
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                                      รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓                   เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗   

: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.) 

๓.๒   การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗  : กลุ่มงานการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๓.๓   เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นครปฐมเคเบิ้ลทีวี
เร่งด าเนินการแก้ไขการส่งสัญญาณภาพและเสียงให้สามารถรับชม
รายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิ้ลทีวีได้ตามปกติ (เลขที่ ๘๗/
๒๕๕๖) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑   การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง                 ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๒   พิจารณากรณีการโต้แย้งสิทธิการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกู้ภัยอุตรดิตถ์ คลื่นความถี่ ๙๔.๐๐ 
เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 



(ปส.๑)/ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน  
  
  
๔.๓   การพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต จ านวน ๘ ช่องรายการ 

ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการก ากับดูแลด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค แต่ยังไม่เป็นที่ยุติ  : คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานรับ
เรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.) 

๔.๔   (ร่าง) เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลระดับชาติ : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุใน
ระบบดิจิทัล (จส.)/ กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ 
กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)/ กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 

๔.๕   การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... : กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๖   การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการส่งเสริม
จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ “สื่อมวลชนรุ่นใหม่” ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ระหว่างส านักงาน กสทช. กับสถาบันอุดมศึกษา ๙ แห่ง  : กลุ่มงาน
ส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.) 

๔.๗   เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
เรื่องร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการไทยแลนด์ก็อททาเลนท์ ซี
ซั่น ๓ ปี ๒๐๑๓  : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ 

๔.๘   ขอขยายอายุและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะท างานเพ่ือ
รวบรวมค าวินิจฉัยศาลปกครอง : กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.) 

๔.๙   การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง
และโทรทัศน์ : กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๑๐  อนุมัติโครงการจัดการอบรมหลักสูตรต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
จ านวน ๒ โครงการ  : กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.) 

๔.๑๑  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ



ทางธุรกิจระดับชาติ จ านวน ๒๔ ช่องรายการ  : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๑๒  โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส.๒) 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕                  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
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 
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๘.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์  
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์            เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง                      ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ

คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๓.        นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
และวิทย ุ  ในระบบดิจิทัล 

๔.        นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร์                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
เคลื่อนท่ี และโทรทัศน์ในระบบไอพี 

๕.        นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์                      ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับ
ดูแลตนเอง 



๖.        นายพส ุ ศรีหิรัญ                                 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๗.        นางสาวกัญญา  แสนคลัง                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๘.        นายตร ี บุญเจือ                                 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๙.        นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๐.    นางจิราพร  อติสุคนธ ์                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๑.    นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๒.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๓.    นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๔.    นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน                        พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๕.    นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๖.    นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ                 พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๗.    นางสาวเนติมา  คงแคล้ว                        พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๑๘.    นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง                      พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๑๙.    นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๒๐.    นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ                   ลูกจ้าง 

  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
เนื่องจากในช่วงสงกรานต์จะมีวันหยุดหลายวัน ซึ่งการประชุม กสท. ในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ จะมีเพียงสองครั้ง 
เพราะฉะนั้นส านักงาน กสทช. ต้องบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย โดยเฉพาะเรื่องท่ีจะต้อง
น าเสนอท่ีประชุม กสท. ในเดือนเมษายน 

๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  
ได้เป็นผู้แทนส านักงาน กสทช. ไปรับโล่ห์เกียรติคุณจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส านักงาน อย.) 
ซึ่งทางส านักงาน อย. มอบให้เพื่อเป็นการขอบคุณส านักงาน กสทช. ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  
๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 



    

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗  เว้นแต่  ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗  ให้ส านักงาน 
กสทช. โดย ฝ่ายเลขานุการ กสท. ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งว่า กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ยืนยันสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ตลอดทั้งปีของผู้ยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ านวน ๑๔ ราย (๔๒ ใบอนุญาต) แล้ว 
หรือไม่และให้เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือรับรองมติระเบียบวาระนี้ในการประชุมคราวถัดไป  

  

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ 
มีนาคม  ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

         
                   มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๒    การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
       มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๓    เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นครปฐมเคเบิ้ลทีวี          เร่ง

