
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

  ---------------------------------------------------  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์         เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ 
๗. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๘. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๓. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา    

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๒ 

 

๔. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ 

๕. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดังสูง 
๖. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายประวิทย์  สันธนะวิทย์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวกาญจนา  ธานีรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาววรลักษณ์  ตันติมังกร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาววิไลลักษณ์  โคตรสูตร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๙. นายวรวิวัฒน์  จันทร์รัตนสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๐. นายพงศธร  จันอยู่ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๑. นางสาวมารินา  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๒. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ ลูกจ้าง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้ไปแถลงต่อศาลปกครองในคดีที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ยื่นฟ้องให้
เพิกถอนมติที่ประชุม กสท. ซึ่งให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบอะนาล็อกสิ้นสุดหน้าที่การปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป โดยได้ช้ีแจงข้อมูลต่อศาล
ปกครองว่า การมีมติดังกล่าวเป็นการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐในการเปลี่ยนผ่านจาก
ระบบอะนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ตลอดจนค านึงถึงสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงการให้บริการโทรทัศน์โดย
ทั่วถึง ซึ่งศาลปกครองได้มีค าสั่งให้ กสทช. กลับมายื่นเอกสารช้ีแจงเพิ่มเติมภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังนั้น 
จึงขอให้ส านักงาน กสทช. จัดท าเอกสารช้ีแจงข้อมูลดังกล่าวต่อศาลปกครองด้วยความละเอียดรอบคอบ                 
และครบถ้วน 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 



๓ 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระที่ ๒.๑    รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 
๒๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีข้อแก้ไขวาระที่ ๔.๑๗ หมายเหตุ 
เพิ่มข้อ “๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ” 

 
วาระที่ ๒.๒    รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี

๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๓ เรียนแจ้งส าเนาน าส่งหนังสือเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตให้สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี 
ออกอากาศตามปกติให้แก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  (ส านักกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 



๔ 

 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๔ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗     
(ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. โดย คส. ก ากบัดูแลให้เป็นตามประกาศ คสช. โดยเคร่งครัด 

 
วาระที่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ เรื่อง ร้องเรียนขอให้เพิกถอน
ใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ช่องเอเชียอัพเดท  (ส านักก ากับ
ผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีขอให้ตรวจสอบสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง NBT จัดรายการท่ีก่อให้เกิด
ความแตกแยกในสังคม  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ    
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน  
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ เรื่อง  ร้องเรียนกรณีขอให้
ตรวจสอบความไม่เหมาะสมของละคร “สายลับเดอะซีรีย์” ทางช่อง Play ch 
(GMMZ-๑๑)  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ) 

 

มติท่ีประชุม ทราบ 



๕ 

 

วาระที่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ เรื่อง ร้องเรียนขอให้พิจารณา
กรณีรายการข่าว ๓ มิติ น าเสนอข่าวท่ีนางปวีณา  หงสกุล น าพยานในคดี
ฆาตกรรมซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนมาแถลงข่าวต่อ สื่อมวลชน (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)           
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 

วาระที่ ๓.๙ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ เรื่อง ร้องเรียนขอให้พิจารณา
เรื่องค าหยาบคายของผู้จัดการโทรทัศน์  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 

วาระที่ ๓.๑๐ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ เรื่อง แสดงความคิดเห็นให้
ส านักงาน กสทช. มีมาตรการควบคุมการน าเสนอข่าว สถานการณ์ทางการเมือง
ของช่อง ๓, ๕ และ ๗  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ          
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน 
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑๑ กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชันส์ จ ากัด (มหาชน) เร่งปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให้
สามารถรับชมได้ตามท่ีโฆษณาไว้ และลดค่าบริการรายเดือน (Super Sport 
Package) (เลขท่ี ๓๗/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 

 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๖ 

 

