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รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑. พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์    กรรมการ 
๔. นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์      กรรมการ 
๕. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม เลขานุการ 
๖.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗.   นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า  ติดภารกิจ 
 กรรมการ 
๒.   นายสมบัติ   ลีลาพตะ  ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓.   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. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา  

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
๔. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 



๒ 
 

๖. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๗. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๘. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางอมรรัตน์  เต่าทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายวรวิวัฒน์  จันทร์รัตนสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายประยุทธ  เตือนขุนทด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  จันอยู ่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๖. นางคณาพร  สนธยานนท์ ลูกจ้าง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า เนื่องจากในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ มีวันหยุดหลายวัน ซึ่งกระทบต่อการประชุม กสท. ท าให้ไม่สามารถ
ประชุม กสท. ได้ในบางสัปดาห์  จึงขอให้ส านักงาน กสทช. วางแผนการท างานทั้งการน าเสนอระเบียบวาระต่อ  
ที่ประชุม กสท. และที่ประชุม กสทช. ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถพิจารณาเรื่องส าคัญได้ทันก าหนดเวลาต่อไป 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 
๓๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 
 



๓ 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 

๑. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในมติที่ประชุม วาระที่ ๔.๖ จากข้อความ “มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้...”  เป็น  “มอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. หารือกับคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ในประเด็นดังต่อไปนี้...” 

๒. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในมติที่ประชุม วาระที่ ๔.๗ จากข้อความ “ให้ส านักงาน 
กสทช. น ากลับไปพิจารณาทบทวน แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้ง” เป็น  “ให้ส านักงาน กสทช. 
น าเสนอหลักการในเชิงขอบเขตการใช้อ านาจและกระบวนการด าเนินการตามประกาศฯ ต่อที่ประชุม กสท . 
ก่อนที่จะด าเนินการตามกระบวนการต่อไป” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑    รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงาน กสทช. กับหน่วยงาน
ก ากับดูแลด้านการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งสาธารณรัฐมาซิโดเนีย  
(ส านักต่างประเทศ (ตย.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓ ผลการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และการประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิ ทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล จ านวน ๒ ราย  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ การสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องกับ บริษัท ไทยทีวี จ ากัด เกี่ยวกับการจัดท าผัง

รายการตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ 



๔ 
 

วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖  (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)     
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีขอให้ตรวจสอบ
การออกอากาศของรายการ “นินทาการเมือง” ช่อง 4 channel  (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗ การช าระค่าปรับทางปกครองของบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด 

(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

     
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖๑ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ให้
มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่  กสท. 
และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๒    การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑. ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ
กิจการจ านวน ๑,๕๔๔ ราย  ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  



๕ 
 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลงจ านวน ๘ 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 ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๗)  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม  
 ๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๐ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ ทั้งนี้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 
 

วาระที ่๔.๔ การพิจารณาก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗  (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ จ านวนสถานีวิทยุกระจายเสียงที่สามารถออกอากาศได้ ตามประกาศ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๖๐๕ สถานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๗) ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๕ ซึ่งแบ่งออกเป็น ดังนี ้

 ๑.๑ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ๕๔๐ สถานี 
 ๑.๒ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  ๔๔ สถานี 
 ๑.๓ ประเภทกิจการบริการชุมชน  ๒๑ สถานี 
๒.  เห็นชอบการก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุ

คมนาคมตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ โดยก าหนดให้ผู้ไดร้ับอนุญาตให้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ใช้เครื่องส่งที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคแล้ว 
ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ท า น าเข้า มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศ



๖ 
 

รายช่ือให้ออกอากาศได้ตามปกติ มิฉะนั้น จ าถูกเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยต้องยุติการออกอากาศทันที 

๓. กรณีที่ผู้ ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงรายใด       
ไม่สามารถด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ท า น า เข้า มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้ภายในก าหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. 
ประกาศรายช่ือให้ออกอากาศได้ตามปกติ ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา 
เป็นรายกรณีไป 
 

วาระที ่๔.๕   การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๕ ราย ๑๑ 
ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บรกิารกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๕ ราย ๑๑ ช่องรายการ 
ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๖ 

๒. ให้ทั้ง ๕ บริษัทตามข้อ ๑ แจ้งผู้ให้บริการโครงข่ายที่น าช่องรายการดังกล่าวไป
ออกอากาศทราบ และด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พร้อมทั้งแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
 ๓. ให้ส านักงาน กสทช. (ปส.๒) จัดส่ ง ข้อมูล ช่องรายการตามข้อ ๑ ให้            
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อทราบด้วย 

