
๑ 
 

             
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ท่ี ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑. พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการ 
๒. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๔. นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์ กรรมการ 
๕. นายสมบัติ   ลีลาพตะ  ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๖. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๗.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๘.   นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ      ติดภารกิจ 
 กรรมการ 
๒.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ลาประชุม 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๕. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๒ 
 

๖. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๗. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๘. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
๙. นางสิริรัตน์  นิ่มเงิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๑๑. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๑๒. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๑๓. พันต ารวจโทภาคิน  วังสถิตธรรม พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๑๔. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวธัญธารีย์  สุธีวะราสิทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. ว่าที่ ร.ต.พงศธร  จันอยู่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๗. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๘. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์พุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๙. นางสาวบังอร  ไล้ทองค า พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๐. นางสาวตามตะวัน  อรุณกมล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้ไปอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จาก
ระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล สมาชิกสโมสรโรตารี่บางรัก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกลุ่มของนักธุรกิจ 

๒. กสทช. (พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและ
หลักเกณฑ์การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๒๙/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

   
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 
๑. เพิ่มเติมข้อความ มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๒ เป็นข้อ ๕ ดังนี้ 
  “๕. ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน

เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กสท.” 
๒. แก้ไขจ านวนช่องรายการของผู้ยื่นค าขออนุญาตใหม่กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

ของวาระที่ ๔.๘ จาก “จ านวน ๑๗ ช่องรายการ”  เป็น “จ านวน ๑๘ ช่องรายการ”  และแก้ไขจ านวนตัวเลข        
ช่องรายการบริเวณอื่นให้สอดคล้องกับจ านวนตัวเลขดังกล่าวด้วย  

๓. แก้ไขเพิ่มเติม มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๑๓ ข้อ ๒ เป็น ดังนี้ 
  “๒. ให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานกับ คสช. เพื่อพิจารณาให้ผู้รับ

ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ แบบบอกรับสมาชิก ตามข้อ ๑ แพร่ภาพออกอากาศต่อไป” 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่๓.๑    รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่๓.๒    สถิติเรื่องร้องเรียนเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ (ส านักงานกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่๓.๓    รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๓ (APG15-3)  (คณะท างาน
เตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕/รองเลขาธิการ 
กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 
ส านักงาน กสทช. โดย คภ. ได้จัดท ารายงานสรุปผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย

วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ (APG15-3) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๔ 
 

วาระที ่๓.๔    แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ   
ในการออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗   
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่๓.๕    ผลการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
(ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่๓.๖    ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ บริษัท พีเอสไอ สาระดี จ ากัด  
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ จ านวน ๑ ช่องรายการ  (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่๓.๗    ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาต ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่๓.๘    เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ บริษัท  จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) ระงับการ
ยกเลิกช่อง Star Plus ช่อง ๓๖๔ และช่อง Star Gold ช่อง ๓๓๖ (เลขท่ี  
๖/๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่๓.๙    เรื่องร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขอรับเงินประกันคืนจากการ
ยกเลิกบริการของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) (เลขท่ี ๓๖/ ๒๕๕๗)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 



๕ 
 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่๓.๑๐    เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) เร่งปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี (เลขท่ี ๔๖/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่๓.๑๑    เรื่องร้องเรียน กรณีไม่สามารถติดต่อ Call Center เป็นระบบภาษาอังกฤษได้
ของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) (เลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๖)  (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  

วาระที ่๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗   (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕๐ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท. 
และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที ่๔.๒    การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑. ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ
กิจการจ านวน ๑,๒๗๔ รายตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม



๖ 
 

สิ้นสุดลงจ านวน ๑๙ สถานี ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๓ โดยทันที และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

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 าเนินคดีและเปรียบเทียบ
คดีความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๔.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 
 

วาระที ่๔.๓    การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง
ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๘กรกฎาคม 
๒๕๕๗)  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม  
 ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๐ สถานี ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒. ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที ่๔.๔    การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุ บริษัท อสมท จ ากัด 