ด าเนินการแก้ไขการส่งสัญญาณภาพและเสียงให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์
ผ่านเคเบิ้ลทีวีได้ตามปกติ (เลขที่ ๘๗/๒๕๕๖) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

                   
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 
๑ (ปส.๑)) 



  
          มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๓๔ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ 
๑ ทั้งนี ้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

  
วาระท่ี ๔.๒    พิจารณากรณีการโต้แย้งสิทธิการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกู้ภัยอุตรดิตถ์ คลื่นความถี่ ๙๔.๐๐ เมกะเฮิรตซ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)/คณะอนุกรรมการ
กิจการกระจายเสียงบริการชุมชน) 

                   
มติที่ประชุม      

๑.  เห็นชอบการโต้แย้งสิทธิของมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์และพิจารณาให้มูลนิธิอุตรดิตถ์
สงเคราะห์เป็นผู้มีสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  คลื่นความถี่ ๙๔.๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ตามที่
คณะอนุกรรมการกิจการบริการกระจายเสียงบริการชุมชน และส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้สถานีวิทยุกู้ภัยอุตรดิตถ์และห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สมประสงค์ ซาวด์ ทราบตามข้อ ๑ 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานภูมิภาค (ภภ.) พิจารณาด าเนินการ 
ตามกฎหมายต่อสถานีวิทยุที่ใช้คลื่นความถี่ ๙๔.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อไป  

  
วาระท่ี ๔.๓    การพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต จ านวน ๘ ช่องรายการ ซึ่งปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค แต่ยัง 
ไม่เป็นที่ยุต ิ(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน/์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  
                   มติที่ประชุม      เห็นชอบผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก ากับดูแลด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค แต่ยังไม่เป็นที่ยุติ จ านวน ๘ ช่องรายการ ตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยให้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี ดังนี้  
                   ๑. กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต จ านวน ๗ ราย ๗ ช่องรายการ ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีที่แนบ
เอกสารแนบ ๒  ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าพบการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผิดกฎหมาย  เห็นควร
อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี  
มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง  ทั้งนี ้ หากพบภายหลังว่ามีการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย 
ว่าด้วยอาหารและยา หรือ ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องอีก ให้อายุใบอนุญาตลดลง 



กึ่งหนึ่ง 
                   ๒. กรณีบริษัท ยูนิเวอร์แซลโปร จ ากัด ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ช่องรายการ  Nice Channel     ซ่ึง
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และส านักงาน กสทช. ได้เคยแจ้งเตือนแล้ว 
แต่ยังพบการกระท าความผิดโดยการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ถูกแจ้งเตือนดังกล่าวอีก   เห็นควรอนุญาตให้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี มีอายุใบอนุญาต ๓ 
เดือน นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง 
  
                   หมายเหตุ : กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอสงวนความเห็นตามประเด็นในข้อ ๒ โดยจะได้ท า
บันทึกความเห็นส่งให้ในภายหลัง 

  
วาระท่ี ๔.๔    (ร่าง) เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อ

ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ระดับชาต ิ (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)/ กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.
๒)/     กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

  

                             มติที่ประชุม      เห็นชอบ(ร่าง)เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
                   หมายเหตุ  รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  
วาระท่ี ๔.๕    การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  
                   มติที่ประชุม      

๑. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และมอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  

  
                   หมายเหตุ   รับรองมติท่ีประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๕ นี้ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

  
วาระท่ี ๔.๖    การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการส่งเสริมจริยธรรม/



จรรยาบรรณวิชาชีพ “สื่อมวลชนรุ่นใหม่” ประจ าปี ๒๕๕๗ ระหว่างส านักงาน 
กสทช. กับสถาบันอุดมศึกษา ๙ แห่ง (กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล
ตนเอง (สส.)) 

