
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                                      รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓                   เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗   
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.) 

๓.๒   สรุปการเข้าร่วมสัมมนา DVB World 2014 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐ
เช็ก ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗  : ส่วนงาน
เลขานุการ                 ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ / 
ส่วนงานเลขานุการ                 กสทช. พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ งามสง่า 

๓.๓   เรื่องร้องเรียน กรณี บริษัท ทรู ไลท์ พลัส จ ากัด 
(มหาชน)                         เรียกเก็บค่าบริการนอกเหนือจากท่ีได้
แจ้งไว้ (เลขที่ ๑๐๑/
๒๕๕๖)                           : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุมครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.) 

๓.๔   รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  : กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (ดส.) 

ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑   การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง                 ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง 



วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๒   การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ระหว่าง                วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม 
๒๕๕๗ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๓   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการ   ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง จ านวน ๓ ราย ๓ ช่อง
รายการ: คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๔   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจาย
เสียง               หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการ       ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่ 
กรณีท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลงจ านวน ๑๘ ช่อง
รายการ : คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี /    กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๕   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการ             ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๒ 
รายการ                        ๖ ช่องรายการ  : คณะอนุกรรมการกิจการ
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี /กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๖   การยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่                  จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ  : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๗   การปรับผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ให้
เป็นไป  ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  :กลุ่ม
งานการอนุณาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 

๔.๘   การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ภายหลัง
ปรับปรุง                ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( ช่อง๕ ) 
และ บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์) 
ตามประกาศ กสทช.                    เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผัง
รายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 



๒๕๕๖ : กลุ่มงานการอนุณาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 

๔.๙   โครงการสนับสนุนการผลิตข่าวในพระราชส านัก ส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๑๐  ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กรณีการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์
ระบบดิจิตอล ของคณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภคภาคประชาชน : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน
และคุมครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(รส.) 

๔.๑๑  เรื่องร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการติดตั้งกล่องรับ
สัญญาณดาวเทียมของบริษัท ทรู ไลท์ พลัส จ ากัด เมื่อใช้งานแล้ว
โดนตัดสัญญาณและคิดค่าบริการเกินจริง (เลขที่ ๕๖/
๒๕๕๖)                               : คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับ
เรื่องร้องเรียนและคุมครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.) 

๔.๑๒  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จ ากัด ชดเชย
ความเสียหายกรณีตัดสัญญาณเคเบิลทีวีโดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้า                      และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการลงโทษบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ                      เร่ง
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ (เลขที่ ๙๘/
๒๕๕๖)                                  : คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับ
เรื่องร้องเรียนและคุมครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.) 

๔.๑๓  เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด 
(มหาชน)                  ด าเนินการปรับปรุงการรับชมรายการกีฬาใน
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ                        (เลขที๘่๖/๒๕๕๖ และ 
๑๐๕/๒๕๕๖) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุม
ครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) 

๔.๑๔  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรูวิชันส์ จ ากัด 
(มหาชน)                 เร่งเปิดสัญญาณดาวเทียมและชดเชย
ค่าเสียหาย (เลขที่ ๗๒/๒๕๕๖)                     : คณะอนุกรรมการ



คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่ม
งานรับเรื่องร้องเรียนและคุมครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (รส.) 

  

  

๔.๑๕  เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ            เรื่องร้องเรียนกรณี การออกอากาศภาพยนตร์
เรื่อง “วันนรกกัดไม่เหลือซาก” ทางช่อง M-Channel (ช่อง ๒๕) มี
เนื้อหาไม่เหมาะสม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) 

๔.๑๖  การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ : แนวทางการพิจารณารายการที่เป็นข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  

๔.๑๗  การพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ : กลุ่มงานค่าธรรมเนียม
และอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(นส.)                     /กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) 

๔.๑๘  รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาเช่าเวลา
จัดรายการและโฆษณาสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศ
ไทย ความถี่ เอฟ.เอ็ม. ๑๐๕.๕ เมกกะเฮิร์ตซ กรุงเทพมหานคร 
ระหว่าง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท บางกอก เอ็น
เตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด  : กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) 

๔.๑๙  การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง กรณีช่องรายการ  Gang 
Cartoon น าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม : กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๒๐  การชี้แจงข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่อส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  : กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๒๑  การพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้เร่งรัด
พิจารณา                  และให้รับข้อมูลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้