 
วาระที ่๔.๖    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ในการยื่นขออนุญาตใหม่ในกรณีท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๑ ช่อง
รายการ (คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  
ที่ได้ยื่นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าอันเปน็
การขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการขัดหรอืแยง้
กับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณาอาหารและยา จ านวน ๑ ช่องรายการ คือ บริษัท ฟรีไซซ์ 
บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่ือช่องรายการ 6 รอบรู้ดูสนุก  โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม 
สิ้นสุดลง 

๒. กรณีของ บริษัท ฟรีไซซ์ บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่ือช่องรายการ 6 รอบรู้ดูสนุก ซึ่งที่
ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  มีมติเห็นชอบการยืนยันการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แล้ว  ให้ส านักงาน กสทช.ประสานงานกับ 



๗ 
 

คสช. เพื่อให้บริษัทฯ ดังกล่าว สามารถแพร่ภาพออกอากาศได้ตามปกติผ่านทางโครงข่ายระบบผ่านดาวเทียม 
และเคเบิลแบบบอกรับสมาชิก   

 
วาระที่  ๔.๗ การอนุมัติผังรายการหลัก (ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

และประกอบกิจการโทรทัศน์เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนในระบบดิจิทัล  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ (ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จ านวน ๕ ช่องรายการ ดังนี้ 

๑.๑ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ ากัด (ช่องรายการ พีพีทีวี (PPTV)) 
๑.๒ บริษัท ไบร์ท ทีวี จ ากัด (ช่องรายการ Bright TV) 
๑.๓ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิช่ันส์ จ ากัด (ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์) 
๑.๔ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด (ช่องรายการ TNN24) 
๑.๕ บริษัท ไทยทีวี จ ากัด (ช่องรายการ LOCA) 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบ
กิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลทั้ง ๕ รายตามข้อ ๑ ให้ส่งผังรายการหลัก
ประจ าปีครั้งต่อไป ก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย ๑๕ วัน โดยเคร่งครัด 

 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่  ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความ ถี่  ท่ี ยื่ นขอ เ ป็นครั้ ง แ รก  จ า นวน ๑๐  ร า ย  ๓ ๓  ช่ อ ง ร า ยกา ร 
(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี / ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒))  
 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ พร้อมทั้งให้ส านักงาน กสทช. แนบเงื่อนไขการเป็น       
ผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑๐ ราย ๓๓ ช่องรายการ  
ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๗ 

 
วาระที่  ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ในกรณียื่นขออนุญาตประกอบกิจการฯ ตามระยะเวลาการพิจารณาตาม 
ข้อ ๑๖(๔) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๓ ช่องรายการ  



๘ 
 

(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒))  

 
 มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  พิจารณาตรวจสอบ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดท าความเห็นเสนอต่อที่ประชุม กสท.ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ กสท.มีมต ิ
 

วาระที่  ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ในการยื่นขอค าขออนุญาตใหม่หลังจากท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน 
๑ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  

 
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ที่ยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๑ ช่องรายการ คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูพญาเลย 
เคเบิลทีวี ช่องรายการ PLTV โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (คส.) ตรวจสอบการออกอากาศช่องรายการตามข้อ ๑ ว่า มีการออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ในช่วงเวลาระหว่างที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุถึงวันที่คณะกรรมการมีมติดังกล่าว หรือไม่  

 
วาระที่  ๔.๑๑ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ขออนุญาตพักการให้บริการเป็นการชั่วคราว      

ในวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ – ๑๐.๐๐ น. (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
 มติท่ีประชุม อนุญาตให้ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด พักการให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกเป็นการช่ัวคราว ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐.๐๑-๑๐.๐๐ น. และให้บริษัท  
ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด รายงานผลการหยุดพักการให้บริการดังกล่าว มายังส านักงาน กสทช . ภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันที่พักให้บริการ 

 
วาระที่  ๔.๑๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง ๕ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. ให้ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ โทรทัศน์ (ปส.๒) และ 

ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 



๙ 
 

เป็นผู้แทน กสท. ในคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ 

๒. ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เสนอช่ือนักวิชาการ
สื่อสารมวลชน จ านวน ๑ คน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อติดตามและประเมินผลการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ 

 
หมายเหตุ 
๑. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นตามเอกสารแนบ 
๒. กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตว่าเพื่อความ

เป็นอิสระในการตรวจสอบอย่างแท้จริงบุคลากรขององค์กรที่ถูกประเมินนั้นไม่ควรท าหน้าที่เปน็กรรมการตดิตาม
และประเมินผล แต่สามารถท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานได้ 

