
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗  

วันจันทร์ท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ห้อง Ravipa ๑ – ๒ ณ Chatrium Hotels 

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

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์        เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๖. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๗.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๘.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ ติดภารกิจ 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุ 

ในระบบดิจิทัล 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ 
๓. นายกีรต ิ อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ    

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๔. นายพสุ  ศรีหิรัญ รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการ

ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๐. นายอติโรจน์  ฟูรังสีโรจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๑. นายธนิศ  สงกรานต์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 



๒ 
 

๑๒. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ ลูกจ้าง 
 
เริ่มประชุม   ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้ไม่ปกติ จึงขอให้ส านักงาน กสทช. ปรับวิธีการท างานให้เหมาะสม และสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ เพราะภารกิจของส านักงาน กสทช. เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ 

๒.  กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษณ์นันท์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๕๗ ไดไ้ปเป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมวิธีช าระค่าธรรมเนียม ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็น
การช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 

โทรทัศน์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๑๒ 

มกราคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

   
  มติท่ีประชุม ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๒ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ ขอให้ยุติการออกอากาศละคร
โทรทัศน์เรื่องฟ้าจรดทราย (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์(บส.)/เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๓ 
 

วาระที่ ๓.๓ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ ขอให้ตรวจสอบรายการสถานี
แสนแสบ ช่อง ONE ออกอากาศผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMz  
จัดรายการไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ ขอให้ตรวจสอบรายการ  
คิลเลอร์คาราโอเกะ ไทยแลนด์ ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี มีเน้ือหาไม่เหมาะสม ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๓๗ แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอาจเป็นเหตุให้เกิดการ
เลียนแบบท่ีเป็นอันตรายต่างๆ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์(บส.)/เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม  

 ๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช.เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเรื่องร้องเรียน  ความคืบหน้าและผลการ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนและจ านวนเรื่องร้องเรียนที่ยังค้างพิจารณา ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือวิธีการอืน่
ที่เห็นสมควร ตามมาตรา ๕๙ (๖) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 

 
วาระที่ ๓.๕ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ จ านวน ๑ ช่องรายการ ของบริษัท อาร์เอส 

จ ากัด (มหาชน)  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง วันท่ี ๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ 
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖๘ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

 
วาระที่ ๔.๒ การพิจารณาค าร้องขอย้ายท่ีตั้งและขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีของสถานีวิทยุ

มวลชนหาดใหญ่ คลื่นความถี่ ๑๐๑.๗๕ MHz จังหวัดสงขลา (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 



๔ 
 

 
มติท่ีประชุม    
๑.  เห็นชอบการย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุมวลชนหาดใหญ่ คลื่นความถ่ี ๑๐๑.๗๕ MHz จังหวัด

สงขลา จากที่เดิม เลขที่ ๑๒๕ ซอย ๕ รัตนอุทิศ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยัง ส านักงาน
เทศบาลต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 ๑.๑ การย้ายที่ตั้งของสถานีจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อส านักงาน กสทช. ได้รับผลการ
ตรวจสอบเครื่องส่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่คณะกรรมการก าหนด และต้องตรวจสอบเครื่อ งส่งให้
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

 ๑.๒ เมื่อสถานีย้ายที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขประกอบการ
อนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสถานี ดังนี้ 

 ๑.๒.๑  ความถ่ีที่ใช้ออกอากาศของสถานีวิทยุมวลชนหาดใหญ่  ต้องเป็นความถ่ีเดิม 
ที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ คือ ๑๐๑.๗๕ MHz และต้องอยู่ภายใต้การบริหารสถานีของกลุ่มคน 
คนทุ่งลาน 

 ๑.๒.๒  ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๖๐ เมตร โดยวัดจากจุดสูงสุดของสายอากาศ 
ถึงพื้นดินที่ตั้งสายอากาศนั้น ก าลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตามที่ผู้ผลิต
ประกาศ ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์ พื้นที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร และเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงที่ใช้ส าหรับการทดลองประกอบกิจการ ต้องได้รับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค จาก
ส านักงาน หรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้ลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบกับส านักงาน กสทช. เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

 ๑.๒.๓  ความเข้มของสัญญาณ (Field Strength) วัดที่ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตรทาง
อากาศจากที่ตั้งสายอากาศมีค่าไม่เกิน ๕๔ dBµv/m โดยวิธีการวัดความเข้มสัญญาณให้เป็นไปตาม ITU-R 
Rec.P.1546    

 ๑.๒.๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงควรมีเครื่องปรับระดับความแรงสัญญาณ (Limiting 
Amplifier หรือ Audio Limiter) เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่นอกแถบ 

 ๑.๒.๕  หากปรากฏภายหลังว่าการตั้งสถานีก่อให้เกิดการออกอากาศรบกวน 
คลื่นความถ่ีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับสิทธิ 
ในการประกอบกิจการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑  
มีผลบังคับใช้ หรือกิจการวิทยุทางการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือกิจการโทรคมนาคมหรือ
กิจการวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานีที่ยื่นค าร้องขอย้ายที่ตั้งสถานีดังกล่าว 
จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถ่ีที่ก่อให้เกิดการรบกวน ทันทีที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน กสทช.  