  
                   มติที่ประชุม      เห็นชอบกรอบข้อตกลงความร่วมมือ ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรม/
จรรยาบรรณวิชาชีพ “สื่อมวลชนรุ่นใหม”่ประจ าปี ๒๕๕๗ ระหว่างส านักงาน กสทช. กับ สถาบันอุดมศึกษา ๙ แห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎส่วนดุสิต  มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์
ธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  
วาระท่ี ๔.๗    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่องร้องเรียนกรณี 
การออกอากาศรายการไทยแลนด์ก็อททาเลนท์ ซีซ่ัน ๓ ปี ๒๐๑๓ (กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

  
                   มติที่ประชุม      เห็นชอบการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณ ีการออกอากาศรายการไทยแลนด์ ก็อททาเล้นท์ ซีซั่น ๓ ปี ๒๐๑๓ ในช่วงผู้แข่งขันชื่อ “สิทธัตถะ  เอม
เมอรัล” ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ และส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
                   ๑. ข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นการกระท าโดยจงใจน าเนื้อหารายการที่มีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอย่างร้ายแรง
มาออกอากาศ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑    
                   ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ปรับทางปกครองแก่บริษัท  บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด   
เป็นเงินจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) 
  
                   หมายเหตุ  รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  

วาระท่ี ๔.๘    ขอขยายอายุและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะท างานเพื่อรวบรวมค าวินิจฉัย
ศาลปกครอง (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
                   มติที่ประชุม      อนุมัติให้ขยายอายุคณะท างานเพ่ือรวบรวมค าวินิจฉัยศาลปกครอง ออกไปอีก 
๓ เดือน นับแต่วันที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

  
วาระท่ี ๔.๙    การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
  

                   มติที่ประชุม      



                   ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   ดังนี้ 

                   ๑.๑ ให้ พันเอก ทักษิณ  สิริสิงห  พ้นจาก  อนุกรรมการ 
                   ๑.๒ ให้แต่งตั้ง นาวาเอกหญิง วรรณสุรีย์  บุญมี  เป็นอนุกรรมการ แทน พันเอก ทักษิณ  สิริ

สิงห 
                   ๒. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่น
ความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ดังนี้ 

                   ๑.๑ ให้ นายฉัตรชัย  ชูแก้ว  พ้นจาก  อนุกรรมการ 
                   ๑.๒ ให้แต่งตั้ง พลเอก อนุสรณ์  เทพธาดา  เป็นอนุกรรมการ แทน นายฉัตรชัย  ชูแก้ว 

                   ๓. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  ดังนี้ 

                   ๑.๑ ให้ พันเอก ชัยยศ  ศุภมิตรกฤษณา  พ้นจาก  อนุกรรมการ 
                   ๑.๒ ให้แต่งตั้ง ร้อยเอก จักนรินทร์  มุ่งคีมกลาง เป็นอนุกรรมการ แทน พันเอก ชัยยศ  ศุภ

มิตรกฤษณา 
                             ๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.เสนอการเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ต่อที่
ประชุม กสทช. เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 
  
                   หมายเหต ุ  รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  
วาระท่ี ๔.๑๐  อนุมัติโครงการจัดการอบรมหลักสูตรต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

จ านวน        ๒ โครงการ (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(อส.)) 

  
                   มติที่ประชุม      อนุมัติในหลักการโครงการจัดการอบรมหลักสูตรต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
จ านวน ๒ โครงการ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
  

วาระท่ี ๔.๑๑    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ จ านวน ๒๔ ช่องรายการ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      

                   ๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ โดยอนุญาตให้ผู้ชนะการประมูล 
คลื่นความถี่ ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จ านวน ๒๓   
ช่องรายการ ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีที่แนบเอกสารแนบ ๓ ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์    



เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  ตามท่ีส านักงาน กสทช.
เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
                   ๒. อนุญาตให้บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด หรือสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ 
สามารถน าผังรายการในระบบอนาล็อกท้ังหมดไปออกอากาศคู่ขนาน (Simulcast) ในระบบดิจิตอลได้ 
                   ๓. ส าหรับบริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด เนื่องจากยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับผังรายการ  
จึงเห็นควรให้บริษัทฯ แจ้งข้อมูลรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป  
  

หมายเหตุ  รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  

วาระท่ี ๔.๑๒    โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      

๑. เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม กสท. 

๒. ให้ส านักงาน กสทช.เสนอโครงการตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะและ 
กสทช.        เพื่อขออนุมัติต่อไป 

  

หมายเหตุ   รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 

  
                   

เลิกประชุมเวลา                     ๑๓.๑๐ น. 
 

 

 

 

 

 

 