วาระที่ ๓.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ปรับปรุงกล่องรับสัญญาณดาวเทียมให้สามารถรับชม
รายการได้ตามปกติ (เลขท่ี ๑๒/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑๓ กรณี ขอให้ บริษัท เจริญยิ่ง (๘๘๘๘) จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาไม่สามารถ
รับชมช่องรายการ Asia Update หรือช่องรายการ DNN ได้บริเวณพ้ืนท่ีเขตบางกะปิ   
(เลขที่ ๗/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบกรณีการปรับเปลี่ยนช่องรับสัญญาณดาวเทียม 
DTV ของบริษัท ดิจิตอล เทเลวิชั่น เน็ทเวิร์ค จ ากัด ท าให้รับชมช่องรายการลดลง 
(เลขที่ ๗๗/๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑๕ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑๖ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. การออกอากาศให้เป็นไปตามประกาศ คสช. ที่เกี่ยวข้อง 

 



๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม  
๑. เหน็ชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๗ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. การออกอากาศให้เป็นไปตามประกาศ คสช. ที่เกี่ยวข้อง 
 

วาระที ่๔.๒ การปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 

มติท่ีประชุม ให้ชะลอการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ... ภายหลังการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ เพื่อก าหนดแนวทางให้เป็นไปตามประกาศ คสช. ที่เกี่ยวข้อง 

 

วาระที่ ๔.๓ ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ            
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ  (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 

 มติท่ีประชุม 

๑. รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลช่ือช่องรายการของผู้รับ ใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ ดังนี้ 

๑.๑ บจ. อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จากช่องรายการ อมรินทร์ ทีวี (AMARIN TV)           
เป็นช่องรายการ อมรินทร์ ทีวี เอชดี (AMARIN TV HD)  

๑.๒ บจ. โมโน บรอดคาซท์ จากช่องรายการ 29 โมโน ทีวี (29 MONO TV)                 
เป็นช่องรายการ โมโน 29 (โมโน ทเวนต้ีไนน์) 

๑.๓ บจ. ไทยทีวี จากช่องรายการ THV เป็นช่องรายการ ไทยทีวี 



๘ 

 

๒. เห็นชอบการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอเปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ ของ     
ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการให้ผู้ใช้บริการทราบ
ล่วงหน้าผ่านช่องทางของช่องรายการและช่องทางอื่นในลักษณะที่สามารถให้ผู้ใช้บริการรับทราบได้อย่างทั่วถึง     
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ 

๒.๒ ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือผู้ที่ได้รับใบอนุญาต 

๒.๓ ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงผังรายการและสัดส่วนรายการ 

๒.๔ ต้องมีเหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนแปลง 

๒.๕ ก าหนดค่าเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๒ จัดท าหนังสือแจ้งไปยังผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการฯ ทั้ง ๓ ราย ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ ๒ ให้แล้วเสร็จ และให้ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๒ 
น าเสนอผลการด าเนินการต่อที่ประชุม กสท. เพื่อทราบต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๔ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีขอให้ตรวจสอบสถานี
วิทยุกระจายเสียง (ไม่ทราบชื่อสถานี) คลื่นความถี่ FM 103.90 MHz จัดรายการ
โดยใช้ค าพูดไม่เหมาะสม  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน       
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม เนื่องจากสถานีวิทยุกระจายเสียง (ไม่ทราบช่ือสถานี) คลื่นความถ่ี   

FM 103.90 MHz ไม่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย คส. 
ประสานงานไปยังส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๕ ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาใบอนุญาตกรณีขอรับใบอนุญาต จ านวน ๑ ช่อง

รายการ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการก ากับดูแลด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค  (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม 

เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคฯ และส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี ้

๑. อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี  จ านวน ๑ ราย ๑ ช่องรายการ  คือ บจ. ไทย มงคล มัลติมีเดีย (ช่องรายการมงคล แชนแนล) 



๙ 

 

ซึ่งมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ (การโฆษณาอาหาร 
ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย) แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติว่าได้กระท าความผิดจริง ให้ได้รับ
ใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

๑.๑ ข้อร้องเรียนเป็นที่ยุติภายใน ๑ ปี นับแต่ได้รับใบอนุญาตใหม่  ว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้กระท าความผิดจริง ให้อายุใบอนุญาตลดลงกึ่งหนึ่ง (๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด) 