(มหาชน) เพ่ิมเติมจ านวน ๔ สถานี (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม  
 ๑.   อนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) เพิ่มเติม จ านวน ๔ สถานี ดังนี้ 

๑.๑  สถานีวิทยุ อสมท (คลื่นความคิด) ระบบเอฟเอ็ม  ความถ่ี 96.50 MHz. 
๑.๒  สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดน่าน ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 92.00 MHz. 
๑.๓ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดอุดรธานี ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 91.50 MHz. 
๑.๔ สถานีวิทยุ อสมท (MET 107) ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 107.00 MHz. 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑ ให้บริษัท อสมท จ ากัด
(มหาชน) ทราบต่อไป 

 
วาระที ่๔.๕    แนวทางการพิจารณาอนุมัติผังรายการหลักของผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 

 มติท่ีประชุม 



๗ 
 

เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอนุมัติผังรายการหลักของผู้ให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายตาม ข้อ ๑๓ แห่งประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผัง
รายการส าหรับผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอนุมัติผังรายการหลักของผู้ให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
วาระที ่๔.๖    ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... 
ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... ภายหลังการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ 

๒. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลารับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ กสทช. มีมต ิ

๓. เสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ... ออกไปอีก ๓๐ วัน 

 
วาระที ่๔.๗    ผลการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล โปร จ ากัด ช่องรายการ Nice Channel และบริษัท 
พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จ ากัด ช่องรายการ Gift Channel  (คณะอนุกรรมการกิจการ
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม เนื่องจากบริษัท ยูนิเวอร์แซล โปร จ ากัด ช่องรายการ Nice 
Channel  และบริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จ ากัด ช่องรายการ Gift Channel เคยมีประวัติการปฏิบัติผิดซ้ า       
ในมูลเหตุเดียวกันมาก่อนและเป็นเหตุให้ได้รับอนุญาตฯ โดยมีอายุใบอนุญาต ๓ เดือน นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นสุด จึงอนุญาตให้บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปร จ ากัด ช่องรายการ Nice Channel และบริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ 
จ ากัด ช่องรายการ Gift Channel ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๙ เดือน นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
โดยที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบยืนยันการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรบัสมาชิกแลว้ 
  



๘ 
 

วาระที ่๔.๘    ทบทวนมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๗ วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่  ในการยื่ นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๒๓ ช่องรายการ  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบให้แก้ไขมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์

ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๖  โดยให้แก้ไขจ านวนช่องรายการของผู้ยื่นค าขออนุญาตใหม่กรณีที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ จาก “จ านวน ๒๓ ช่องรายการ”  เป็น “จ านวน ๒๒ ช่องรายการ”  และให้แก้ไขจ านวนตัวเลขช่อง
รายการบริเวณอื่นของวาระดังกล่าวและมติที่ประชุม ให้สอดคล้องกับจ านวนตัวเลขดังกล่าวด้วย 

 
วาระที ่๔.๙    ผลวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ในการ
ยื่นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุจ านวน ๖ ช่องรายการ  
(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ที่ได้ยื่นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแล
ด้านเนื้อหารายการ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณาอาหารและยา จ านวน ๖ ช่องรายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๕)  
โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง 

๒. กรณีของบริษัท โคเมดี้ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ช่องรายการ เชิญยิ้มทีวี และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่องรายการ MOAC TV ซึ่งที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๗  และ ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการ
ยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ีแบบบอกรับสมาชิกแล้ว  
จึงออกอากาศได้ตามปกติผ่านทางโครงข่ายระบบผ่านดาวเทียม และเคเบิลแบบบอกรับสมาชิก  
 ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) ตรวจสอบประวัติการออกอากาศ โดยส่งข้อมูลช่องรายการ จ านวน ๔ ช่องรายการ (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ ๖) ให้ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (ผส.) และส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประกอบการพิจารณารับรอง/
ยืนยันการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก 
     

