
๑ 
 

               
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ท่ี ๘ กันยายน 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. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 
๕. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๖. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 



๒ 
 

๗. นางสิรริัตน์  นิ่มเงิน พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๘. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๙. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวชวันภัสร์ ศรีกัลยารัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นายประยุทธ  เตือนขุนทศ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายซอแหละ  บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  จันอยู่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ได้เชิญผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทั้งหมด และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี   
ช่อง ๓ มาร่วมหารือเพื่อแก้ไขกรณีช่อง ๓ ซึ่งได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ หลังจากนั้นก็จะมอบหมายให้ส านักงาน
ด าเนินการต่อไป 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 
๓๖/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

   
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์   

ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗  โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เป็นดังนี้ 
 “มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เชิญ บริษัท  

อสมท จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ MCOT Kids & Family บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ช่องรายการ 3 Family 



๓ 
 

และ บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ช่องรายการ LOCA เพื่อช้ีแจงแนวทางการจัดท าผังรายการและเนื้อหารายการใน 
หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป” 

 
วาระที่ ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน)์ 

   
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคาร

ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗  โดยให้ยกเลิกมติที่ประชุม ข้อ ๑ ของระเบียบวาระที่ ๔.๑ นอกจากนั้น คงเดิม 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคาร

ท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
วาระที่ ๓.๓ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๔ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีสามารถออกอากาศได้ ตามประกาศคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ (ณ วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๗) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๕ กรณีขอให้บริษัท ไฮ-เทค เคเบิลเทเลวิชั่น จ ากัด เร่งปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ

โทรทัศน์พร้อมท้ังคืนเงินค่าใช้บริการ (เลขท่ี ๔๑/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไดนามิค แซทคอม จ ากัด แก้ไขสัญญาณให้
รับชมได้ตามปกติ (เลขท่ี ๗๔/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง       
และโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๗ กรณีขอให้ตรวจสอบการโฆษณาผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง พอใจ แชนแนล 

โดยมีการโฆษณาเกินจริง และขัดต่อศีลธรรมอันดี ( เลขท่ี ๔๒/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 วาระที่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท บ๊ิกโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการ

ให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขท่ี ๕๘/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการให้บริการชุดระบบทีวี 

อพาร์ทเมนท์ ของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด (เลขท่ี ๙๔/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
วาระที่ ๓.๑๐ รายงานสรุปเน้ือหาการอบรมหลักสูตร “Digital Transmission Training 

Course” ระหว่างวันท่ี ๑๘ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ส านักอ านวยการสายงาน
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าออกเผยแพร่ทาง website ของส านักงาน กสทช. ด้วย 

 
 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๓๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๙ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท . 
และ คสช. ก าหนด 

  
วาระที่  ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  
 

 มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการจ านวน ๒,๐๓๖ รายตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ย่ืนต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความจ าเป็น
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง 
จ านวน ๒๑ สถานี ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๓ โดยทันที และมอบหมายให้ส 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 

 
วาระที่  ๔.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๕ กันยายน 
๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 



๖ 
 

๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ ทั้งนี้   
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๔ พิจา รณากรณีกา รโต้ แย้ งสิ ทธิ กา รยื่ นค า ขอทดลองประกอบกิจกา ร

วิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุพลเมืองไทย คลื่นความถี่  เอฟเอ็ม ๙๑.๒๕ 
เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดนนทบุรี (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) /
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบ การโต้แย้งสิทธิของสมาคมพลเมืองนนท์คนของแผ่นดิน และให้

สมาคมพลเมืองนนท์คนของแผ่นดินด าเนินการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ พร้อมเอกสาร หลักฐาน        
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ 

๒. เห็นชอบ ให้เพิกถอนค าขอทดลองประกอบกิจการของกลุ่มคนพลเมืองไทย 
๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย 

 
วาระที่ ๔.๕ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานีและการใช้ความถี่ของสถานี

วิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 

มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการ ชุมชน พิจารณา
กลั่นกรองพร้อมความเห็นและน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ กรณีการยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน  
๒ ช่องรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีที่ได้ยื่น 
ค าขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการขัด
หรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการขัดหรอืแยง้กบัการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณาอาหารและยา จ านวน ๒ ช่องรายการ คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ด่านช้าง เน็ทเวิอร์ค ช่ือช่องรายการ DCTV และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ช่ือช่องรายการ 



๗ 
 

สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCUTV) โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี   
นับแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

๒. กรณีของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด่านช้าง เน็ทเวิอร์ค ช่ือช่องรายการ DCTV และ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ช่ือช่องรายการ สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (MCUTV) ซึ่งที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ และครั้งที่  
๓๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  มีมติเห็นชอบการยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แล้ว  ให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานกับ คสช. เพื่อให้
บริษัทฯ ดังกล่าว สามารถแพร่ภาพออกอากาศได้ตามปกติผ่านทางโครงข่ายระบบผ่านดาวเทียม และเคเบิลแบบ
บอกรับสมาชิก 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย คส. ด าเนินการตรวจสอบว่าช่องรายการ
ดังกล่าวมีการออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงระหว่างที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุถึงวันที่ กสท. มีมติอนุญาต
หรือไม่ แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป   

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (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 ๓ ราย ๓ ช่องรายการ  
ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๕ 

 
วาระที่ ๔.๘ การพิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบ
บอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม  (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบการยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เนื่องจากเป็นช่องรายการฯ   
ที่ไม่มีเนื้อหารายการที่มีลักษณะเข้าข่ายการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริโภคหรือปรากฏข้อร้องเรียนอัน
ขัดหรือแย้งกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการ และการก ากับดูแลด้านเนื้อหา จ านวน ๒๕ ช่องรายการ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ๖ ทั้งนี้ ให้ผู้รับอนุญาตดังกล่าวรับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาตประกอบการฯ 
แบบบอกรับสมาชิก ด้วย 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานกับ คสช. เพื่อพิจารณาให้ช่องรายการตาม ๑ 
แพร่ภาพออกอากาศต่อไป 

 



๘ 
 

วาระที่ ๔.๙ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริหาร
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ช่องรายการ OK 
LIFE ASEAN CHANNEL  (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑.  อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บรกิารกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๑ ช่องรายการ คือ  
บริษัท ห้าสิบเก้า ซัคเซส จ ากัด ช่องรายการ OK LIFE ASEAN CHANNEL ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

๒. ให้บริษัทตามข้อ ๑ แจ้งผู้ให้บริการโครงข่ายที่น าช่องรายการดังกล่าวไป
ออกอากาศทราบ และด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโทรทัศน์ พร้อมทั้งแจ้งผลการ
ด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

๓.  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติของบริษัทฯ ว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจาณาให้ใบอนุญาตในโอกาสต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๐ การอนุมัติผังรายการหลัก (ภายหลังการแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิทัล  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑.   เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ (ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จ านวน ๑ ช่อง
รายการ คือ ช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู) ของบริษัท ทรู ดีทีที จ ากัด       

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบ
กิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตามข้อ ๑ ให้ส่งผังรายการหลักประจ าปี    
ครั้งต่อไป ก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย ๑๕ วัน โดยเคร่งครัด  

 
วาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ในกรณียื่นขออนุญาตประกอบกิจการฯ ตามระยะเวลาการพิจารณาตาม
ข้อ ๑๖ (๔) ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๔ ช่องรายการ 
(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ที่ได้ยื่นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับ



๙ 
 

ดูแลเนื้อหารายการ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณาอาหารและยา จ านวน ๑ ช่องรายการ คือช่องรายการ MG TV ของบริษัท  
ตงเหมิน เทเลวิช่ัน จ ากัด ให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ป ีนับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง  

๒. อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ที่ได้ยื่นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ กรณีช่องรายการ โทรทัศน์ล าโขงแชนแนล (LAMKONG CHANNEL) ของบริษัท  
ก้านบุญ สมไพรงาม จ ากัด และช่องรายการ Jipata TV ของบริษัท ทริปเปิ้ลเอ คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จ ากัด     
ซึ่งปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ   
และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
การโฆษณาอาหารและยา จึงอนุญาตให้มีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผลการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นที่ยุติมีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ก าหนดอายุใบอนุญาตลดลงกึ่งหนึ่ง (๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง) 

