
๑ 
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
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        ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

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

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙.   นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   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. นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๕. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๖. นายเมธา  จันทรห์ล้าฟ้า พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๗. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๑๐. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวสุทธิกา  ประกอบผลดี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้        
ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการด าเนินการในส่วนของวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการอนุญาตให้ทดลองประกอบ
กิจการยังไม่เรียบร้อย ยังมีผู้ประกอบการจ านวนมากที่ไม่สามารถออกอากาศได้ตามค าสั่งของ คสช. และแนว
ปฏิบัติของส านักงาน กสทช. ด้วย เพราะฉะนั้นขอให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน 

๒. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและก ากับ
ดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และขอขอบคุณคณะกรรมการ กสท.  
และพนักงานเจ้าหน้าที่สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่ ช่วยงานพระราชทานเพลิงศพบิดา          
(นายวิเชียร  งามสง่า) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๓๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ แล้ว โดยมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้  
๑. แก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุมวาระที่ ๓.๔ เป็นดังนี้ 
  “มติที่ประชุม 

  ๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ทาง website ของส านักงาน กสทช.  

ในส่วนของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วย” 



๓ 
 

๒. แก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุมวาระที่ ๓.๙ เป็นดังนี้ 
  “มติที่ประชุม    
  ๑. ทราบ    
  ๒. ให้น าข้อมูลประวัติการก ากับดูแลเพื่อทราบ (ถ้ามี) ในการน าเสนอ        

ขอเปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการด้วย” 
 
หมายเหตุ   กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า  ติดภารกิจอื่น ไม่ ได้ 

เข้าร่วมประชุมในการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  จึงของดรับรอง
รายงานการประชุมครั้งดังกล่าว 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑    รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒    เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด เร่งด าเนินการ
ตามท่ีได้มีการโฆษณาไว้ (เลขที่ ๓๙/๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระท่ี ๓.๓    เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด ด าเนินการปรับปรุง
กล่องรับสัญญาณดาวเทียมให้สามารถอัพเดทช่องรายการทีวีดิจิตอลโดยอัตโนมัติ 
(OTA) (เลขท่ี ๕๔/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๔    เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด เยียวยาผู้บริโภค
ด้วยการเพ่ิมช่องรายการใหม่ หรือรับคืนกล่องรับสัญญาณ (เลขท่ี ๕๙/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๕    เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด เร่งด าเนินการให้
สามารถรับชมช่องรายการโทร ทัศน์ได้ตามปกติ  ( เลข ท่ี ๖๙/๒๕๕๗)   
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๖    เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท โพลี แซทคอม จ ากัด ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ (เลขท่ี ๖๔/๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๗    ผลการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ถึง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี 

จ านวน ๑๑ สถานีและขอเปลี่ยนแปลงความถ่ี จ านวน ๔๗ สถานี เสนอต่อที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
วาระที่ ๓.๘    บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด แจ้งหยุดการให้บริการช่องรายการ YOU 2 PLAY 

TV และ ช่องรายการ AF CHANNEL  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย 
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๙    ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๗  (ส านักนโยบายและ
วิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา   กลางณรงค์ ไม่รับรองวาระนี้ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๒ สิงหาคมคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 



๕ 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖๘ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ให้
มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท. 
และ คสช. ก าหนด 

 
หมายเหตุ รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒    การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑.  ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ
กิจการจ านวน ๑,๘๐๖ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผล    
ความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการ
เดิมสิ้นสุดลงจ านวน ๑๓ สถานี ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๓ โดยทันที และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 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 

 
หมายเหตุ รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๒ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที ่๔.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม  
 ๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๘ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ ทั้งนี้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 



๖ 
 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
หมายเหตุ รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๓ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที ่๔.๔ แนวทางการพิจารณากรณีผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ 

กระจายเสียงเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน หรือผู้มีอ านาจกระท าการแทน  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม   
  ๑. เห็นชอบ แนวทางการพิจารณากรณีผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน หรือผู้มีอ านาจกระท าการแทน โดยก าหนดเงื่อนไขดงันี้ 

๑.๑  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน หรือผู้มี
อ านาจกระท าการแทน ให้คณะกรรมการทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 

๑.๒ ผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วนเดิมที่ได้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ จะต้องยังคงมี
สัดส่วนการถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

๑.๓ ผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ต้องมีภูมิล าเนาในเขตพื้นที่
ให้บริการ 

๑.๔ หากมิได้ด าเนินตามข้อ ๑.๑ ถึงข้อ ๑.๓ ให้ด าเนินการตักเตือนให้แก้ไข
ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามข้อ ๓๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 

๑.๕ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วนโดยสิ้นเชิง ถือว่ามีลักษณะ 
เข้าข่ายการโอนสิทธิในการทดลองประกอบกิจการ ให้ด าเนินการตามข้อ ๓๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๖ กล่าวคือ ให้รวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมจัดท ารายงานความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิกถอน     
การทดลองประกอบกิจการภายใน ๓๐ วันท าการต่อไป 
 ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าข้อมูลตาม ๑ เผยแพร่ใน website ของส านักงาน 
กสทช. ด้วย 
 

วาระที ่๔.๕   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๗ ราย ๑๑ ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  
 