 
วาระที่  ๔.๑๓ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการกรณีขอให้ตรวจสอบ
สถานีวิทยุไม่ปฏิบัติตามระเบียบการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
คลื่นความถี่ FM 94.75 MHz. จังหวัดสมุทรสาคร (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
 มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถ่ี
และภูมิภาค (ส านักงาน กสทช. เขต ๑ นนทบุรี) ตรวจสอบเพิ่มเติม หากพบว่ามีการออกอากาศให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

 
วาระที่  ๔.๑๔ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการกรณีขอให้ตรวจสอบ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงเพ่ือสุขภาพคลื่นความถี่ FM 96.75 
MHz. จังหวัดนครพนม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 

 มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถ่ี
และภูมิภาค (ส านักงาน กสทช. เขต ๘ อุดรธานี) ตรวจสอบเพิ่มเติม หากพบว่ามีการออกอากาศให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

 
วาระที่  ๔.๑๕ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่

วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๕ (ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 

 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบต่อประเด็นด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ รวมทั้งท่าทีเบื้องต้น ส าหรับการประสานงานร่วมกับ สปป. ลาว ในการประชุมคณะกรรมการร่วมทาง
เทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว ครั้งที่ ๕ (The 5th Meeting 
of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Lao 
PDR Common Border) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๘) 

 
วาระที่  ๔.๑๖ ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาด้านการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมจากการน ารายการ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลไปออกอากาศทางโทรทัศน์ แบบบอกรับ
สมาชิก (คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 

 มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลกันเอง (สส.) ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) ส านักนโยบายและวิชาการกระจาเสียง
และโทรทัศน์ (วส.) ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) และส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) ร่วมกันพิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติ พร้อมจัดท าความเห็นให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๑๗ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการกรณีเรื่องแจ้งข้อมูล
แสดงความคิดเห็นกรณีขอให้ส า นักงาน กสทช . มีมาตรการก ากับดูแล
สถานีโทรทัศน์ไม่ให้น าเสนอข่าวท่ีมีความรุนแรงในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ยุติเรื่อง และส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการพิจารณา

ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ พิจารณาด าเนินการต่อไป  
 

วาระที่  ๔.๑๘ เรื่องร้องเรียน กรณี “ตอบโจทย์ประเทศไทย ตอน สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้
รัฐธรรมนูญ” (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ) 

 
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาเนื้อหารายการและบทวิเคราะห์ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอแล้ว โดยที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์) เห็นว่าเนื้อหารายการตอบโจทย์ประเทศไทย ตอน สถาบัน
พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นเนื้อหารายการที่ต้องห้ามออกอากาศตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ และองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบหรือระงับการ



๑๑ 
 

ออกอากาศดังกล่าว  เห็นควรก าหนดโทษปรับทางปกครอง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย เป็นเงินจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 หมายเหตุ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) งดออกเสียง โดยมีความเห็นตาม
บันทึกที่แนบ 

๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นตามเอกสารที่แนบ 
 
วาระที่  ๔.๑๙ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการกรณีขอให้ตรวจสอบการ
ออกอากาศรายการโทรทัศน์ท่ีมีลักษณะล่วงละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ และ 
ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์และรัชทายาท (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบการพักการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศ

รายการโทรทัศน์ที่มีลักษณะล่วงละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ และดูหมิ่นพระมหากษัตริย์และรัชทายาท จนกว่า
ศาลปกครองจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดในเรื่องดังกล่าว 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  

วาระที่  ๔.๒๐  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบละครชุด “ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น” (ส านักก ากับ 
ผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
 มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา     
ในคราวถัดไป  
 

วาระที่  ๔.๒๑ การทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กลางปี) ภายใต้กรอบวงเงินจัดสรร
อนุมัติต้นปี ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๗  
(ส านักอ านวยการสายงานภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบรายละเอียดการปรับปรุงงบประมาณกลางปี ๒๕๕๗  
ของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ 
๑.  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์   มีความเห็นตามหนังสือที่แนบ 
๒.  รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๒๒ โครงการอบรมต่างประเทศจ านวน ๓ หลักสูตร (ส านักอ านวยการสายงานภารกิจ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 



๑๒ 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. อนุมัติในหลักการโครงการจัดการอบรมหลักสูตรต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

จ านวน ๓ โครงการ ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 
๒. ส าหรับโครงการ Competition in the Broadcasting Sector ณ กรุงลอนดอน 

สหราชอาณาจักร ให้ส านักงาน กสทช. โดย อส. คัดเลือกพนักงานเข้าร่วมการอบรมโดยให้พิจารณาความรู้    
ด้านภาษาอังกฤษประกอบการคัดเลือกด้วย 

 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามหนังสือที่แนบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี  

 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 