เพ่ือประกอบการพิจารณาของ บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน)  : กลุ่ม
งานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๒๒  การขยายระยะเวลาการน าส่งแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖  : กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๒๓  ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่น
ความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลขอกองทัพบก  : กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) 

๔.๒๔  การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม The fifth annual Asia 
Pacific   Pay-TV Operators Summit (APOS) ณ บาหลี 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : ส่วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ 

๔.๒๕  การส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน The 11 Asia media 
Summit                วันที่ ๖- ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเจด
ดะห์                              ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย : ส่วน
งาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ 

๔.๒๖  การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมกับ World DMB ในระหว่างวันที่ ๕ – 
๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสหราช
อาณาจักร          : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๒๗  แนวทางในการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๗๒๖/
๒๕๕๖ : กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๒๘ การทดลองแพร่ภาพออกออกอากาศเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  : กลุ่มงานขับเคลื่อน
กิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) / กลุ่มงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 

  

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

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                             เลขานุการ กสท. 



      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๘.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๙.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์  
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟือง                      ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ

คุ้มครองผู้บริโภค 

                                               ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๒.        นางรัตนากร  ทองส าราญ                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๓.        นายสมศักดิ์  ศิริพัฒนากุล                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์

และวิทยุ 
ในระบบดิจิตอล 

๔.        นายกีรติ  อาภาพันธ์                            ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการ     ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๕.        นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม                       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๖.        นายอาคม  สุวรรณรักษา                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๗.        นางสาวกัญญา  แสนคลัง                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๘.        นายตร ี บุญเจือ                                 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๙.        นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๐.    นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๑.    นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ                      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๒.    นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๓.    นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ                  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๔.    นางสาววันทนีย์  วริยานันทกุล                 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๕.    นางนลินรัตน ์ จันทรัพย์                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๖.    นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร                     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๗.    นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๑๘.    นางสาวกุนทินี  เมฆสุภะ                        พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๙.    นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๒๐.    นางสาววิไลลักษณ์  โคตาสูตร                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๒๑.    นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน                       พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๒๒.    นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๒๓.    นางสาวพรประภา  วงษ์สนิท                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๒๔.    นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ                 พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๒๕.    นางสาวภัทราภา  อัศวนภากาศ                พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๒๖.    นางสาวอัมพร  โต๊ะสะและ                     พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๒๗.    นางสาวคัคนางค์  จามะริก                      พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๒๘.    นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง                      พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๒๙.    นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน                        พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๓๐.    นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข                            ลูกจ้าง 

๓๑.    นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ                   ลูกจ้าง 

  
เริ่มประชุม                 ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.   ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า ขอให้ส านักงาน กสทช. เร่งรัดกระบวนการในการก ากับดูแลตาม ประกาศ กฎ หรือค าสั่งของ กสทช. 
เนื่องจากการด าเนินการใดๆ ของ กสท. จะไม่ได้ผล ถ้าการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน กสท. 
ได้ก าหนดกติกาหลายประการเพื่อสร้างความชัดเจนในกระบวนการก ากับดูแล เพราะฉะนั้น ส านักงาน กสทช. 
ต้องกวดขันการก ากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้สามารถบังคับใช้กติกาเหล่านี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 

๒.   กสทช.พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้  
๒.๑   เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริม

มาตรฐานการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ รีสอร์ทภูวดล จ.เชียงราย  

๒.๒   เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นประธานเปิดศูนย์ทดลองทดสอบ
วิทยุกระจายเสียง ณ ห้องแลปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ศูนย์พระนครเหนือ และในวันเดียวกันเป็น
ประธานมอบเกียรตบิัตรและแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ระดับสูง ณ อาคาร อสมท 

   
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 



                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  
๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                    

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๑ ของ หมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุมระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒   
เป็น ดังนี้ 

    “๑. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  ของดออกเสียงในระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ 
เนื่องจากเป็นวาระท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเดิม” 

๒. แก้ไขเพ่ิมเติมมติที่ประชุมระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ เป็นดังนี้  

   ๒.๑ เพ่ิมเติมข้อความว่า “...และพีเอสไอ..” ต่อจากข้อความ “๓. แจ้งเตือนเป็นหนังสือแก่
บริษัท เค มาสเตอร.์......” เป็นดังนี้  

          “๓. แจ้งเตือนเป็นหนังสือแก่บริษัท เค มาสเตอร์ และพีเอสไอ....” 

