
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

 
 
 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                                      รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓                   เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗   
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.) 

๓.๒   รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  : กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ดส.) 

๓.๓  การเดินทางเข้าร่วมงาน ITU Asia-Pacific Centres of Exellence 
Training Digital Broadcasting Technologies : CI)ระหว่างวันที่ 
๔ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ เมืองนิวเดลีและเมืองมุมไบ ประเทศ
อินเดีย : ส่วนงาน กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑   การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง                 ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗   
: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 



๔.๒   การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ 
(ปส.๓) 

๔.๓   การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีของผู้รับอนุญาต จ านวน ๓ ราย ๓ ช่อง
รายการ : คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๔   การพิจารณาค าร้องขอย้ายที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพิจิตรเรดิ
โอ คลื่นความถี่ ๙๖.๕๐  MHz จังหวัดพิจิตร : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๕   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย
(JTC) ครั้งที่ ๒๔ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ : กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.) 

๔.๖   กรอบแนวทางการพิจารณาทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคม ส าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล : คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 

๔.๗   การออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกบนโครงข่าย
ระบบดิจิตอล ในช่วงการออกอากาศคู่ขนาน  (Simucast) : กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)/ กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๘   ผลการเลือกหมายเลขล าดับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ
โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.) กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 

๔.๙   การพิจารณากิจการโทรทัศน์ระบบ DVB-T/H บนคลื่น
ความถี่ UHF ช่อง ๕๘ ระหว่างบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กับ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนิลเอนจีเนียริ่ง จ ากัด 
(มหาชน) : คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ คณะอนุกรรมการพิจารณาความ
จ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ



โทรทัศน์/ กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 

๔.๑๐ การพิจารณาการให้บริการโทรทัศน์ ประเภทบอกรับเป็นสมาชิก
ระบบ MMDS ระหว่าง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท ทรู 
วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน)  : คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๔.๑๑ การพิจารณาการด าเนินโครงการให้บริการส่งวิทยุโทรทัศน์ ประเภท
บอกรับสมาชิกระบบ MMDS ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ กับบริษัท 
เวิลด์ สตาร์ ทีวี (ไทยแลนด์) จ ากัด  : คณะอนุกรรมการพิจารณา
สัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ 
(ปส.๓) 

๔.๑๒ บทวิเคราะห์การพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่และก าหนด
ระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ของกิจการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ (บริษัท 
บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด)  : คณะอนุกรรมการพิจารณา
สัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ 
(ปส.๓) 

๔.๑๓  เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ กรณีขอให้ตรวจสอบรายการถ่ายทอดสดการชุมนุมมวลมหา
ประชาชน ช่อง  Blue sky : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

๔.๑๔  เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ กรณีรายการเจ้าแม่จอมแฉและรายการแฉคดี ช่อง  HOT 
TV ออกอากาศเนื้อหารายการไม่เหมาะสม  : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร



ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  

๔.๑๕ ขอเสนอแนะของกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ต่อแนวทาง
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์  : กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) 
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  

๔.๑๖ ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการโฆษณาและการตลาดต่อสิทธิทาง
วัฒนธรรม : กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงฯ (รส.) 

๔.๑๗ ก าหนดวันยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ :กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.) 

๔.๑๘ อ านาจของ กสท. และ กทค. ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ : กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๑๙ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และ
มอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการก ากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๒๐ การขยายระยะเวลาและการทบทวนองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์  : กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๒๑ การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการส่งเสริมบริการด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างท่ัวถึง  : กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๒๒  การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชน
รบกวนการบิน : กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

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

๔.๒๔ แต่งตั้งคณะท างานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการ
บัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  



๔.๒๕ การส่งบุคลากรเข้าร่วม  ABU Digital Broadcasting 
Symposium ๒๐๑๔ ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ มีนาคม ณ ประเทศ 
มาเลเซีย :กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.) 

๔.๒๖ ร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ก ากับดูแลการแข่งขันใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๒ ฉบับ  : กลุ่มงาน
ส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.) 