มติท่ีประชุม  

  ๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก โดยให้
มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ พร้อมทั้งให้ส านักงาน กสทช. แนบเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๖ ราย ๑๐ ช่องรายการ ดังปรากฏ
รายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๕ 



๗ 
 

๒. กรณี ช่องรายการ 4050 Channel ของบริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  
คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด  ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ
ประกอบการพิจารณาของ กสท. ต่อไป 

 
หมายเหตุ รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๕ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที ่๔.๖    การอนุมัติผังรายการหลัก (ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ (ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จ านวน ๓ ช่อง
รายการ ดังนี้       

๑.๑  บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด (ช่องรายการไทยรัฐทีวี) 
๑.๒   บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด (ช่องรายการ 29 โมโน ทีวี (29 MONO TV)) 
๑.๓   บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด (ช่องรายการ NOW) 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบ
กิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลทั้ง ๓ รายตามข้อ ๑ ให้ส่งผังรายการหลัก
ประจ าปีครั้งต่อไป ก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย ๑๕ วัน โดยเคร่งครัด  

 
วาระที ่๔.๗    ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต จ านวน      

๖ ช่องรายการ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการก ากับดูแล 
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน/์ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอพร้อมกับความเห็นและข้อเสนอแนะ

ของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 

วาระที ่๔.๘    การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ และพนักงานเจ้าหน้าท่ีและมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการ
ก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบการแต่งตั้งพนักงานในสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และ
สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ให้ด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 

๑.๑ เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม        
พ.ศ. ๒๔๙๘ 



๘ 
 

๑.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการก ากับ
ดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒.  เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  เอกสารแนบ ๖ 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช.น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช.เพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๑ 
และข้อ ๒ และออกประกาศ กสทช.ฯ ต่อไป 

 
วาระที ่๔.๙    รายงานผลการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ

สัญญาของสถา นี วิทยุ ก ร ะจา ย เ สี ย งมหา วิทยาลั ย ส งขลานคริ นท ร์  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต 

สัมปทาน หรือสัญญาของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณา
สัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒. ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียง     
และกิจการโทรทัศน์ตรวจสอบความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ีและก าหนดระยะเวลาในการถือครองคลืน่
ความถ่ีดังกล่าวตอ่ไป 

 
วาระที ่๔.๑๐    แนวทางการยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ 

พ.ศ. ๒๕๕๖  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบการยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการ

โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าประกาศ ฉบับใหม่ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ๒.๑   ให้จัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ทั้งบริการโทรทัศน์ประเภท

บริการสาธารณะ บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจ และบริการโทรทัศน์อื่นใดที่คณะกรรมการก าหนด ไว้
ในสามสิบหกล าดับแรก  

 ๒.๒   ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบ
บอกรับสมาชิก  อาจน าเอาบริการโทรทัศน์จากหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่นๆ ตามประกาศ กสทช . ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี มาจัดเรียงไว้ในล าดับที่ ๓๗ 
ถึงล าดับที่ ๖๐ เพื่อเป็นการเยียวยาให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ดังกล่าว   

 
หมายเหตุ 
๑. กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตว่า must carry ควรมีอายุ

เพียง ๒ ปี  พร้อมกันนี้มีบันทึกความเห็นเพิ่มเติมตามที่แนบ 



๙ 
 

๒. กสทช. สุภิญญา   กลางณรงค์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระท่ี ๔.๑๑    (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ 
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...  
(คณะอนุกรรมการส่งเสริมการบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
อย่างทั่วถึง/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)/ส านัก
พัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 

 
 มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศฯ ไปจัดประชุม 
รับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (FOCUS GROUP) กับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
วาระที ่๔.๑๒    ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตาม   

คดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการประชุม (กส.))  

 
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ือองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี้ 

 ๑.๑  ให้ พันต ารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน์ รัตนพันธ์ุ พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ 
 ๑.๒ แต่งตั้ง นายสมศักดิ์ พุ่มประยูร เป็นอนุกรรมการ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช.เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

วาระที ่๔.๑๓    ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการ  (ส่วนงานเลขานุการ กสทช.  
ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์)  

 
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบให้ นายประสิทธ์ิ ปทุมารักษ์ เป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
กสทช. แทน นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ที่ขอลาออก 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช.เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระที่ ๕.๑ การขออนุมัติแนวทางการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม (ส านักงาน 
กสทช.) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. รับทราบ หนังสือ สลธ.คสช. ลับมาก ที่ คสช(สลธ)๑.๙/๑๑๗ ลงวันที่ ๑๗ 

สิงหาคม  ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม  



๑๐ 
 

๒.  ให้ ส านักงาน กสทช.ด าเนินการตามกระบวนการ ข้ันตอน ให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อนเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผู้ยื่นขอรับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ต่อไป 

วาระที่ ๕.๒ การคัดสรร รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และ 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างท่ัวถึง
(ส านักงาน กสทช.) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ให้ประธาน กสท. น าเสนอหลักการคัดสรร รองเลขาธิการ กสทช.สายงาน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
๒.  ให้ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า  และ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย   

จิตรภาษ์นันท์  น าเสนอหลักการเรื่อง การคัดสรรผู้อ านวยการส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการ
อย่างทั่วถึง 

 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 