๑.๒.๖ เมื่อได้รับอนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสถานีแล้วภายใน ๓๐ วัน ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายที่ตั้ง
สถานีดังกล่าว ต้องจัดส่งภาพถ่ายสถานี เสาอากาศและสายอากาศ ห้องส่ง ของที่ตั้งสถานีใหม่และกรณีที่ตั้ง
สถานีใหม่มิใช่สถานที่ที่ผู้ยื่นค าร้องมีกรรมสิทธ์ิอยู่ในที่ดินที่ตั้งสถานีหรือสายอากาศ ให้จัดส่งเอกสาร หนังสือ 
หรือสัญญาเช่า หรือเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่ตั้งสถานีและสายอากาศ โดยมีระยะเวลาเช่า
หรือให้ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มายังส านักงาน กสทช. ส่วนกลางเพื่อยืนยันการอนุญาตให้ตั้งสถานี 

๒.   อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงช่ือสถานีจาก “สถานีวิทยุมวลชนหาดใหญ่” เป็น “สถานีวิทยุ
ชุมชนคนทุ่งลาน” ได้ ภายหลังจากย้ายที่ตั้งสถานีไปยังสถานีใหม่แล้ว 



๕ 
 

 
วาระที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เ พ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้ 
คลื่นความถี่ จ านวน ๒ ราย (๒ ใบอนุญาต) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ 
กิจการ ๒ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  

 ๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรอื
โทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  จ านวน  
๒ ราย (๒ ใบอนุญาต) ตามที่คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ีและส านักงาน กสทช.เสนอ ดังปรากฏ
รายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒.  

 ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตรวจสอบผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์ดาวเทียม) 
ทุกรายว่า มีการน าช่องรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตออกอากาศหรือไม่ 

 
วาระที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่) 
จ านวน ๒ ช่องรายการ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  

  ๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์  ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ (กิจการที่ ไม่ ใช้คลื่นความถ่ี ) จ านวน ๒ ใบอนุญาต ตามที่
คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี และส านักงาน กสทช. เสนอ ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้าย
เอกสารแนบ ๓ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต หากพบว่ามีการกระท าความผิด
หรือเคยกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ อย. ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามมติ กสท.ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๕ 

๓. กรณีพบว่ามีเนื้อหารายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้ส านักงาน กสทช . ถือปฏิบัติ 
ตามมติ กสท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๓ 

 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่) ในการ
ยื่นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  

  ๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์
ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) ดังนี้ 



๖ 
 

 ๑.๑  อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง จ านวน ๑๗๘ ใบอนุญาต รายช่ือปรากฏตาม
บัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ 
     ๑.๒  กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตจ านวน ๓ ใบอนุญาต รายช่ือปรากฏตามบัญชีแนบท้าย
เอกสารแนบ ๕. ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการ
ก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ  เห็นควรอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผลการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนเป็นที่ยุติว่า มีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง  ให้อายุใบอนุญาตลดลงกึ่งหนึ่ง  (๑ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง) 
      ๑.๓  กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตจ านวน ๒ ใบอนุญาต รายช่ือปรากฏตามบัญชีแนบท้าย
เอกสารแนบ ๖. ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ  ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ พิจารณาเพิ่มเติมในกรณี
ดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตทั้ง ๒ รายสามารถ
ด าเนินการออกอากาศไปพลางก่อนไม่เกินระยะเวลาดังกล่าว  และให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
น าเสนอผลการพิจารณาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อคณะกรรมการอกีครัง้หนึง่ 
 ๑.๔ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการได้มีค าสั่งลงโทษทางปกครอง จ านวน ๒ 
ใบอนุญาต รายช่ือปรากฏตามบัญชีแนบท้าย ๗. เห็นควรอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง 
  ๒. กรณีผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตจ านวน ๖๘ ใบอนุญาต รายช่ือปรากฏตามบัญชีแนบท้าย ๘  
เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. เรียกเอกสารเกี่ยวกับผังรายการที่เป็นปัจจุบัน และงบการเงินปีล่าสุดเพิ่มเติม โดยให้
ผู้รับใบอนุญาตฯ น าส่งเอกสารภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. และให้ถือว่า
ระยะเวลาดังกล่าวเป็นกระบวนการพิจารณาตามข้อ ๑๖ (๔) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 หมายเหตุ   ๑. กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษณ์นันท์  มีข้อสังเกต ตามที่ได้มีการอภิปราย       
ในการประชุม โดยจะส่งบันทึกให้ภายหลัง 

              ๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกต ตามที่ได้มีการอภิปรายในการประชุม  
โดยจะส่งบันทึกให้ภายหลัง 

 
วาระที่ ๔.๖ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีเรื่องร้องเรียนขอให้
ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน (ไม่ประกาศชื่อ) คลื่นความถี่ FM 
๑๐๔.๑๐ MHz จังหวัดปทุมธานี จัดรายการไม่เหมาะสม (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม  

 ๑. ส่งเรื่องร้องเรียนฯ กรณีขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน (ไม่ประกาศช่ือ)  
คลื่นความถ่ี FM ๑๐๔.๑๐ MHz จังหวัดปทุมธานี จัดรายการไม่เหมาะสม ให้กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง



๗ 
 

และกิจการโทรทัศน์ (ดส.) และกลุ่มงานภูมิภาค (ภภ.) ร่วมกันเร่งด าเนินการต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

๒. มอบหมายให้ กสทช. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  งามสง่า ก ากับดูแลการด าเนินการตามข้อ ๑.  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย  

 
วาระที่ ๔.๗ รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาเช่าเวลาจัดรายการ 

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

   
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบในหลักการตามแนวทางที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒.   มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  และคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ พร้อมเสนอความเห็นต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
วาระที่ ๔.๘ บันทึกความเข้าใจ เรื่อง แผนการด าเนินการเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลระยะท่ี ๑ ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กองทัพบก (สถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ และ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (กลุ่มงานขับเคลื่อน
กิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม  

 ๑.  ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจากการท าบันทึกความเข้าใจ เป็น ให้ก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
ท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย มส. จส. ปส. และ ทส. ร่วมกันพิจารณาก าหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติมตามข้อ ๑. เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ในคราวต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๙ ไทยพีบีเอส (ส.ส.ท.) ขออนุญาตยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ (กลุ่มงาน

ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.) / 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  

 ๑.   อนุญาตให้ ไทยพีบีเอส (ส.ส.ท.) ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อมูลสัดส่วนร้อยละของรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะตลอดทั้งปีที่ได้รับการยืนยัน จาก บส.  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย บส. ก าหนดนิยามและแนวทางการพิจารณา (Guideline)      
ว่ารายการใดในผังรายการเป็นรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดความชัดเจน   



๘ 
 

ในการแบ่งประเภทของรายการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติในการเสนอผังรายการอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ให้ บส. 
เสนอนิยามและแนวทางการพิจารณา (Guideline) รายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ     
ต่อที่ประชุม กสท.พิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

 
วาระที่ ๔.๑๐ การพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 

(กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(นส.) /กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
 ๑.   เห็นชอบแนวทางการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยให้ใช้เกณฑ์และข้ันตอน

ด าเนินการเพื่อการลดหย่อนหรือยกเว้นตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒.  เห็นชอบแนวทางการขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ดังนี้ 

 ๒.๑  ให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.) ในอัตราร้อยละที่ก าหนดตามข้อมูลสัดส่วนร้อยละ
ของรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปี ที่ได้รับการยืนยันจาก บส. 

 ๒.๒   ไม่อนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการ (กศน.)  (ช่องรายการ ETV) ได้รับการพิจารณา
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในคราวนี้   เนื่องจากยื่นขอลดหย่อนเกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ตามระเบียบฯ 

วาระที่ ๔.๑๑ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ 
กสทช. เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (วส.)) 

 
มติท่ีประชุม  

 ๑.   เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...ที่ปรับปรุงแลว้ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและ (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ... ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ 
กสทช.ฯ แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
หมายเหตุ   กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  มีข้อสังเกต โดยจะได้ท าบันทึกส่งให้

ภายหลัง 
 

วาระที ่๔.๑๒ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๖๘๗/๒๕๕๖ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม  



๙ 
 

 ๑.  มอบหมายให้ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ และ กสทช.พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ 
งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจด าเนินคดี 

 ๒.  เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที่ ๕.๑ การด าเนินการกรณีสถานีโทรทัศน์ บูลสกาย ถูกรบกวนสัญญาณ 

 
 มติท่ีประชุม ก าชับให้ส านักงาน กสทช. แก้ไขกรณีสถานีโทรทัศน์ บูลสกาย ถูกรบกวน

สัญญาณการถ่ายทอดรายการ 
 
   

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๔๐ น. 
 
 
 พันตร ี

 (โกเมธ ประทปีทอง)                                      
  ผู้จดรายงานการประชุม                                   
 
 
 

        พันเอก 
          (นที  ศุกลรัตน์) 
          ประธาน กสท. 

                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