  

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 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.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์            เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์

และวิทยุ 
ในระบบดิจิทัล 

๓.        นางรัตนากร  ทองส าราญ                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๔.        นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ                             ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา



ค่าบริการ    ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๕.        นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์                      ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลตนเอง 

๖.        นางปริตา  วงศ์ชุตินาท                          รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๗.        นายพสุ  ศรีหิรัญ                                 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๘.        นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ                      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์                     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑.    นายตร ี บุญเจือ                                 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒.    นางธันยพร  เปาทอง                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓.    นางสาวกัณธิมา  วุฒิชาติ                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔.    นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕.    นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗.    นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘.    นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ                 พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙.    นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๐.    นางสาวมาริน่า  สายนุ้ย                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๑.    นายอภิชาต  ด ารงสันติสุข                       พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.   ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า ตามที่ส านักงาน กสทช. ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการ  
ทางธุรกิจระดับชาติและได้ประกาศรับรองผลการประมูลไปแล้วนั้น ในการนี้ได้มีการจัดให้ผู้ชนะการประมูล  
แจ้งการเลือกหมายเลขล าดับใน วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ และในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ประกาศ
หมายเลขล าดับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ณ ห้องเจ้าพระยา 
หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยได้ด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปแล้วด้วยดี  

๒.   กสทช. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
ได้ไปเป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและ
หลักเกณฑ์      การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 



จังหวัดสุโขทัย 
  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

  

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 

๑.      แก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้น าชื่อ พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ  กรรมการ 
ออก 

๒.      เพ่ิมเติมข้อความต่อไปนี้ท้ายรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  

                        “ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

                          ๑. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ                  ติดภารกิจ” 

๓.   แก้ไขเพ่ิมเติม มติที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ข้อ ๒ เป็นดังนี้ 

     “๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตรวจสอบผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์
ดาวเทียม) ทุกรายว่า มีการน าช่องรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตออกอากาศหรือไม่” 

๔.   แก้ไขข้อความ “กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตจ านวน ๓ ใบอนุญาต...” ของ มติที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ข้อ ๑.๓ เป็น “กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตจ านวน ๒ ใบอนุญาต...” 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                   
                   มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ



ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงาน
ก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๓    การเดินทางเข้าร่วมงาน ITU Asia-Pacific Centres of Exellence Training 
Digital Broadcasting Technologies : CI) ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ ณ เมืองนิวเดลีและเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย (ส่วนงาน กสทช.สุ
ภิญญา  กลางณรงค์) 

  

มติที่ประชุม      ถอน 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘๙ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต  

  

วาระท่ี ๔.๒    การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

  

มติที่ประชุม      อนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ทหารเรือ จ านวน ๑๕ สถานี ๒๑ ความถี่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ระบบ  AM ความถี่ 
๑๓๘๖ KHz ก่อนด าเนินการออกอากาศ 

  

วาระท่ี ๔.๓    การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่



ใช้คลื่นความถี่ของผู้รับอนุญาต จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ(คณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถี่/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒))  

  

มติที่ประชุม      

                   ๑.   อนุญาตให้ บริษัท ย๊าค จ ากัด  บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด และบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่นส์ 
จ ากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ช่องรายการ Shop 77 สิ้นสุดการออกอากาศในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ช่อง
รายการ Trace Sports สิ้นสุดการออกอากาศในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และช่องรายการ  AMARIN active 
TV สิ้นสุดการออกอากาศในวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๗ ตามล าดับ รวมจ านวน ๓ ช่องรายการ และให้บริษัท 
ทั้ง ๓ แจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่หยุดการให้บริการ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๒ ท าบันทึกแจ้ง  นส. ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๔     การพิจารณาค าร้องขอย้ายท่ีตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพิจิตรเรดิโอ   
คลื่นความถี่ ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดพิจิตร (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 
(ปส.๑)) 

  

มติที่ประชุม      

อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงพิจิตรเรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๖.๕๐ MHz จากที่เดิม 
เลขที่ ๓๒๑/๗ หมู่ที่ ๑ ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปยัง เลขท่ี ๓๒๙ หมู่ที่ ๑ ต าบล
ไผ่ท่าโพ   อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ละติจูด : ๑๖°๑๖’๕๕’’ N ,ลองจิจูด ๑๐๐°๑๔’๕๓’’ E) โดย
มีเงื่อนไขดังนี้ 

(๑) การย้ายที่ตั้งของสถานีจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อส านักงาน กสทช. ได้รับผลการตรวจสอบ
เครื่องส่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีคณะกรรมการก าหนด และต้องตรวจสอบเครื่องส่งให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

(๒) เมื่อสถานีย้ายที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขประกอบการ
อนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสถานี ดังนี้ 

(๒.๑)  ความถี่ท่ีใช้ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงพิจิตรเรดิโอ ต้องเป็นความถ่ี
เดิมที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ คือ ๙๖.๕๐  MHz 

(๒.๒)  ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๖๐ เมตร โดยวัดจากพ้ืนดินที่ตั้งสายอากาศถึง
จุดสูงสุดของสายอากาศ ก าลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตามท่ีผู้ผลิตประกาศ 



ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์ พื้นที่กระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร และเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ใช้
ส าหรับการทดลองประกอบกิจการ ต้องได้รับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค จากส านักงาน หรือ
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้ลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบกับส านักงาน กสทช. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