    ๒.๒ เพ่ิมเติมหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม เป็นดังนี้  

          “หมายเหตุ   กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  ไม่ได้อยู่ร่วมพิจารณา 
ในที่ประชุม” 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                   
                   มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๒   สรุปการเข้าร่วมสัมมนา DVB World 2014 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 

ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ (ส่วนงานเลขานุการประธาน กสท. พันเอก 
ดร. นที ศุกลรัตน์ /ส่วนงานเลขานุการ กสทช. พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ งามสง่า) 

  
มติที่ประชุม      



๑.   ทราบ 

๒.   ให้ ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ลงใน Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ด้วย 

  

วาระท่ี ๓.๓    เรื่องร้องเรียน กรณี บริษัท ทรู ไลท์ พลัส จ ากัด (มหาชน) เรียกเก็บค่าบริการ
นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ (เลขที่ ๑๐๑/๒๕๕๖) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ 
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 

  

วาระท่ี ๓.๔    รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (กลุ่มงานก ากับ
ดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   ทราบ 

๒.   ให้ประธาน กสท. พ.อ.ดร. นที  ศุกลรัตน์ และ กสทช. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  งามสง่า   
น าสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามรายงานของส านักงาน กสทช. ไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมร่วมกับกลุ่มงาน ดส. และ
ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ ในการเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป  

                   

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

  

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ 
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 



  

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕๐ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้  
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

  

วาระท่ี ๔.๒    การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  

มติที่ประชุม      

๑.   ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการ 
ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงของ 
ผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ต่ออายุหรือมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความจ าเป็น
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม 
สิ้นสุดลง จ านวน ๑๙ สถานี (ปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒) โดยทันที และมอบหมายให้ 
กลุ่มงานภูมิภาค (ภภ.) ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๓.   การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
ใหม่           ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕ ภายใน  
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลอง
ประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและ
เปรียบเทียบคดีความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

  

วาระท่ี ๔.๓    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่  
ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง จ านวน ๓ ราย  
๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 



  

มติที่ประชุม      เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ตามที่
คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ีและส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๓ ราย (๓ ช่องรายการ)  
ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒ และให้ใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการมี
มต ิ

                   
วาระท่ี ๔.๔    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่  
ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง จ านวน ๑๘  
ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      

๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ตามที่คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถี่ และส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

๑.๑   อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  จ านวน ๑๗ ช่องรายการ  ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ 
๓ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

     ๑.๒  กรณีบริษัท ห้าสิบเก้า ซัคเซส  จ ากัด ยื่นขอรับใบอนุญาตช่องรายการ OK LIFE 
ASEAN CHANNEL ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค และยัง 
ไม่เป็นที่ยุติ  ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาให้ 
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้บริษัท ห้าสิบเก้า ซัคเซส  จ ากัด สามารถ
ด าเนินการออกอากาศช่องรายการ OK LIFE ASEAN CHANNELไปพลางก่อนไม่เกินระยะเวลาดังกล่าวและให้
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ น าเสนอผลการพิจารณาเก่ียวกับกรณีดังกล่าวประกอบการพิจารณาออก
ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง  

     ๑.๓  กรณีช่องรายการ ๑๔ ช่องรายการ  ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร
แนบ ๔ ยังมิได้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ   เป็นผลให้สิทธิในการประกอบ
กิจการของช่องรายการทั้ง ๑๔ ช่องรายการสิ้นสุดลงทันทีในวันที่อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง  แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ 
ผู้ประกอบกิจการทั้ง ๑๔ ช่องรายการ ที่จะยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ใหม่  อย่างไรก็ดี หากผู้รับใบอนุญาตทั้ง ๑๔ ช่องรายการมายื่นค าขออนุญาตใหม่ภายในวันที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๗ ให้ถือว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็นกระบวนการพิจารณาตามข้อ ๑๖(๔) ของประกาศ กสทช. 



เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒.   ให้กลุ่มงาน ดส. ตรวจสอบการออกอากาศช่องรายการตามข้อ ๑.๓ หากพบว่ามีการ

ออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อช่องรายการดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป  
                   

วาระท่ี ๔.๕    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๒ ราย  ๖ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้ 
คลื่นความถี่ /กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      

เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์   เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี โดยอนุญาตให้ประกอบ
กิจการ    กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ตามที่
คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี และส านักงาน กสทช. เสนอ จ านวน ๒ ราย ๖ ช่องรายการ  ดัง
ปรากฏรายชื่อตามบัญชีที่แนบเอกสารแนบ ๕ 
                   

วาระท่ี ๔.๖    การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ 
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๓ ราย  
๓ ช่องรายการ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      

๑.   อนุญาตให้ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ดังนี้ 

  ๑.๑   บริษัท ลักษ์ (666) แซทเทิลไลท์ จ ากัด ยกเลิกช่องรายการ สาระแน แชนแนล  

  ๑.๒   บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด   ยกเลิกช่องรายการ Majung The 
Original TV 

  ๑.๓   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ยกเลิกช่องรายการ MBU TV โทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 



     ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบกิจการตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ยกเลิกช่องรายการ(สิ้นสุดการ
ให้บริการ)ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๗  ส่วนผู้ประกอบกิจการตามข้อ ๑.๓ ให้ยกเลิกช่องรายการ(สิ้นสุดการ
ให้บริการ)ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ (วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗)  โดยให้ผู้ประกอบกิจการทั้ง ๓ ราย แจ้ง
ผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. 
พร้อมทั้งแจ้งผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่น าช่องรายการดังกล่าวไปออกอากาศและแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบต่อไป 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงาน ปส.๒ ท าบันทึกแจ้งกลุ่มงาน นส. เพ่ือด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๗    การปรับผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 
ประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 

  
มติที่ประชุม      

๑.   ทราบผังรายการหลักของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ านวน ๑๔๔ สถานี 
และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ านวน ๕๐ สถานี โดยให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดท า   ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

          ๑.๑ จัดระดับความเหมาะสมของรายการให้ครบถ้วนทุกรายการ และออกอากาศ
รายการตามช่วงเวลาที่ก าหนดความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภท ตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว
ข้อ ๘ และข้อ ๑๑ 

          ๑.๒ ระบุบริการที่จัดข้ึนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อย
โอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้  และใช้ประโยชน์จากรายการที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะของสถานีฯ ในเวลา
ออกอากาศอย่างน้อยวันละ ๖๐ นาที ตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว ข้อ ๑๐  

          ๑.๓ จัดแบ่งประเภทรายการและคิดสัดส่วนรายการตามประกาศ กสทช. ฉบับ
ดังกล่าว 

          ๑.๔ จัดส่งผังรายการที่ปรับปรุงแล้วให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบภายใน ๗ วันนับ
แต่วันที่ได้รับจดหมายแจ้งจากส านักงาน กสทช. ตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว ข้อ ๑๓  

๒.  ทราบการเปลี่ยนแปลงผังรายการที่ด าเนินการแล้วของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง 
ประเทศไทย  ทั้งนี ้ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการครั้งต่อไปให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 



ด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด  โดยแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายก่อนการเปลี่ยนแปลงผังรายการ ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว ข้อ ๑๔ หรือ
ในกรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการจากเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ภัยพิบัติ  หรือมี
เหตุฉุกเฉิน ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผังรายการตาม
ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวข้อ ๑๕ 

  
วาระท่ี ๔.๘    การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ภายหลังปรับปรุงของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบก ( ช่อง ๕ ) และ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
(สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผัง
รายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ภายหลังปรับปรุง ของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) และบริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์) ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

  
วาระท่ี ๔.๙    โครงการสนับสนุนการผลิตข่าวในพระราชส านัก ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 
  
มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบโครงการสนับสนุนผลิตข่าวในพระราชส านัก  ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการ
ตั้งแต ่    ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ มีกรอบงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านบาท
ถ้วน) 

๒.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวงเงินจากโครงการประชาสัมพันธ์การด าเนินการปรับเปลี่ยน
ระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จ านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) 
เพ่ือใช้จ่ายส าหรับโครงการสนับสนุนผลิตข่าวในพระราชส านักฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓.  เห็นชอบบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชส านัก  ส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์กับสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในนามกองทัพบก  

