
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์        ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ       กรรมการ 
๓. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า       กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์       กรรมการ 
๖. นายสมบัติ   ลีลาพตะ   ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน ์ เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๘. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ  ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๒.  นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย   ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางสาวอรศรี ศรีระษา รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๓. พันต ารวจโท ภาคิน รังสถิตธรรม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๔. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๙. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายวัฒนะ สินทร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวกาญจนา ธานีรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางชมพูนุท สุวรรณพงศ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๑. นายสมชาย แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๒. นายพชร สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓. นายชาญชัย เพชรชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นางสาวอัญเชิญ เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นายพิชัย ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยให้เพิ่มเติม ข้อ ๒ ของมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เป็นดังนี้ 

“๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ หรือ
ผู้แทน เป็นฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
เพิ่มเติม” 

 



๓ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

  มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๒   รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
(ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคเร่งบังคับใช้

กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้กระท าการแทน (คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 

 วาระที่ ๓.๔  ผลการพิจารณา เรื่องร้องเรียน สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ กรณีการ
ออกอากาศรายการท่ีไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา    
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  (ผส.)  ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่๓.๕ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
  

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๕๗ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ  
เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒๐๗  สถานี  
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ และมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อม
เหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน  
๑ สถานี และ ๑๒ สถานี ตามล าดับ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๓.   การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
การยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งทาง
ปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่
ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคตรวจสอบการ 
ด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้
กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที ่ ๔.๒ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๑๖ สถานี (ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๔ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกล่าวทราบ และ
มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ี



๕ 
 

และภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งระงับดังกล่าว ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒.   ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓.   หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศตาม
ข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๓ พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยุ

สนับสนุนธุรกิจชุมชน กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ ส านักอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑.  ไม่อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยุสนับสนุนธุรกิจชุมชนสถานีวิทยุกระจายเสียง

สนับสนุนธุรกิจชุมชน รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๐๓๘ ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
เนื่องจากมิได้มีผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนหรือผู้ลงทุนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่ง
เป็นเขตพื้นที่การให้บริการ ตามภาคผนวก ค ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕ และให้คืนแบบค าขอและเอกสารประกอบค าขอทั้งหมด พร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการไม่พิจารณาอนุญาตให้
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยุสนับสนุนธุรกิจชุมชน ทราบเป็นหนังสือ 

๒. เพิกถอนการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยุ
สนับสนุนธุรกิจชุมชน จ านวน ๓ สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงสนับสนุนธุรกิจชุมชน รหัสสถานี 
๐๙๕๒๐๒๒๑ สถานี วิทยุกระจายเสียงเพาเวอร์ เลิฟ เรดิโอ รหัสสถานี  ๐๙๕๒๐๑๖๓ และสถานี
วิทยุกระจายเสียงคลื่นชุมชนคนเพื่อชีวิต รหัสสถานี ๐๙๕๒๐๑๕๗ เนื่องจากห้างฯ ได้ขาดคุณสมบัติการเป็น 
ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามภาคผนวก ค ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยุ
สนับสนุนธุรกิจชุมชน ตามข้อ ๒. ทราบเป็นหนังสือ ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้มีสิทธิยื่นค าขอตาม ข้อ ๗ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่จะยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ได้ใหม่ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณา และหากห้างฯ ไม่พอใจในค าสั่งดังกล่าว มีสิทธิคัดค้านโต้แย้งโดยยื่นเป็นค าฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครอง
ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบ)วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 



๖ 
 

๔. ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคตรวจสอบการ 
ออกอากาศของสถานีวิทยุตามข้อ ๑ และข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว        
ให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๔  บริษัท มีเดีย ซีน จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ มีเดีย แชนแนล (Media Channel) (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

มติท่ีประชุม  อนุญาตให้บริษัท มีเดีย ซีน จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจาก 
มีเดีย แชนแนล (Media Channel) เป็น มีเดีย 84 

 
วาระที่ ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่อของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน

และพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และ 
เครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญา

สัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ นาย 
กฤษดา โรจนสุวรรณ พ้นจากกการเป็นอนุกรรมการ และให้แต่งตั้งนายเพิ่มสิน วิชิตนาค เป็นอนุกรรมการ แทน  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบ
และมอบหมายให้ กสท. ด าเนินการออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมในข้อ ๑ ตามมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๖ การพิจารณาข้อหารือของชมรมผู้ประกอบการโครงข่ายดาวเทียมแห่งประเทศไทย  

(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และ เครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓) / ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (นส.)) 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ 
พิจารณาและท าความเห็นประกอบ แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 



๗ 
 

วาระที่ ๔.๗ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยขอปรับแผนการยุติ
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส   
(ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอการขอปรับแผนการยุติการรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ภายหลังเมื่อองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้
ด าเนินการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนก าหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในส่วนของ
สถานีเสริมในกลุ่ม A1 เรียบร้อยแล้ว  

 
วาระที่ ๔.๘ ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  (ส านัก

กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล
ตนเอง (สส.) / ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ  ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. สามารถแจ้งตอบกลุ่มผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในนามส านักงาน กสทช. ได้อยู่แล้ว 

 
วาระที่ ๔.๙ การรายงานผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่าย

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ 
ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ รายงานผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เพื่อให้บริการโครงข่าย

โทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ 

๒. เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.)  มิได้ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (สถานีเสริม) ในสถานีพะเยา (เมือง) และสถานี
วังคัน (ด่านช้าง ๒) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กสท. ก าหนด (ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ในขณะที่ 
บมจ. อสมท. มิได้ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (สถานีเสริม) สถานีชุมพวง สถานีเขายายเที่ยง สถานี
บุรีรัมย์ สถานีชุมแพ สถานีพะเยา (เมือง) และสถานีวังคัน (ด่านช้าง๒) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กสท. 
ก าหนด (ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘) โดยปราศจากเหตุอันอาจรับฟังได้ว่า การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ 
กสท. ดังกล่าวมีเหตุผลและความจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ กรณีจึงต้องด าเนินการตามมาตรการบังคับทาง
ปกครองที่ได้แจ้งให้ ส.ส.ท. และ บมจ. อสมท. ทราบ ตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๘ ดังนี ้  

๒.๑  ให้ปรับ ส.ส.ท. ในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึง ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ รวม ๕ วัน เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ ส.ส.ท. ช าระค่าปรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. หาก ส.ส.ท. ฝ่าฝืนไม่ช าระค่าปรับภายในเวลาที่ก าหนด  
ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้ ส.ส.ท. ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน หาก ส.ส.ท. 



๘ 
 

ไม่ปฏิบัติตามค าเตือนให้ ส านักงาน กสทช. ใช้มาตรการทางปกครอง โดยยึด หรือายัดทรัพย์สิน และขาย
ทอดตลาด เพื่อช าระเงินให้ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 

๒.๒   ให้ปรับ บมจ. อสมท. ในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึง 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รวม ๑๐ วัน เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ บมจ. อสมท. ช าระค่าปรับให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. หาก บมจ. อสมท. ฝ่าฝืนไม่ช าระค่าปรับ
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้ บมจ. อสมท. ช าระค่าปรับภายในระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน หาก บมจ. อสมท. ไม่ปฏิบัติตามค าเตือนให้ ส านักงาน กสทช. ใช้มาตรการทางปกครอง   
โดยยึด หรืออายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด เพื่อช าระเงินให้ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 

 
วาระที่ ๔.๑๐ คดีปกครองหมายเลขด า ท่ี ๑๑๖๓/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พลโท  

ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ หรือ กสทช.พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า  หรือ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  
หรือ ส านักงาน กสทช. โดย นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   
เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 

๒.  เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด า ที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๘ ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ    กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ มิได้อยู่ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระ ๔.๑๐ นี ้

 
วาระที่ ๔.๑๑ รายงานการประชุมอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของส านักงาน กสทช .          