(๒.๓)  ความเข้มของสัญญาณ(Field Strength)วัดที่ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตรทางอากาศ
จากที่ตั้งสายอากาศมีค่าไม่เกิน ๕๔ dBµv/m โดยวิธีการวัดความเข้มสัญญาณให้เป็นไป
ตาม Recommendation ITU-R SM.378         

  

(๒.๔) สถานีวิทยุกระจายเสียงควรมีเครื่องปรับระดับความแรงสัญญาณ (Limiting 
Amplifier หรือ Audio Limiter) เพ่ือลดผลกระทบจากการแพร่นอกแถบ  

(๒.๕)  หากปรากฏภายหลังว่าการตั้งสถานีก่อให้เกิดการออกอากาศรบกวนคลื่นความถี่
กับสถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับสิทธิใน
การประกอบกิจการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ หรือกิจการวิทยุทางการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือกิจการ
โทรคมนาคมหรือกิจการวิทยุคมนาคมท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานีที่ยื่นค าร้องขอย้ายที่ตั้ง
สถานีดังกล่าว จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ท่ีก่อให้เกิดการรบกวน 
ทันทีท่ีได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

(๒.๖) เมื่อได้รับอนุมัติให้ย้ายที่ตั้งสถานีแล้วภายใน ๓๐ วัน ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายที่ตั้งสถานี
ดังกล่าว ต้องจัดส่งภาพถ่ายสถานี เสาอากาศและสายอากาศ ห้องส่ง ของที่ตั้งสถานีใหม่และกรณีที่ตั้งสถานี
ใหมม่ิใช่สถานที่ท่ีผู้ยื่นค าร้องมีกรรมสิทธิ์อยู่ในที่ดินที่ตั้งสถานีหรือสายอากาศ ให้จัดส่งเอกสาร หนังสือ หรือสัญญา
เช่า หรือเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งสถานีและสายอากาศ โดยมีระยะเวลาเช่าหรือให้ใช้
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มายังส านักงาน กสทช. ส่วนกลางเพ่ือยืนยันการอนุญาตให้ตั้งสถานี  

                   

วาระท่ี ๔.๕    รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ
จัดสรรความถี่วิทยุบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๔ ในประเด็น
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

  

มติที่ประชุม      



                   ๑.   ทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถี่วิทยุบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๔ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๒.   เห็นชอบบันทึกความตกลงร่วม (Agree Minutes) ในส่วนของ “Working Group 1 
(Broadcasting Services) ของการประชุมดังกล่าวในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๖    กรอบแนวทางการพิจารณาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ส าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(คณะอนุกรรมการ
จัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงาน
มาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

  

มติที่ประชุม      

                   ๑.   เห็นชอบต่อกรอบแนวทางการพิจารณาทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมส าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ดังนี้  

๑.๑   ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และเงื่อนไขการใช้ความถี่วิทยุตามประกาศ 
กสทช. 

๑.๒   การตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจะต้องไม่สร้างความสับสนและภาระในการปรับทิศทาง
ของสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ของประชาชน  

๑.๓   สถานีหลัก (Main Station) สถานีเสริม (Additional station) และสถานีเสริม
ส าหรับการรับสัญญาณแบบ Portable Indoor (PI Gap Filler)ของแต่ละโครงข่ายในทุกเขตบริการ จะต้อง
สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ข้อเสนอแนะทางเทคนิคของ
คณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และ
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งจะต้องอยู่บนที่ตั้งเดียวกัน และ
ต้องออกอากาศบนระบบสายอากาศเดียวกัน  

๑.๔   สถานีเสริมส าหรับการรับสัญญาณแบบ Portable Indoor (PI Gap Filler) จะต้อง
เป็นสถานีวิทยุคมนาคมซึ่งเป็นโครงข่ายแบบความถี่เดียว (Single Frequency Network, SFN) ร่วมกับสถานี
หลักหรือสถานีเสริมของเขตบริการนั้น โดยพื้นที่ครอบคลุมจะต้องไม่เกินจากพ้ืนที่ครอบคลุมของสถานีวิทยุ
คมนาคมซ่ึงเป็นสถานีหลักหรือสถานีเสริมของเขตบริการนั้นด้วย นอกจากนี้ต้องเป็นสถานีวิทยุคมนาคมที่
มี  ก าลังต่ า 

๑.๕   การพิจารณาก าลังส่งออกอากาศ (ERP) ของสถานีวิทยุคมนาคมต้องพิจารณาจาก
ก าลังส่งออกอากาศสูงสุดตามแผนความถี่วิทยุเป็นหลัก และอาศัยข้อเสนอแนะทางเทคนิคของคณะท างานด้าน
เทคนิคส าหรับการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรวมทั้งข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประกอบ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นก าลังส่งออกอากาศ (ERP) สูงสุด