๔.   ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๑ และข้อ ๒  

  
วาระท่ี ๔.๑๐  ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์กรณีการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ของคณะกรรมการ
องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ



คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 
  
มติที่ประชุม      
๑. ทราบ ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ตามท่ีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ และส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๑  เรื่องร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการติดตั้งกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมของบริษัท ทรู ไลท์ พลัส จ ากัด เม่ือใช้งานแล้วโดนตัดสัญญาณและคิด
ค่าบริการเกินจริง (เลขที่ ๕๖/๒๕๕๖) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  

มติที่ประชุม      ให้ส านักงาน กสทช. โดย รส. น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือพิจารณาเพิ่มเติมก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีก
ครั้ง 

  

วาระท่ี ๔.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จ ากัด ชดเชยความเสียหาย
กรณีตัดสัญญาณเคเบิลทีวีโดยไม่แจ้งล่วงหน้าและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการลงโทษบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ เร่งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
(เลขที่ ๙๘/๒๕๕๖) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.))           

  

มติที่ประชุม      ให้ส านักงาน กสทช. โดย รส. น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือพิจารณาเพิ่มเติมก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีก
ครั้ง 

  

วาระท่ี ๔.๑๓ เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการ 
ปรับปรุงการรับชมรายการกีฬาในระบบเสียงภาษาอังกฤษ (เลขที่๘๖/๒๕๕๖ 



และ  
๑๐๕/๒๕๕๖) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียง      และกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  

มติที่ประชุม      ให้ส านักงาน กสทช. โดย รส. น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือพิจารณาเพิ่มเติมก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีก
ครั้ง 

  

วาระท่ี ๔.๑๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) เร่งเปิดสัญญาณ
ดาวเทียมและชดเชยค่าเสียหาย (เลขที่ ๗๒/๒๕๕๖) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  

          มติที่ประชุม      ให้ส านักงาน กสทช. โดย รส. น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือพิจารณาเพิ่มเติมก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม 
กสท. อีกครั้ง 

  
วาระท่ี ๔.๑๕ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการเรื่องร้องเรียนกรณี  
การออกอากาศภาพยนตร์เรื่อง “วันนรกกัดไม่เหลือซาก” ทางช่อง M-
Channel (ช่อง ๒๕) มีเนื้อหาไม่เหมาะสม (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

กรณ ีการออกอากาศภาพยนตร์เรื่อง “วันนรกกัดไม่เหลือซาก”ทางช่อง M-Channel (ช่อง ๒๕) มีเนื้อหา 
ไม่เหมาะสม ตามที่คณะอนุกรรมการฯ และส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒.  เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. ปรับทางปกครองแก่บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง 
จ ากัด เป็นเงินจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

  



หมายเหต ุ    กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตโดยจะท าบันทึกส่งให้ภายหลัง 
  

วาระท่ี ๔.๑๖ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ : แนวทางการพิจารณารายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)/ 
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)  

  

          มติที่ประชุม      
เห็นชอบหลักการตามร่างประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาและค านวณ

สัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพ่ือการขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามท่ีคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ และส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยให้ มส. พิจารณาปรับแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม กสท. 

  
วาระท่ี ๔.๑๗    การพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการ   ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)/กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

  
มติที่ประชุม   
๑.  ผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นแบบค าขอรับการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๑๔ ราย (๔๒ ใบอนุญาต) ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีที่
แนบเอกสารแนบ ๖     ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการพิจารณาสัดส่วนร้อยละของ
รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปีก่อนน ามาประกอบการก าหนดอัตรา
ร้อยละของการลดหย่อน    แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาต่อไป  

๒.  ไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหิดล (ช่องรายการ Mahidol Channel) ได้รับการพิจารณา
ให้ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในคราวนี้ เนื่องจากยื่นขอยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 
เกินระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
วาระท่ี ๔.๑๘    รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาเช่าเวลาจัด

รายการและโฆษณาสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ความถี่ 
เอฟ.เอ็ม. ๑๐๕.๕ เมกกะเฮิรตซ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง บริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด  (กลุ่มงาน



กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
  
มติที่ประชุม 

                   เห็นชอบข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  และส านักงาน กสทช. ดังนี้ 