วาระที ่๔.๑๐    ผลวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ในกรณี



๙ 
 

ยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการฯ ตามระยะเวลาการพิจารณาตาม ข้อ ๑๖(๔) 
ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๔ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้
คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ที่ได้ยื่นค าขออนุญาตให ม่ในกรณีที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับ
ดูแลเนื้อหารายการ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณาอาหารและยา จ านวน ๓ ช่องรายการ ให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง ดังนี้ 

๑.๑ บริษัท เอส แอนด์ ซี คอมมิวนิเคช่ัน 2001 จ ากัด ช่องรายการ HOT LINE 
NEWS 

๑.๒ บริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ AJP 
๑.๓ บริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ ไอซ่า ทีวี 

๒.  กรณีช่องรายการ MV BANGKOK CHANNEL ของบริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทน
เม็นท์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ที่ปรากฏว่าเคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค การโฆษณา
อาหารและยา มอบหมายให้คณะอนกุรรมการคุ้มครองฯ พิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ แล้ว 
น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณาต่อไป 

๓.  เนื่องจากช่องรายการตามข้อ ๑ ได้รับการรับรอง/ยืนยันการเป็นผู้ให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกแล้ว ให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานกับ คสช. เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑ 
สามารถแพร่ภาพออกอากาศได้ตามปกติผ่านทางโครงข่ายระบบผ่านดาวเทียม และเคเบิลแบบบอกรับสมาชิก 

 
วาระที ่๔.๑๑    ผลวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ในการ
ยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๒ ช่องรายการ  
(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ที่ได้ย่ืนค าขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
และไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ และข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณาอาหาร
และยา จ านวน ๒ ช่องรายการ  โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมต ิดังนี ้

๑.๑ บริษัท บวรธนสินคอนเซอเวช่ัน จ ากัด ช่องรายการ BOVORN CHANNEL 
๑.๒ บริษัท สยาม อินเตอร์ มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ SMM TV 



๑๐ 
 

โดยที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบยืนยันการเป็นผู้ให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกแล้ว  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (คส.) ไปด าเนินการตรวจสอบการออกอากาศของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ทั้ง ๒ 
ช่องรายการ ตามข้อ ๑ ว่ามีการออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงระหว่างที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุถึงวันที่ 
กสท. มีมติอนุญาตดังกล่าว หรือไม่ แล้วเสนอผลการตรวจสอบต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

วาระที ่๔.๑๒    การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๒ ราย        
๒ ช่องรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพือ่ให้บรกิาร

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จ านวน ๒ ราย  
๒ ช่องรายการ ดังนี้ 

๑.๑ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่ือช่องรายการ H+ เลขที่ใบอนุญาต B1-
S21040-0429-56 อนุญาตให้ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ในวันที่ กสท. มีมติ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

๑.๒ บริษัท แพนเทอร์  เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จ ากัด ช่ือช่องรายการ AF 
CHANNEL เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0400-56 อนุญาตให้ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ในวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๗ 

๒.  ให้ทั้ง ๒ บริษัท ตามข้อ ๑ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช . ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
 

วาระที ่๔.๑๓    การอุทธรณ์เง่ือนไขแนบท้ายใบอนุญาตก าหนดให้ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (ส านักกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.) / ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. พิจารณาพร้อมจัดท า
ความเห็น แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท.อีกครั้ง 
   

วาระที ่๔.๑๔    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ จ านวน ๓ ราย (๓ใบอนุญาต) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 



๑๑ 
 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ระดับชาติ จ านวน ๓ ราย (๓ ใบอนุญาต) ดังนี้  
 ๑. บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักช่ัน จ ากัด 
 ๒. บริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด 
 ๓. บริษัท เอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 

โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการตามมติที่ประชุม กสท.
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ โดยเคร่งครัด 
 

วาระที ่๔.๑๕    การพิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือ
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 