ที่สามารถอนุญาตได้ ในกรณีสายอากาศซึ่งเป็นโพลาไรเซชันแบบผสม (Mixed Polarization) ให้พิจารณาจาก
ผลรวมของก าลังส่งออกอากาศจากโพลาไรเซชันแบบแนวนอน (Horizontal Polarization) และก าลังส่งออก
อากาศจากโพลาไรเซชันแบบแนวตั้ง (Vertical Polarization) 

๑.๖   คุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมและพ้ืนที่ครอบคลุมของสัญญาณ
จะต้องสอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อสถานีวิทยุคมนาคมอ่ืน  

๒.   มอบหมายให้คณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล และคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หา
ข้อสรุปในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๒.๑   การก าหนดที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมท้ังสถานีหลักและสถานีเสริมร่วมกัน เพ่ือให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากโครงข่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกร่วมกัน และเป็นไปตามกรอบแนวทางในข้อ ๑.๓ โดย
ก าหนดล าดับความส าคัญและเร่งด่วนดังนี้ 

(๑) สถานีหลัก (Main Station) 
(๒) สถานีเสริม (Additional Station) 
(๓) สถานีเสริมส าหรับการรับสัญญาณแบบ Portable Indoor (PI Gap Filler) 

๒.๒   การก าหนดแผนการติดตั้งโครงข่าย (Deployment Schedule) ให้สอดคล้องกัน 
ทุกโครงข่าย โดยแบ่งออกเป็นเฟสของการติดตั้ง ทั้งนี้ ให้อาศัยล าดับความส าคัญและเร่งด่วนตามข้อ ๒.๑       

๓. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งแนวทางตามข้อ ๑ ให้ผู้ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโครงข่าย 
ทุกรายทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

  

วาระท่ี ๔.๗    การออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกบนโครงข่ายระบบดิจิตอล 
ในช่วงการออกอากาศคู่ขนาน (Simucast) (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)/ กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑. เห็นชอบแนวทางการออกอากาศคู่ขนาน (Simulcast) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

ดังนี้ 
๑.๑   อนุญาตให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) ใช้คลื่นความถี่ในการ

ออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกคู่ขนานบนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ
กรมประชาสัมพันธ์ ในหมายเลขช่องความถ่ีวิทยุส าหรับมัลติเพล็กซ์ที่ ๑ ตามตารางแผนความถี่วิทยุส าหรับ
กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศ ทั้งนี้การออกอากาศคู่ขนานจะสิ้นสุดเมื่อมีการยุติการ
ออกอากาศในระบบแอนะล็อก  

๑.๒   อนุญาตให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕)  ใช้คลื่นความถี่ในการ
ออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกคู่ขนานบนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ
กองทัพบก  ในหมายเลขช่องความถ่ีวิทยุส าหรับมัลติเพล็กซ์ที่ ๒ ตามตารางแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการ



โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศ ทั้งนี้การออกอากาศคู่ขนานจะสิ้นสุดเมื่อมีการยุติการ
ออกอากาศในระบบแอนะล็อก  

๑.๓   อนุญาตให้สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง ๙) และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีสี   ช่อง ๓ (ช่อง ๓) ใช้คลื่นความถี่ในการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกคู่ขนานบน
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ในหมายเลขช่องความถ่ีวิทยุ
ส าหรับมัลติเพล็กซ์ที่ ๓ ตามตารางแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ
ประเทศ ทั้งนี้การออกอากาศคู่ขนานจะสิ้นสุดเมื่อเริ่มต้นการแพร่ภาพออกอากาศของกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจ 

๑.๔   อนุญาตให้สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (ไทยพีบีเอส) ใช้คลื่นความถี่ในการ
ออกอากาศ  ช่องรายการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกคู่ขนานบนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในหมายเลขช่องความถ่ีวิทยุส าหรับมัลติเพล็กซ์
ที่ ๔   ตามตารางแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศ ทั้งนี้การ
ออกอากาศคู่ขนานจะสิ้นสุดเมื่อมีการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อก  

๑.๕   อนุญาตให้สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ (ช่อง ๗) ใช้คลื่นความถี่ในการ
ออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกคู่ขนานบนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ
กองทัพบก ในหมายเลขช่องความถ่ีวิทยุส าหรับมัลติเพล็กซ์ที่ ๕ ตามตารางแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศ ทั้งนี้การออกอากาศคู่ขนานจะสิ้นสุดเมื่อเริ่มต้นการแพร่ภาพ
ออกอากาศของกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจ  