๑.   สัญญาเช่าเวลาจัดรายการและโฆษณาสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 
ความถี่ เอฟ.เอ็ม. ๑๐๕.๕ เมกกะเฮิรตซ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท 
บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย  

๒.   ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ตรวจสอบความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ตามข้อ ๑ ต่อไป  

  
วาระท่ี ๔.๑๙    การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง กรณีช่องรายการ Gang Cartoon น าเสนอ

เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
  

มติที่ประชุม   
๑. เห็นชอบแนวทางการพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของบริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์ 

เทนเม้นท์ จ ากัด ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 
                   ๒. ยืนยันค าสั่งทางปกครองเดิม และให้ส านักงาน กสทช.ท าหนังสือแจ้งให้บริษัท โรส มีเดีย 
แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด มาช าระค่าปรับทางปกครองต่อไป  

  
                   หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ของดออกเสียงในระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ 

  
วาระท่ี ๔.๒๐    การชี้แจงข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบแนวทางการชี้แจ้งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่จะน าส่ง

ส านักงาน ป.ป.ช.ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
วาระท่ี ๔.๒๑    การพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้เร่งรัดพิจารณาและให้รับข้อมูล

พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อประกอบการพิจารณาของ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑. เห็นชอบแนวทางการพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของบริษัท อสมท จ ากัด 



(มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป  

  
วาระท่ี ๔.๒๒    การขยายระยะเวลาการน าส่งแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ

สมาชิกตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบการขยายระยะเวลาการน าส่งแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์

แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

๑. กรณีสมัชชาเครือข่ายผู้ประกอบการเคเบิลทีวีอย่างยั่งยืน (ตัวแทนผู้ให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก ๑๗ ราย) และสมาคมเคเบิลทีวี แห่งประเทศไทย (ตัวแทนผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก ๓๔๗ ราย) ขยายระยะเวลาการน าส่งแบบสัญญาออกไป ๖๐ วัน นับแต่วันครบก าหนดการ
น าส่งแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามท่ีประกาศก าหนด  

๒. กรณีบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ขยายระยะเวลาการน าส่งแบบสัญญาให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกออกไป ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดการน าส่งแบบสัญญาการให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามท่ีประกาศก าหนด  

๓. กรณีผู้ให้บริการรายอื่นที่ไม่สามารถน าส่งแบบสัญญาภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด  ขยายระยะเวลาการน าส่งแบบสัญญาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกออกไป ๖๐ วันนับแต่วัน
ครบก าหนดการน าส่งแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามท่ีประกาศก าหนด  

  
วาระท่ี ๔.๒๓    ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของกองทัพบก (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของกองทัพบก  ส าหรับใบอนุญาตเลขที่ B1-N20001-0005-56 โดยขอใช้แนวทาง
เดียวกับ 
ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ
กองทัพบก ส าหรับใบอนุญาตเลขที่ B1-N20001-0001-56 

๒. รับทราบอัตราค่าบริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลของกองทัพบก  ตามข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายฯ โดยให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ
ทบทวนอัตราค่าบริการโครงข่ายฯ หลังจากกองทัพบกด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับกิจการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแล้วเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด  

  
วาระท่ี ๔.๒๔    การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม The fifth annual Asia Pacific   Pay-



TV Operators Summit (APOS) ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ส่วนงาน 
กสทช. สุภิญญา กลางณรงค)์ 

  
มติที่ประชุม      
๑. อนุมัติให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม The fifth annual Asia Pacific Pay-TV 

Operators Summit (APOS) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ดังนี้ 
     ๑.๑ ผศ. ดร.เอ้ือจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์  รองประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์               
     ๑.๒ นางสาวทิพณัฏฐา  กังวาฬไกรไพศาล  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก๑) สังกัด สส. 
     ๑.๓ นายอภิชาต  ด ารงสันติสุข  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ก๓) สังกัด รส. 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช.น าเสนอรายชื่อตาม ๑.๑ ต่อที่ประชุม กสทช.เพ่ือทราบด้วย 

  
วาระท่ี ๔.๒๕    การส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน วันที่ ๖- ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเจด

ดะห์  ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียบ (ส่วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) 
  