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  (ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(คส.)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑.  ให้ส านักงาน กสทช. น าส่งเงินงบประมาณส่วนที่เหลือตามโครงการบังคับใช้

กฎหมายด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการและโทรทัศน์ จ านวน ๒๔ ล้านบาท เป็นรายได้แผ่นดิน 
๒.  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 

(บช.ก.) ให้ส่งมอบงบประมาณส่วนที่เหลือตามโครงการบังคับใช้กฎหมายด้านการประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (งวดที่ ๑) ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๔ ล้านบาท คืนให้แก่ส านักงาน กสทช. พร้อมรายละเอียดข้อมูล
ค่าใช้จ่ายที่ด าเนินการไปแล้วจ านวน ๖ ล้านบาท ให้ส านักงาน กสทช. ด้วย 

 
 
 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๑๒ กรณีรายการคุยมันส์ทันข่าว ออกอากาศทางช่องรายการ NEWS 1 มีเน้ือหาไม่เหมาะสม 
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสยีงและโทรทศัน ์
(ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 

มติท่ีประชุม  
๑.  ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์  เห็นว่า เนื้อหารายการคุยมันส์ทันข่าวที่ออกอากาศทาง

ช่องรายการ NEWS 1 ของ บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีลักษณะเป็นการให้ข้อมูลที่ส่อให้เกิดความสับสน 
ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร อันเป็นการต้องห้ามตาม
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงาน
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธาร ณะ ประกาศ คสช. ฉบับที่  
๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
๙๗/๒๕๕๗ ซึ่งมีฐานะเป็นกฎหมาย และเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลง วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ บริษัท  
เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ท ากับส านักงาน กสทช.   

๒.  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช. พันเอก.ดร.นที  ศุกลรัตน์  กสทช.         
ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) เห็นว่า สมควรมีค าสั่งทางปกครองเตือน 
เป็นหนังสือให้บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จ ากัด ละเว้นการออกอากาศที่มีเนื้อหาลักษณะตามข้อ ๑ หากฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเตือน จะใช้มาตรการทางปกครองที่สูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นมาตรการปรับทางปกครอง    
หรือมาตรการพักใช้ใบอนุญาต   

๓.  ส าหรับเสียงข้างน้อย (กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ และ กสทช.       
พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า) เห็นว่า สมควรมีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต เป็นเวลา ๗ วัน 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์   ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๓ การชี้แจงข้อเท็จจริงของ บริษัท พีซ เทเลวิชั่นส์ จ ากัด (ผู้รับใบอนุญาตช่องรายการ 
PEACE TV) ต่อกรณีการออกอากาศรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้า              
เพ่ือประชาธิปไตย และ รายการเข้าใจตรงกันนะ มีเน้ือหารายการท่ี ไม่เหมาะสม  
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. พันเอก.ดร.นที  ศุกลรัตน์  กสทช. พลโท 

ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ  กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า และ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 
เห็นว่า ช่องรายการ PEACE TV ออกอากาศรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้า เพื่อประชาธิปไตย กับอาจารย์ 
ธิดา ถาวรเศรษฐ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐–๑๗.๕๐ น. และรายการเข้าใจตรงกันนะ     
กับ ณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๒๐-๑๙.๑๐ น. มีเนื้อหาต้องห้ามตามประกาศ 
คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกาศ คสช .ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗       



๑๐ 
 

ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗  
และเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลงที่บริษัท พีช เทเลวิช่ัน จ ากัด ท าไว้ต่อส านักงาน กสทช.  

๒.  เนื่องจากการกระท าผิดตามข้อ ๑ เป็นการกระท าผิดซ้ าซาก แม้ว่าศาลปกครอง
กลางจะได้มีค าสั่งให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่ง กสท .ที่ เพิกถอนใบอนุญาตบริษัท พีซ เทเลวิช่ัน จ ากัด  
ช่องรายการ PEACE TV แต่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งให้ทุเลาการบังคับของศาลปกครองกลาง 
โดยศาลปกครองสูงสุด  

๓.  ที่ประชุมเสียงข้างมาก(ประธาน กสท. พันเอก.ดร. นที ศุกลรัตน์  กสทช.                      
พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า และกสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์)  
จึงมีมติให้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าของช่องรายการ PEACE TV 
ตามข้อ ๑ เพื่อประกอบการพิจารณา กรณี กสทช.อุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งทุเลา
การบังคับของศาลปกครองกลางต่อไป  

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  ขอสงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
  ไม่มี 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 