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ประกอบกิจการฯ ส าหรับให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภท 
ที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ทุกรายทราบตามข้อ ๑. เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๘    ผลการเลือกหมายเลขล าดับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล 
(จส.) กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) กลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

  
มติที่ประชุม      

                   ๑.  ทราบผลการเลือกหมายเลขล าดับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ 

๒.  เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  สิ้นสุดการท าหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่เป็นการ
ทั่วไปตามข้อ ๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป 
นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นแพร่ภาพออกอากาศกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแล้ว ๓๐ วัน  

๓.  ให้ส านักงาน กสทช.แจ้งค าสั่งเป็นการเฉพาะตามข้อ ๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามบทเฉพาะกาล
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เก่ียวข้องทุกราย  

๔.  กรณีกองทัพบก กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 



แห่งประเทศไทย ซึ่งต้องมีการออกอากาศคู่ขนาน (Simucast)ตามมติ กสท.ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ นั้น ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการ
โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป  

๕. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งกองทัพบก กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ทราบและด าเนินการตามข้อ ๔. ด้วย  

  
วาระท่ี ๔.๙    การพิจารณากิจการโทรทัศน์ระบบ DVB-T/H บนคลื่นความถี่ UHF ช่อง ๕๘ 

ระหว่างบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท อินเตอร์เนชั่นเนิลเอนจีเนียริ่ง 
จ ากัด (มหาชน) (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์/ คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

  

มติที่ประชุม      

                   ๑. เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
ส านักงาน กสทช. ดังนี้ 

๑.๑   สัญญาระหว่าง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนิล 
เอนจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) เป็นการให้บริการโทรทัศน์ประเภทอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิม ซึ่ง
ต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. ตามกฎหมาย ดังนั้น สัญญาดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

๑.๒   ให้ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการแก้ไขการใช้งานคลื่นความถี่ช่อง 
๕๘ ความถี่วิทยุ ๗๖๖ – ๗๗๔ MHz ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต ตามนัย มาตรา 
๔๔                 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑.๓   ให้ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) คืนคลื่นความถี่ UHF ช่อง ๕๘ ภายใน ๕ ป ี 
ตามระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง ๙)   ที่ กสทช. ได้มีมติครั้งที่  
๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าข้อเสนอตาม ๑ เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาของที่ประชุม กสทช. ตามข้อ ๒ ให้ บริษัท อส
มท จ ากัด (มหาชน) ทราบด้วย 
  

หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๑๐  การพิจารณาการให้บริการโทรทัศน์ ประเภทบอกรับเป็นสมาชิก



ระบบ MMDS ระหว่าง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท ทรู วิช่ันส์ 
จ ากัด (มหาชน)  (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์/ คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่น
ความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ คณะอนุกรรมการจัดท า
มาตรฐานด้านเทคนิค    ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  

มติที่ประชุม      

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. ดังนี้ 

๑.   ให้เสนอคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ กสทช.เพ่ือวินิจฉัย
ประเด็น           ข้อกฎหมาย ดังนี้ 

๑.๑   การคิดค านวณเงินลงทุน ที่ บมจ. ทรู วิชั่นส์ ตกลงจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่มี
รายได้จากการโฆษณาให้แก่ บมจ. อสมท อีก เป็นเงินร้อยละ ๖.๕ ของรายได้จากการโฆษณาทั้งหมดแต่ละปี
ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่อาจก าหนดได้เป็นการล่วงหน้า และมิได้มีข้อก าหนดเป็นการ
ประกันรายได้ขั้นต่ าไว้ จึงมีกรณีต้องพิจารณาว่า การค านวณเงินลงทุนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องน าส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวมาค านวณเป็นวงเงินลงทุนตามโครงการ
หรือไม่ อย่างไร 

๑.๒   การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาฯ ครั้งที่ ๓ ฉบับลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีประเด็น
ปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องได้รับการวินิจฉัยว่า การที่ บมจ. อสมท ด าเนินการแก้ไขข้อก าหนดในสัญญา
ฯ      ให้ บมจ. ทรู วิชั่นส์ สามารถหารายได้จากการโฆษณาได้นั้น เป็นการด าเนินการที่ขัดต่อมาตรา ๗๕ และ
มาตรา ๒๓ ประกอบ มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. เสนอที่ประชุม กสท.เพ่ือพิจารณาอีกครั้งเมื่อคณะอนุกรรมการ 
ที่ปรึกษากฎหมายของ กสทช.ได้วินิจฉัยตามประเด็นตามข้อ ๑ แล้ว  

