
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๙ 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. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๘. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

๙. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร     ผู้ช่วยเลขานุการ 
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
๓. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 

 

๗. นางสาววันทนีย์  วริยานันทกุล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนกังานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓. นางสาวภัทราภา  อัศวนภากาศ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๔. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๕. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๖. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการเกี่ยวกับการขอออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ของผู้ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๗ เพื่อให้ออกอากาศได้ ทั้งนี้การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน กสทช. ในส่วน
ภูมิภาค เนื่องจากเป็นโอกาสที่จะจัดระเบียบการด าเนินการวิทยุทดลองประกอบกิจการให้เข้าสู่กระบวนการ เข้าสู่
ระบบ และมีการด าเนินการทางเทคนิคที่ถูกต้อง 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระที่ ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 
๒๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์  ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 

วาระที่ ๒.๒    รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 
๒๓/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 



๓ 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยให้แก้ไขมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 
๔.๑ ข้อ ๑ “(๖.๓)...” เป็น ดังนี้ 

“(๖.๓)  ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการ ชุมชน              
ให้ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงไม่เกิน ๑ นิติบุคคล/กลุ่มคน ต่อ ๑ สถานี” 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีการประชุม 
กสท. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น  ฝ่ายเลขานุการ กสท. ได้ติดตามผล         
การด าเนินงานตามมติ กสท. ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินการ เพื่อโปรดทราบ 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๓    สถิติเรื่องร้องเรียนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗  (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๔    ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์         
เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ จ านวน ๒ ช่องรายการ  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
 



๔ 

 

 
วาระที่ ๓.๕    ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑))  

 
 มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท. 
และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  

 
 มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงของ

ผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความจ าเป็น
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง
จ านวน ๓๒ สถานี ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒ โดยทันที และมอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 



๕ 

 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการใหม่   
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน 
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลอง
ประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดี
ความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๔. ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท. 
และ คสช. ก าหนด 

 

วาระที่ ๔.๓ รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ของส า นักงาน กสทช.  หรือ
กรมไปรษณีย์โทรเลข (เดิม) (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ

สัญญาของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ของส านักงาน กสทช. หรือกรมไปรษณีย์โทรเลข (เดิม) (จ านวน        
๖ สัญญา) ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการแก้ไขกรณีของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ.      
ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง โดยหากยังประสงค์ให้เอกชนร่วมผลิตรายการต่อไป    
ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓. ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียง     
และกิจการโทรทัศน์ตรวจสอบความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ีดังกล่าว เพื่อก าหนดระยะเวลาในการถือ
ครองคลื่นความถ่ีต่อไป 

หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่ ๔.๔ รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ระหว่าง ส านักงาน กสทช. กับ บริษัท 
อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์ค จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญา
สัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

 

 มติท่ีประชุม 



๖ 

 

๑. เห็นชอบผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ระหว่างส านักงาน กสทช. กับ บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคช่ัน 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
และส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียง      
และกิจการโทรทัศน์ตรวจสอบความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ีและก าหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่น
ความถ่ีดังกล่าวต่อไป 

หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่ ๔.๕ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๖๘๖/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

 

 มติท่ีประชุม 

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

๒. เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่ ๔.๖ การพิจารณาการขออนุญาตด าเนินการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ ท่ีเป็นการท่ัวไป
ทางกิจการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ กรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก
รอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) ฤดูกาล ๒๐๑๔ ของบริษัท อาร์เอส 
อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมแนจเม้นท์ จ ากัด   (ส านัก
นโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

 

 มติท่ีประชุม 

เนื่องจากบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนช่ันแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด ยังมิได้จัดส่งเอกสารที่จ าเป็นประกอบการพิจารณาให้แก่ส านักงาน กสทช . ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
เพื่อความเป็นธรรมและให้เกิดความรอบคอบ จึงขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณา
ประกอบด้วย ๑) แนวทางการด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่
ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒) แผนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ
สุดท้ายภายใต้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปและบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี และ ๓) ข้อมูลอื่นใด (ถ้ามี) 
ออกไปอีก โดยให้บริษัทฯ จัดส่งให้ส านักงาน กสทช. ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 
หมายเหตุ รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๖ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 