๑.๒ ข้อร้องเรียนเป็นที่ยุติภายหลังจากได้รับอนุญาตใหม่ไปแล้ว ๑ ปี ว่าผู้รับ
ใบอนุญาตได้กระท าความผิดจริง ให้ใบอนุญาตสิ้นผลลงทันที (มติ กสท. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗) 

๒. การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ตามข้อ ๑  ให้ปฏิบัติตามประกาศ ค าสั่ง 
คสช. โดยเคร่งครัด  และให้ส านักงาน กสทช. โดย บส. และ ผส. ติดตามตรวจสอบเนื้อหารายการของช่องรายการตาม         
ข้อ ๑ อย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลเนื้อหาหรือการคุ้มครองผู้บริโภค          
ให้รายงานผลการตรวจสอบต่อ กสท. โดยเร็ว 

 

วาระที่ ๔.๖ การก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงและการน่ังพิจารณาคดีครั้งแรก           
คดีปกครองหมายเลขด าท่ี อ.๔๑๓/๒๕๕๗ (การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก)  (ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 

 มติท่ีประชุม 

๑. ทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงและการนั่ง
พิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีปกครองหมายเลขด าที่ อ.๔๑๓/๒๕๕๗ ระหว่างบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนช่ันแนล 
บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กสทช. ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒ 

๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสทช. ได้แก่ อมส. (นายสมบัติ ลีลาพตะ) 
และ อวส. (นายพสุ ศรีหิรัญ) เป็นผู้ไปเข้าร่วมการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกแทน 

 

วาระที่ ๔.๗ การพิจารณาการแจ้งยืนยันช่องรายการและโครงข่าย แบบบอกรับสมาชิกเพ่ิมเติม  
(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 

 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบการยืนยันผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี           
(ช่องรายการ)  



๑๐ 

 

๑.๑ เห็นชอบการยืนยันประเภทผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี จ านวน ๔๐ ช่องรายการ ว่าเป็นผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีแบบบอกรับ
สมาชิกตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด โดยการให้บริการจะต้องไม่มีการหารายได้จากการโฆษณาและบริการทาง
ธุรกิจไม่เกินช่ัวโมงละหกนาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วไม่เกินช่ัวโมงละ
ห้านาที ปรากฏตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายเอกสารแนบ ๒ ทั้งนี้ ให้น าเอาเงื่อนไขช่องรายการแบบบอกรับสมาชิก  
มาใช้บังคับกับผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี และได้ยืนยันเป็นผู้ให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีแบบบอกรับสมาชิก 

๑.๒ ส าหรับผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๕๐ 
ช่องรายการ ที่ได้แจ้งยืนยันการเป็นผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ปรากฏตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายเอกสารแนบ ๓ เห็นชอบตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ีเสนอ โดยให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา และ 
เห็นควรแจ้งเชิญผู้รับใบอนุญาต ๕๐ ช่องรายการ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาและการหารายได้ทาง
ธุรกิจต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี ก่อนการพิจารณายืนยันเป็นช่องรายการแบบบอกรับ
สมาชิก 

๒. กรณีการยืนยันประเภทการให้บริการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก 