                       ๓.  ในระหว่างการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาและความจ าเป็นในการใช้ 
คลื่นความถี่  ให้ บมจ. ทรู วิชั่นส์ เสนอมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการต่อส านักงาน กสทช. ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน
ก่อนวันที่สัญญาสิ้นสุดลง(วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗)  เพ่ือมิให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบจากการยุติการ
ให้บริการดังกล่าว 

๔.   กรณีท่ีบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ขออนุญาตน าเข้าอุปกรณ์เพ่ือการทดลองและ
ทดสอบส าหรับให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก บนคลื่นความถี่ MMDS ด้วยเทคโนโลยี BWA ถือ
เป็นการขออนุญาตเพื่อการทดลองหรือทดสอบส าหรับให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ซึ่งจะต้อง



พิจารณาอนุญาตตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ซึ่งก าหนดให้ต้องใช้คลื่นความถี่ 
ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี และตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  ดังนั้น เมื่อคลื่น
ความถี่     ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ MHz ถูกก าหนดตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี และตารางก าหนดคลื่น
ความถี่แห่งชาติ ให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม กสท. จึงไม่อนุญาตให้ทดลองทดสอบและน าเข้าอุปกรณ์เพ่ือการ 
ทดลองหรือทดสอบส าหรับให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก บนคลื่นความถี่  MMDS ด้วยเทคโนลี
ยี BWA ตามท่ีขอ 

๕.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๔ ให้ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
ทราบด้วย 

  

วาระท่ี ๔.๑๑  การพิจารณาการด าเนินโครงการให้บริการส่งวิทยุโทรทัศน์ ประเภทบอกรับ
สมาชิกระบบ MMDS ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ กับบริษัท เวิลด์ สตาร์ ทีวี 
(ไทยแลนด์) จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์/ คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่น
ความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

  

มติที่ประชุม      

                   เห็นชอบข้อเสนอของคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. ดังนี้ 

๑   สัญญาเข้าร่วมและด าเนินโครงการให้บริการส่งวิทยุโทรทัศน์ประเภทบอกรับเป็นสมาชิก
ระบบ MMDS ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ กับบริษัท เวิลด์ สตาร์ ทีวี (ไทยแลนด์) จ ากัด  สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ย่อมไม่มีผลผูกพันอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มี
ผล 
ใช้บังคับ  จึงไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประกอบกิจการตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
ฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ และสิทธิในการใช้คลื่นความถี่วิทยุ ๒๕๐๔ –๒๕๑๒ ๒๕๑๒ – ๒๕๒๐ และ ๒๕๒๐ –
 ๒๕๒๘ MHz จึงไม่จ าต้องตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาดังกล่าว  

๒. เหตุแห่งความจ าเป็นในการใช้คลื่นความถี่วิทยุ ๒๕๐๔ – ๒๕๑๒ ๒๕๑๒ – ๒๕๒๐ และ 
๒๕๒๐ – ๒๕๒๘ MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ได้สิ้นสุดลงแล้วตามข้อ ๑. ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์จึงต้องคืน
คลื่นความถี่วิทยุ ๒๕๐๔ – ๒๕๑๒ ๒๕๑๒ – ๒๕๒๐ และ ๒๕๒๐ – ๒๕๒๘ MHz มายังส านักงาน 
กสทช.     เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ.
๒๕๕๕) ต่อไป 



๓.  ให้ส านักงาน กสทช. น าข้อเสนอตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาของที่ประชุม กสทช. ตามข้อ ๓ 
ให้            กรมประชาสัมพันธ์ ทราบด้วย 
  

หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เพ่ือน าไปประกอบการ
ด าเนินการ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๑๒  บทวิเคราะห์การพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่และก าหนดระยะเวลา
การถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของกิจการ
โทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ (บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
จ ากัด) (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

  

มติที่ประชุม      

                 เห็นชอบบทวิเคราะห์การพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีและก าหนดระยะเวลาการ 
ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของกิจการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี 
ช่อง ๓ (บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด) ดังนี้  

๑.   การเข้าท าสัญญาร่วมด าเนินกิจการส่งโทรทัศน์สีระหว่างบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
กับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว  

๒.   อายุสัญญาร่วมด าเนินกิจการมีระยะเวลา ๓๐ ปี นับตั้งแต่ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๓ 
และจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕)  
ในยุทธศาสตร์การคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือน าไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ข้อ ๘.๒.๑ ที่ก าหนดว่า 
กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่น าคลื่นความถี่ไปให้ผู้อ่ืนประกอบกิจการโดยการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย กสทช. แล้ว ให้คืนคลื่นความถ่ีเมื่อสิ้นสุด
อายุการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
  
หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เพ่ือน าไปประกอบการ

ด าเนินการ   ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

วาระท่ี ๔.๑๓  เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณีขอให้ตรวจสอบรายการ