๗ 

 

วาระที่ ๔.๗ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และขอขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานฯ  
(คณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล/ ส านัก
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 

 มติท่ีประชุม 

๑. ทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๒. เห็นชอบการขอสลับล าดับการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระหว่างสถานีวิทยุคมนาคมเขตบริการล าปางกับสถานีวิทยุคมนาคมเขตบริการสุรินทร์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่ งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๓. เห็นชอบการขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ต่อไปอีก ๓ เดือน (วันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๗)  และเพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงอนุมัติในหลักการตั้งคณะท างาน ๒ คณะ โดยอาศัยองค์ประกอบคณะท างานชุดเดิม ดังนี ้

๓.๑ คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน   
ในระบบดิจิตอล  ให้ พันเอก ดร. อนุรัตน์ อินกัน เป็นประธาน และให้ ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) 
เป็นฝ่ายเลขานุการ 

๓.๒ คณะท างานด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล       
ให้ ดร. กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ เป็นประธาน และให้ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
เป็นฝ่ายเลขานุการ 

 ทั้งนี้ ให้ส านักงานจัดท าองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะท างาน        
ทั้ง ๒ คณะ เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวต่อไป 

 

วาระที่ ๔.๘ แนวทางแก้ไขปัญหากรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
และการหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  (ส านักค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.) / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

 

 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาต
รายปี โดยการก าหนดกระบวนการการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 



๘ 

 

๒. เห็นชอบการขยายระยะเวลาในการด าเนินการของส านักงาน กสทช. ตามมติ 
ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยให้ด าเนินการเพิ่มเติมตาม ๑ ในส่วนการ
ด าเนินการตามกระบวนการเพิกถอนใบอนุญาต กรณีปฏิบัติผิดเงื่อนไขใบอนุญาตของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีอาร์พี 
เคเบิ้ลทีวี, ห้างหุ้นส่วน จ ากัด สาระสิทธ์ิ ๐๙ และ บริษัท วัน แมนเนจเม้นท์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด ออกไปอีก ๓๐ วัน 

๓. ส าหรับการแก้ไขปัญหากรณีผู้รับใบอนุญาตหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี  ให้ส านักงาน กสทช. น าไปพิจารณาทบทวนโดยให้ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายให้มีความรัดกุม รอบคอบ และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

วาระที่ ๔.๙ หนังสือร้องขอความเป็นธรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง (ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 

 มติท่ีประชุม ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการและ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง  ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นโดยให้เชิญผู้แทน
บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด มาให้ข้อมูลในข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท.  
อีกครั้งหนึ่ง 

 

วาระที่ ๔.๑๐ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปีของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
(เพ่ิมเติม) ๑ ช่องรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒)) 

 

มติท่ีประชุม   

๑. เห็นชอบให้รับผังรายการหลักของบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ที เอ็น เอ็น) จ ากัด 
ช่องรายการ TNN 24  ไว้พิจารณา  

๒. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ (เพิ่มเติม) ๑ ช่องรายการ คือ ช่องรายการ TNN 24 ทั้งนี้ มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการแจ้งเตือนและแจ้งผลการพิจารณาผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของช่องรายการ TNN 24 เพื่อแก้ไข 
ปรับปรุง และส่งเอกสารเพิ่มเติม และน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗  
อีกครั้ง 

 

วาระที่ ๔.๑๑ บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด และบริษัท กรีน อินเทลลิเจ้นท์ จ ากัด ขอความอนุเคราะห์
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาอนุญาตให้ท้ัง ๒ 



๙ 

 

บริษัท สามารถประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒)) 

 

 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบข้อวิเคราะห์การปรับปรุงผังรายการและเนื้อหารายการของบริษัท วอยซ์ 
ทีวี จ ากัด ช่องรายการ VOICE TV และบริษัท กรีน อินเทลลิเจ้นท์ จ ากัด ช่องรายการ ทีนิวส์ ทีวี ตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการจัดส่งข้อความประสงค์และเอกสาร
ประกอบการแสดงความประสงค์ของทั้ง ๒ บริษัท ให้ คสช. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ  
๑. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
๒. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

   ไม่มี  
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
      