๒.๑ เห็นชอบการยืนยันประเภทการให้บริการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกของบริษัท 
พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด เนื่องจาก บริษัทฯ ได้แจ้งยืนยันว่าการให้บริการของบริษัทฯ เป็นการให้บริการแบบ
บอกรับสมาชิก ระบบการออกอากาศเป็นแบบเข้ารหัสสัญญาณและเครื่องรับดาวเทียม PSI เป็นระบบ CA          
มีรายละเอียดวิธีการเข้ารหัส (Encryption) ๒ รูปแบบคือ วิธีการเข้ารหัสแบบ Conditional access system 
(CAS) และวิธีการเข้ารหัสแบบ Basic Interoperable Scrambling System (BISS) ซึ่งเข้าข่ายตามหลักการของ
การพิจารณาโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก ที่จะต้องมีการก าหนดเงื่อนไขในการเข้าถึง (Conditional Access) ของ
ช่องรายการที่เข้าใช้บริการของโครงข่าย โดยอย่างน้อยจะต้องมีการก าหนดรหัสสัญญาณในทุกช่องรายการที่จะ
ด าเนินการส่งสัญญาณจากโครงข่าย หรือเงื่อนไขอื่นใดในท านองเดียวกัน และโครงข่ายจะต้องสามารถบริหาร
จัดการช่องรายการที่โครงข่ายจะน าไปให้บริการได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกต้องมีหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบต่อช่องรายการที่ผู้ให้บริการโครงข่ายน าไปเผยแพร่หรือให้บริการ กล่าวคือจะต้องสามารถแสดง
การบริหารจัดการช่องรายการที่โครงข่ายจะน าไปให้บริการได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาต ข้อ ๓ 
(๙) และ (๑๐) โดยเคร่งครัด หากผู้ให้บริการโครงข่าย ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดให้ถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติการอันเป็นการขัดต่อเงื่อนไขใบอนุญาต และมีผลให้เกิดโทษทางปกครอง และโทษตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้   
ในภาวการณ์ปัจจุบันกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น หมายความถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย  

๒.๒ ในส่วนของบริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัท วีชายน์ 
เทเลคอม จ ากัด เห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวย
ความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส. ๓) แจ้งเชิญผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ทั้ง ๒ ราย มาให้ข้อมูล
เพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม 
กสท. อีกครั้งหนึ่ง 



๑๑ 

 

 

หมายเหตุ :  

๑. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ ขอสงวนความเห็นว่า การพิจารณา           
ผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ฯ ทั้ง ๙๐ ช่องรายการ ยังไม่เห็นควรเร่งรัดพิจารณา ทั้งนี้  การพิจารณาการ
เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกควรต้องพิจารณาจากการบอกรับสมาชิกด้วยเงื่อนไขการช าระ
ค่าบริการเช่นเดียวกับกรณีของบริษัท ทรูวิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันหรือรองรับคุณภาพของ
รายการที่จะมีการน ามาให้บริการ  

๒. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า, กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์, 
กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่าภายหลังจากการยืนยันให้
เป็นผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิกแล้ว ควรต้องมีการวางกรอบแนวทาง  
การก ากับดูแลในระยะยาว ทั้งในด้านเนื้อหารายการ การโฆษณา ทั้งนี้ เพื่อให้การก ากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี ้กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ จะได้ท าบันทึกแนบท้ายอีกครั้ง 

 
วาระที่ ๔.๘ แผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์กองทัพบก

ช่อง ๕   (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. ให้ความเห็นชอบแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อติดตามและประเมินผล          
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยให้มี ผู้แทน กสท. 
จ านวน ๒ คน ผู้แทนสถานีโทรทัศน์กองทัพบก จ านวน ๒ คน  และนักวิชาการสื่อสารมวลชน จ านวน ๑ คน 

๒. เห็นควรอนุญาตให้กองทัพบกประกอบกิจการโทรทัศน์ โดยใช้คลื่นความถ่ีส าหรับ
กิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง เมื่อคณะกรรมการหรือคณะท างานได้ติดตามและประเมินผลว่า กองทัพบก 
(สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕)) ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผน       
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน บริการสาธารณะประเภทที่สอง  ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ โดยครบถ้วน ทั้งนี้ อายุ
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ : กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นว่า การพิจารณาอนุญาต
ให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน บริการสาธารณะประเภทที่สอง ควรต้องมีการจัดท าหลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาตในลักษณะ Beauty Contest โดย กสท. ควรก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวก่อนพิจารณาอนุญาต 
ทั้งนี้ จะได้ท าบันทึกเปิดเผยความเห็นแนบท้ายอีกครั้ง 

 



๑๒ 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

   ไม่มี  
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 