ถ่ายทอดสดการชุมนุมมวลมหาประชาชน ช่อง  Blue sky (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๔.๑๔  เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณีรายการเจ้าแม่จอมแฉ
และรายการแฉคดี ช่อง HOT TV ออกอากาศเนื้อหารายการไม่เหมาะสม (กลุ่ม
งานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)  

  
มติที่ประชุม      
๑.   ทราบ 
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังบริษัท ฮอท เน็ทเวิร์ค 

จ ากัด           ให้ระมัดระวังในการออกอากาศ 
  

วาระท่ี ๔.๑๕  ข้อเสนอแนะของกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ต่อแนวทางการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบร่างหนังสือแจ้งตอบคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการ

เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
  
  

วาระท่ี ๔.๑๖  ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการโฆษณาและการตลาดต่อสิทธิทาง
วัฒนธรรม  (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงฯ 
(รส.)) 

  
มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย มส. น าไปพิจารณา วิเคราะห์พร้อม

ความเห็น แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
  
วาระท่ี ๔.๑๗  ก าหนดวันยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงาน

ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.))  
  
มติที่ประชุม   ก าหนดเป็นหลักการให้วันยกเลิกการประกอบกิจการ(วันสิ้นสุดการ

ออกอากาศ) เป็นดังนี้ 



          ๑. กรณีค าร้องขอยกเลิกการประกอบกิจการมิได้ระบุวันที่จะยกเลิกการประกอบ
กิจการ(วันสิ้นสุดการออกอากาศ) ไว้  ให้ถือวันที่ที่ประชุม กสท. มีมติ  เป็นวันที่ผู้ประกอบกิจการยกเลิกการ
ประกอบกิจการ (วันสิ้นสุดการออกอากาศ)  

          ๒. กรณีค าร้องขอยกเลิกการประกอบกิจการระบุวันที่จะยกเลิกการประกอบกิจการ 
(วันสิ้นสุดการออกอากาศ) ไว้ในค าร้องขอ ให้ผู้ประกอบกิจการยกเลิกการประกอบกิจการ (สิ้นสุดการ
ออกอากาศ) ตามวันที่ระบุไว้ในค าร้องขอนั้น  เว้นแต่วันที่ระบุไว้ในค าร้องขอถึงก่อนวันที่ที่ประชุม กสท. มี
มต ิ ให้ถือวันที่ที่ประชุม กสท. มีมติ  เป็นวันยกเลิกการประกอบกิจการ(วันสิ้นสุดการออกอากาศ)” 

  
วาระท่ี ๔.๑๘  อ านาจของ กสท. และ กทค. ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการตาม

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบต่อบทวิเคราะห์และความเห็นของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับอ านาจในการ

ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ของ กสท. และ กทค. ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒.   ให้เสนอผลการวิเคราะห์และความเห็นตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาต่อไป  
  

วาระท่ี ๔.๑๙  การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้
ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. ตาม

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ดังนี้ 

๑.๑ ให้แต่งตั้ง ลสทช. และ รสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่และมอบหมายให้ปฏิบัติการ แทน กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๒ ให้แต่งตั้ง อปส.๑ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก๑) ของ ปส.๑ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช.ตามข้อ ๑๐ วรรคท้าย และข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒.   เห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๓.   ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบต่อไป  
  
หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ เพ่ือน าไปประกอบการ

ด าเนินการ   ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  



วาระท่ี ๔.๒๐  การขยายระยะเวลาและการทบทวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการฯ จ านวน ๑๘ คณะ 

ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ออกไปอีก ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๒) 

๒.   เห็นชอบให้แก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ จ านวน ๗ คณะ ตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๓) 

  
หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ เพ่ือน าไปประกอบการ

ด าเนินการ   ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

วาระท่ี ๔.๒๑  การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างท่ัวถึง (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   อนุมัติให้ พล.ต.ท.นเรศ  นันทโชติ พ้นจาก อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการส่งเสริม

บริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างท่ัวถึง  
๒.   อนุมัติให้แต่งตั้ง นายอรรถวุฒิ  วิกิจเศรษฐ เป็นอนุกรรมการฯ แทน พล.ต.ท.

