
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ท่ี ๖ 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. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร     ผู้ช่วยเลขานุการ 
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๒. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย       ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๔. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 

 

๕. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนกังานปฏิบัติการระดับสูง  
๖. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๘. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๙. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๐. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๑. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ประชุมช้ีแจง
ท าความเข้าใจในการออกอากาศของสถานี วิทยุกระจายเสียง ระหว่างส านักงาน กสทช. คสช. และ
คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่ขัดหรือแย้ง
ต่อประกาศ คสช. และเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจในการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ระหว่างส านักงาน กสทช . และ คสช. เพื่อหาแนวทางการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ  

๒. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่  ๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ณ จังหวัดขอนแก่น 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ไม่มี 
 

 

 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ พิจารณาแนวทางการแสดงความประสงค์ขอออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ของ     
ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 

มติท่ีประชุม 
 
๑. เห็นชอบแนวทางการแสดงความประสงค์ขอออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ของผู้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการ ตามที่ส านักงานเสนอ โดยให้แก้ไขเงื่อนไขตามข้อ ๔.๒ (๖) เป็นดังนี้ 
“(๖) ออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
(๖.๑) ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการทางธุรกิจให้ออกอากาศ

วิทยุกระจายเสียงไม่เกิน ๑ นิติบุคคล ต่อ ๑ สถานีเท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลจะต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่การ
ให้บริการตลอดระยะเวลาการออกอากาศ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลจะต้องไม่ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่อยู่ในเขตพื้นที่การ
ให้บริการเดียวกัน 

(๖.๒) ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 
ให้ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงไม่เกิน ๑ นิติบุคคล ต่อ ๑ สถานี ต่อ ๑ จังหวัด เท่านั้น  โดยจะต้องมีการจัดตั้ง
สาขาของนิติบุคคลในแต่ละจังหวัดที่เป็นเขตพื้นที่การให้บริการ 

(๖.๓) ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการชุมชน ให้
ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงไม่เกิน ๑ นิติบุคคล/กลุ่มคน ต่อ ๑ สถานี” 

๒. การเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณาในทุกกรณี  
กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้ให้ กสท. เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด และให้ค าวินิจฉัยช้ีขาดถือเป็นที่สุด 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเสนอแนวทางการแสดงความประสงค์
ขอออกอากาศวิทยุกระจายเสียงของผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ตามที่ กสท. ให้ความเห็นชอบตาม ๑ 
และ ๒ ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนพิจารณาออกประกาศหรือค าสั่งให้ ผู้ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการออกอากาศได้ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ กสท. ก าหนด 

 
หมายเหต ุ รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒ การพิจารณาการแจ้งยืนยันช่องรายการและโครงข่าย แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม 

(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส. ๓)) 

 



๔ 

 

มติท่ีประชุม 
๑. รับทราบมติคณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ 

๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เห็นควรเสนอผลการจัดประชุมซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก  ต่อ กสท.  

๒. เห็นชอบการแจ้งยืนยันใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก (ช่องรายการฯ) ดังนี ้

(๑) เห็นชอบการยืนยันการเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก (ช่องรายการฯ) จ านวน ๑๐ ช่อง
รายการ ให้สามารถ ออกอากาศผ่านทางโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกได้ เนื่องจาก เป็นช่องรายการฯ ที่ไม่มีเนื้อหา
รายการที่มีลักษณะเข้าข่ายการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริโภค หรือปรากฏข้อร้องเรียนอันขัดหรือแย้งกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค และการก ากับดูแลด้านเนื้อหา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ อนึ่ง เห็นควรมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. ส่งรายช่ือช่องรายการณ ต่อ คสช. 

(๒) มอบหมายส านักงาน กสทช. โดย ปส.๒ ส่งข้อมูลช่องรายการทั้ง ๕๘ ช่อง
รายการ ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ
พัฒนา ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อน าข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมของอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ พิจารณา
ข้อมูลช่องรายการที่อาจมีเนื้อหารายการเกี่ยวกับการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริ โภค หรืออาจมีข้อ
ร้องเรียนอันขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ และแจ้งผลการตรวจสอบมายังส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ ก่อนการน าผลการตรวจสอบส่งให้คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ีพิจารณา
กลั่นกรองและน าเสนอผลการพิจารณาต่อ กสท. ต่อไป 

๓. เห็นชอบการแจ้งยืนยันการเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก ดังนี ้