  
มติท่ีประชุม  

 ๑.  เห็นชอบการยืนยันประเภทให้บริการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกที่สามารถ
รองรับการให้บริการแบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 
  ๑.๑ บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
  ๑.๒ บริษัท ดราโก้ 2009 จ ากัด 
  ๑.๓ บริษัท แชมป์ ไอ.ที. โมบาย จ ากัด 
  ๑.๔ บริษัท สามารถวิศวกรรม จ ากัด 
  ๑.๕ บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ทีวี จ ากัด 
  โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการตามมติที่ประชุม 
กสท.ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ โดยเคร่งครัด 
 ๒. ให้ส านักงาน กสทช.ประสานงานกับ คสช.เพื่อพิจารณาให้ผู้รับใบอนุญาต
ให้บริการโครงข่ายฯ แบบบอกรับสมาชิก ตามข้อ ๑ แพร่ภาพออกอากาศต่อไป 
 

วาระที ่๔.๑๖    แนวทางแก้ไขปัญหาการหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (ส านัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.) / ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒) / ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) / ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.   เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหากรณีผู้ รับ ใบอนุญาตหลีก เลี่ ยง ไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ ทั้งนี้ กรณีเชิญผู้รับใบอนุญาตและผู้ที่เกี่ยวข้อง    
ในการจัดท าบัญชี ให้มาช้ีแจงต่อส านักงาน กสทช. หากไม่สามารถมีข้อคิดเห็นตรงกันและไม่ยินยอมที่จะช าระ
ค่าธรรมเนียมในส่วนที่ขาดและเงินเพิ่ม (หากมี) ให้ส านักงาน กสทช. โดย นส. น าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างค่าธรรมเนียมและค่าบริการฯ พิจารณาเสนอความเห็นต่อ กสท. 



๑๒ 
 

 ๒.  เห็นชอบแนวทางปฏิบัติและองค์ประกอบในการรับเอกสารประกอบการสอบ
ทานรายได้จากการประกอบกิจการที่ผู้รับใบอนุญาตน ามาใช้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 ๓.  เห็นชอบแนวทางปฏิบัติและองค์ประกอบในการสอบทานรายได้จากการ
ประกอบกิจการที่ผู้รับใบอนุญาตน ามาใช้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียมอนุญาตรายปี ตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 
 

วาระที ่๔.๑๗    การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 
๒๕๕๖ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ

สมาชิกตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖ 
ของผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบให้บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัญญาการ
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบแบบสัญญา ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที ่๔.๑๘    การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๓๘๘/๒๕๕๗  (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ให้ส านักงาน กสทช. ขอขยายระยะเวลาการยื่นค าให้การต่อศาลออกไปอีก ๓๐ วัน  

นับแต่วันครบก าหนด (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
๒. มอบหมายให้ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ หรือ กสทช. พันต ารวจเอก

ทวีศักดิ์  งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจด าเนินคดี 
๓. ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาแนวทางการต่อสู้คดีรวมถึงการพิจารณายกเลิก

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. 
ต่อไป 
 

วาระที ่๔.๑๙    การวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น/เพ่ิมทุนของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ  (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 
มติท่ีประชุม เพื่อให้เกิดความรอบคอบ  จึงมอบหมายให้กรรมการ กสท. น าไป

ศึกษาทบทวนเพิ่มเติม แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้ง 
 



๑๓ 
 

วาระที ่๔.๒๐    การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างส านักงาน กสทช. ร่วมกับ 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) (ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ี     
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 
 
มตท่ีิประชุม 
เห็นชอบการลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ระหว่างส านักงาน กสทช. กับ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที ่๔.๒๑    การพิจารณาให้ ส านักงาน กสทช. เข้าเป็นสมาชิกประเภทผู้สนับสนุนภาครัฐ 
(Government Supporters) ของสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล (Consumer 
International: CI) (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. เข้าเป็นสมาชิกประเภทผู้สนับสนุนภาครัฐ 

(Goverment Supporters) ของสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล (Consumer International : CI) ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. เสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 
 