มติที่ประชุม      อนุมัติให้ส่งนายตรี  บุญเจือ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก๑) สังกัด รส. 
เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านการสื่อสารมวลชน The 11 Asia Media Summit (10 Anniversary of 
AMS) “Media and Diversity : Enriching the Broadcasting Experience” ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเจดดะห์  ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

  
วาระท่ี ๔.๒๖    การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมกับ World DMB ในระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ 

เมษายน ๒๕๕๗ ณ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสหราชอาณาจักร (กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      อนุมัติให้ส่งบุคลากรเขาร่วมการประชุม World DMB ระหว่างวันที่ ๕ –
 ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๗ ณ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสหราชอาณาจักร  ดังนี้ 

๑.   นายชินประภา  ปิ่นแก้ว       พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ก๓) สังกัด ทส. 
๒.   นายวรุตม์  ว่องโรจนานันท์    พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ก๓) สังกัด จส. 
๓.   นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก๑) สังกัด ปส.๒ 

  
วาระท่ี ๔.๒๗    แนวทางในการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๗๒๖/๒๕๕๖ (กลุ่มงาน

กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
  

มติที่ประชุม      เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีปกครองภายหลังจากท่ีศาลปกครอง 
มีค าพิพากษา ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  ของดออกเสียงในระเบียบวาระที่ ๔.๒๗ 



เนื่องจากเป็นวาระท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเดิม 

  
วาระท่ี ๔.๒๘    การขออนุญาตทดลองทางเทคนิคการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ในระบบดิจิตอลและการทดลองทางเทคนิคการด าเนินการตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (กลุ่ม
งานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) / กลุ่มงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

  
มติที่ประชุม      

๑. อนุญาตให้กองทัพบกด าเนินการทดลองทางเทคนิคการเชื่อมต่อสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ 
แพร่ภาพออกอากาศบนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันปัญหา
ทางเทคนิคท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการให้บริการอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 
๒๔  เมษายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ในห้วงเวลาดังกล่าว กองทัพบกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในส่วนของตน 
และจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจอ่ืนใดก็ตาม 

๒. อนุญาตให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการทดลองทางเทคนิคการเชื่อมต่อ
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์แพร่ภาพออกอากาศบนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพื่อเตรียมความ
พร้อมและป้องกันปัญหาทางเทคนิคที่อาจจะเกิดขึ้นในการให้บริการอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ในห้วงเวลาดังกล่าว บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในส่วนของตน และจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจอ่ืนใดก็ตาม  

๓. อนุญาตให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  ด าเนินการ
ทดลองทางเทคนิคการเชื่อมต่อสัญญาณวิทยุโทรทัศน์แพร่ภาพออกอากาศบนโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดิน     ในระบบดิจิตอลเพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันปัญหาทางเทคนิคที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ให้บริการอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ในห้วงเวลา
ดังกล่าว องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใน
ส่วนของตน      และจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจอ่ืนใดก็ตาม 

๔. อนุญาตให้บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ด าเนินการทดลองทางเทคนิคในการน า
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ที่ทดลองตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ มาเผยแพร่ผ่านระบบดาวเทียมเพ่ือเตรียมความพร้อมและ
ป้องกันปัญหาทางเทคนิคท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการท่ัวไป ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๗    ถึง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ในห้วงเวลาดังกล่าวบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด จะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในส่วนของตน และจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจอ่ืนใดก็ตาม  

๕. ให้ผู้ได้รับอนุญาตและผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์      ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ด าเนินการทดลองน า
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ที่ทดลองตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ หรือข้อ ๔ มาเผยแพร่ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนด
หมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๔ เมษายน 
๒๕๕๗ และให้แจ้งผลการจัดล าดับหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีให้ กสท. 



ทราบภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาการทดลองดังกล่าว 
๖. ระหว่างการทดลองออกอากาศโทรทัศน์ ในช่วงเวลาที่ไม่มีรายการออกอากาศ ให้ผู้ได้รับ

อนุญาตตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ แจ้งข้อความให้ผู้รับบริการทราบว่าไม่มีรายการออกอากาศในช่วงเวลานั้น ๆ  
๗. มอบหมายส านักงาน กสทช. ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรับทราบถึงการจัดล าดับหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีในช่วงที่มีการ
ทดลองดังกล่าว 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

                   
  

เลิกประชุมเวลา                     ๑๓.๔๐ น. 
 