นเรศ      นันทโชติ 
๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป  
  
หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ เพ่ือน าไปประกอบการ

ด าเนินการ   ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

วาระท่ี ๔.๒๒  การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนรบกวนการ
บิน (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาวิทยุ

ชุมชนรบกวนการบิน ออกไปอีก ๑ ปี 
๒.   อนุมัติให้ พล.ท.สุรวัช  บุตรวงศ์ พ้นจากการเป็นอนุกรรมการฯ 
๓.   อนุมัติให้แต่งตั้ง พ.ต.ท.อัครวุฒิ์  หลิมรัตน์ เป็นอนุกรรมการฯ แทน พล.ท.สุรวัช  บุตร

วงศ ์
  
หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ เพ่ือน าไปประกอบการ



ด าเนินการ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

วาระท่ี ๔.๒๓  ขอขยายอายุและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะท างานเพื่อรวบรวมค า
วินิจฉัยศาลปกครอง (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   อนุมัติให้ขยายอายุคณะท างานเพ่ือรวบรวมค าวินิจฉัยศาลปกครอง   ออกไปอีก ๓ เดือน 

นับตั้งแต่วันครบวาระ 
๒.  อนุมัติให้ ผศ. คณาธิป  ทองรวีวงศ์ พ้นจากการเป็นผู้ท างาน 
๓.  อนุมติให้แต่งตั้ง รศ.ดร.สุมาลี  วงศ์วิทิต เป็นผู้ท างาน แทน  ผศ. คณาธิป  ทองรวีวงศ์ 
  

วาระท่ี ๔.๒๔  แต่งตั้งคณะท างานทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์) 

  
มติที่ประชุม      อนุมัติให้แต่งตั้งคณะท างานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ตามความเห็นในที่ประชุม 
กสท. แล้วด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๔)  

  
วาระท่ี ๔.๒๕  การส่งบุคลากรเข้าร่วม ABU Digital Broadcasting Symposium ๒๐๑๔ 

ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ มีนาคม ณ ประเทศ มาเลเซีย (กลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

  
มติที่ประชุม      
อนุมัติให้ส่งบุคลากรที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วม  ABU Digital Broadcasting 

Symposium ๒๐๑๔ ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ มีนาคม ณ ประเทศ มาเลเซีย 
๑.  นายโฆษิต  เลาหวิโรจน ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
๒.  นายชินประภา  ปิ่นแก้ว  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
๓.  นางสาวรพีพร  บัวหอม  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
๔.  นางสาวพิมพ์ชนก  นามสวาท  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ

โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล 
๕.  นายนพคุณ  ยะวัน  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์

เคลื่อนที่ และโทรทัศน์ในระบบไอพี 
๖.  นายชาญณรงค์  มหาราต  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 



๒ 
๗.  นายมัทฐิชัย  พับบรรจง  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ 
  

วาระท่ี ๔.๒๖  ร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ก ากับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๒ ฉบับ (กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับ      ดูแลตนเอง (สส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบในหลักการตาม ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดผู้มี

อ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
มาตรการเฉพาะเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 
พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและก าหนดมาตรการเฉพาะเพ่ือแก้ไขผลที่เกิด
จากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... 

๒. มอบหมายทีมที่ปรึกษาโครงการฯ  น าร่างประกาศ กสทช. ตามข้อ ๑ เข้าหารือกับ
คณะกรรมการ กสท.แต่ละท่านเพื่อพิจารณาปรับปรุงและ/หรือเพ่ิมเติมประเด็นต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์    แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท.ในการประชุมคราวถัดไป (วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗) 

  
หมายเหตุ   รับรองมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๒๖ เพ่ือน าไปประกอบการด าเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

วาระท่ี ๔.๒๗  การเดินทางเข้าร่วมงาน ITU Asia-Pacific Centres of Exellence Training 
Digital Broadcasting Technologies และประชุมกับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
ระหว่างประเทศ (Consumer International : CI) ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ เมืองนิวเดลีและเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย (ส่วนงาน 
กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ติดตามในการเดินทางเข้าร่วมงาน  ITU Asia-Pacific 

Centres of Exellence Training Digital Broadcasting Technologies  และประชุมกับองค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภคระหว่างประเทศ (Consumer International : CI) ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ เมือง 
นิวเดลีและเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย  

๑.๑  นายสุเทพ  วิไลเลิศ  ผู้ช่วยเลขานุการ กสทช.สุภิญญาฯ 
๑.๒  นางพลินี  เสริมสินสิริ  ผู้ปฏิบัติงานประจ า กสทช.สุภิญญาฯ 

๒.  เห็นชอบให้นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) เป็นผู้ติดตามในการเดินทางไปร่วมประชุม กับ CI ณ เมืองมุม
ไบ ประเทศอินเดีย ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมสถิติการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม อบรม หรือศึกษาดูงาน



ต่างประเทศของพนักงานและลูกจ้าง สังกัด ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ เสนอต่อที่ประชุม กสท. 
เพ่ือทราบ" 

  
หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๒๗ เพ่ือน าไปประกอบการ

ด าเนินการ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 
                   

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๔๐ น. 
  
 