วาระที ่๔.๒๒    ขยายเวลาและเพ่ิมองค์ประกอบคณะท างานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบการขยายเวลาคณะท างานทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ออกไปอีก ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ตามที่
ส านักงาน กสทช.เสนอ 

๒.  เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะท างานทดสอบเพื่อรับบัตร 
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี ้

 ๒.๑  คณะท างานชุดที่ ๑  ให้แต่งตั้ง “นางสิริรัตน์  นิ่มเงิน  เป็น เลขานุการ”  
และให้แต่งตั้ง “นายก าพล  รอรัตตัญญู  และ นายปิยเทพ  ศรีชลาชัย  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒.๒ คณะท างานชุดที่  ๒  ให้แต่งตั้ ง   “นางวิภาดา  ปรรณารม  เป็น 
เลขานุการ” และให้แต่งตั้ง “นางสุนันทา  อยู่ประยงค์  และ นายนิธินันท์  สมบูรณ์  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ” 
 

วาระที ่๔.๒๓    การประกาศรับสมัครหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 



๑๔ 
 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงในการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับ หน่วยหน่วยงานจัดอบรม ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.  กรณีหน่วยงานเดิมที่ท าบันทึกข้อตกลงในการจัดอบรมฯ ไว้ หากประสงค์จะ
จัดการอบรมฯ ต่อไป  ให้ส านักงาน กสทช. ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับใหม่ตามข้อ ๑ โดยให้มีระยะเวลา  
๖ เดือน   

๓.  กรณีการเปิดรับสมัครหน่วยงานใหม่ ให้ด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง  
การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยให้
พิจารณาจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นอันดับแรก 

๔.  การพิจารณาขยายระยะเวลาความร่วมมือ ให้ใช้ผลการประเมินของที่ปรึกษา
ติดตามและประเมินผลหน่วยงานจัดอบรมในหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
และคณะอนุกรรมการบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

๕.  เห็นชอบร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๖.  ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามแนวทางตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๕  
     
 หมายเหตุ    รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๓ เพื่อน าไปด าเนินการส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที ่๔.๒๔    การศึกษาดูงานและร่วมประชุมแลกเปลี่ ยนกับองค์กร ท่ี เกี่ยวข้องด้าน
“Broadcasting Consumer Protection in the Digital Age” (ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  เห็นชอบการศึกษาดูงานและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องด้าน 
“Broadcast Consumer Protection in the Digital Age”  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ทั้งนี้ ให้
เปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานและร่วมประชุมดังกล่าว ดังนี้ 
   ๑.๑ ให้พนักงานสังกัด สส. เข้าร่วมศึกษาดูงานและประชุมที่ประเทศ
ออสเตรเลีย จ านวน ๑ คน และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จ านวน ๑ คน   
  ๑.๒ ให้พนักงานสังกัด บส. เ ข้าร่วมศึกษาดูงานและประชุมที่ ประเทศ
ออสเตรเลีย จ านวน ๓ คน และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จ านวน ๒ คน 
  ๑.๓ ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะท างานติดต่อประสานงาน เข้าร่วมศึกษาดูงาน
และประชุม ประเทศละ ๑ คน 



๑๕ 
 

  ๑.๔ ให้ผู้ปฏิบัติงานประจ า กสทช. (กสท.) เข้าร่วมศึกษาดูงานและประชุม  
ท่านละ ๑ คน โดยเข้าร่วมศึกษาดูงานและประชุมที่ประเทศออสเตรเลีย จ านวน ๒ คน และประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ จ านวน ๓ คน  
   นอกจากจ านวนที่ระบุตามข้อ ๑.๑ ถึงข้อ ๑.๔ แล้ว ให้คงเดิม ทั้งนี้ ให้ประสาน
ส่งรายช่ือได้ที่ส านัก บส.  

๒.  ให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนตามข้อ ๑ จัดท ารายงาน
เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อทราบด้วย 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

  ไม่มี  
 
 