 (๑) บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ได้แจ้งยืนยันการให้บริการของ
บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ว่ามีรูปแบบการให้บริการโครงข่าย แบบบอกรับสมาชิก กล่าวคือ 
ระบบ การออกอากาศ เป็นแบบเข้ารหัสสัญญาณ ซึ่งสามารถบริหารจัดการช่องรายการที่บริษัทฯ ให้บริการได้ 
และบริษัทฯ ท าการ MUX เพื่อรวมสัญญาณจากช่องทางต่างๆ และส่งผ่าน Fiber Optic Network ไปยังอุปกรณ์
ปลายทางที่ไทยคม และท าการเข้ารหัสสัญญาณด้วยอุปกรณ์เข้ารหัส (Conditional Access) ก่อนที่จะส่งไปยัง
ดาวเทียมไทยคม ๕ ความถ่ีที่ 3480 H ดังนั้น จึงถือว่าเข้าข่ายตามหลักการของการพิจารณาการเป็นผู้ให้บริการ
โครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกที่มีการก าหนดเงื่อนไขในการเข้าถึง (Conditional Access) การเข้าใช้บริการของ
โครงข่าย 



๕ 

 

(๒) บริษัท วีชายน์ เทเลคอม จ ากัด ได้แจ้งยืนยันการให้บริการของบริษัท วีชายน์ 
เทเลคอม จ ากัด ว่ามีรูปแบบการให้บริการโครงข่าย แบบบอกรับสมาชิก กล่าวคือ ระบบการออกอากาศเป็นแบบ
เข้ารหัสสัญญาณ ซึ่งสามารถบริการจัดการช่องรายการที่บริษัทฯ ให้บริการได้ โดยบริษัทฯ มีการควบคุมการ
ให้บริการด้วยการเข้ารหัสสัญญาณร่วมกับผู้ให้บริการโครงข่ายรายอื่นในการช่วยกันควบคุมและดูแลระบบเข้ารหสั
สัญญาณเพื่อเป็นการควบคุมช่องต่างๆ ในการออกอากาศให้มีความเรียบร้อย จึงถือว่าเข้าข่ายตามหลักการของ
การพิจารณาการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกที่มีการก าหนดเงื่อนไขในการเข้าถึง (Conditional 
Access) การเข้าใช้บริการของโครงข่าย 

(๓)   บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ได้แจ้งความประสงค์จะขอแจ้งประเภทของ    
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก โดยมีรูปแบบการให้บรกิารโครงข่ายแบบ
บอกรับสมาชิก โดยมีระบบการออกอากาศเป็นแบบเข้ารหัสสัญญาณทุกช่องรายการฯ ในโครงข่าย และเครื่องรับ
ดาวเทียมของบริษัทฯ เป็นระบบที่มีเงื่อนไขการเข้าถึง (Conditional Access) การเข้าใช้บริการของโครงข่าย 

 นอกจากนี้ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ได้แจ้งเงื่อนไขว่าบริษัทฯ ยังคง
สามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แบบไม่บอกรับสมาชิกที่ได้เข้าสัญญาให้บริการ
ร่วมกับสัญญาณโทรทัศน์กับบริษัทฯ ก่อนวันที่บริษัทฯ จะได้แจ้งให้ตนเองเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญากับลูกค้าดังกล่าว หรือจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการอนุญาตส าหรับ    
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบไม่บอกรับสมาชิก ในประเด็นดังกล่าวที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ค าขอก าหนด
เงื่อนไขของบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากเป็นค าขอที่มีลักษณะอันเป็นการขัด
หรือแย้งกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การ
ถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิตอลและสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาต สัญญา 
หรือสัมปทานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ข้อ ๒ ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกที่ได้รับอนุญาต ออกอากาศได้ตามปกติผ่านทางโครงข่ายระบบผ่านดาวเทียม และเคเบิลแบบบอกรับ
สมาชิกเท่านั้น  

(๔) ส าหรับ บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง เทเลวิช่ัน จ ากัด บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทล
ไลท์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตต้ิง จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความรอบคอบ จึงเห็นควร
แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรอืโทรทศัน์
ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี ทั้ง ๔ ราย เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาก่อน
พิจารณาเสนอความเห็นต่อ กสท. ต่อไป 

หมายเหต ุ รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๒ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   ไม่มี  

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 