๓. อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ที่ได้ยื่นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ กรณีช่องรายการ MV BANGKOK CHANNEL ของบริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ 
เน็ตเวิร์ค จ ากัด ที่ปรากฏว่าได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการอนุญาตโดยมีการกระท าขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้าน
การคุ้มครองผู้ใช้บริการ (การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย) หรือเนื้อหารายการและ 
ได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการอนุญาตซ้ าในมูลเหตุเดียวกัน ให้ได้รับอนุญาตมีอายุ ๓ เดือน นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นสุดลง 

๔.  เนื่องจากช่องรายการตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ได้รับการรับรอง/ยืนยันการเป็นผู้
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกแล้ว ให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานกับ คสช. เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาต
ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ สามารถแพร่ภาพออกอากาศได้ตามปกติผ่านทางโครงข่ายระบบผ่านดาวเทียม และเคเบิล
แบบบอกรับสมาชิก 

 
วาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง การขอเพ่ิมการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตการประกอบกิจการ
โครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม อนุญาตให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพิ่มเติมสถานที่การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
จ านวน ๑ สถานที่ ณ สถานีเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ จังหวัดสระแก้ว ตามที่คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้  
คลื่นความถี่ และส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๑๓ การพิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ

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

 



๑๐ 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบการยืนยันประเภทให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แบบ

บอกรับสมาชิก ที่สามารถรองรับการให้บริการแบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑ โครงข่าย คือ บริษัท ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

๒.  ให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการตามมติ 
ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยเคร่งครัด  

 
วาระที่ ๔.๑๔ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่

วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) ครั้งท่ี ๔ (ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบต่อประเด็นด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ รวมทั้งท่าทีเบื้องต้น ส าหรับการประสานงานร่วมกับประเทศกัมพูชา ในการประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางเทคนิคว่าด้วยการประสานงานและการจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๔  
(The 4th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of 
Frequencies along Thailand – Cambodia Common Border) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗ 

 
วาระที่ ๔.๑๕ การพิจารณาอนุญาตหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ เพ่ิมเติม (ส านัก

ก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. อนุญาตให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ เพิ่มเติม จ านวน ๓ หน่วยงาน 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และกองทัพบก 

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. น าผลการประเมินหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตร 
ผู้ประกาศฯ เสนอ กสท. ต่อไป 

๓. มอบหมายส านักงาน กสทช. รายงานการด าเนินงานของหน่วยงานจัดอบรม
และการทดสอบผู้ประกาศฯ เสนอ กสท. ต่อไป 

 
 หมายเหตุ   

๑.  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  ขอสงวนความเห็นตามบนทึกที่แนบ 
๒.  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๖ โครงการ “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการก ากับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรม

และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน” (กสทช. สุภิญญา 
กลางณรงค์/ ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

 
 มติท่ีประชุม    เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๑๑ 
 

๑. เหน็ชอบการด าเนินโครงการ “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการก ากับดูแลกันเอง 
มาตรฐานจริยธรรม และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน” โดยใช้งบประมาณรายจ่าย 
ในการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน กสทช. 

๒.  เห็นชอบต่อการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงาน 
กสทช. กับ สถาบันอาเซียนศึกษาและวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
ด าเนินโครงการฯ 

 
วาระที่ ๔.๑๗ การขออนุญาตเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส าคัญท่ีให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการ

โทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไป กรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 
(Asian Games) ครั้งท่ี ๑๗ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(วส.)) 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เชิญผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี

และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และบริษัท ทรู 
วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด มาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 
๑๗ ในวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
วาระที่ ๔.๑๘ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม IIC Annual Conference 2014 ของ 

International Institute of Communications (IIC)  (ส่วนงาน กสทช. ผศ.
ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การส่ งบุคลากรเ ข้าร่ วมประชุม IIC Annual 

Conference 2014 ของ International Institute of Communication (IIC) ประจ าปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ 
๖-๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ไม่รวมเวลาเดินทาง) โดยมีคณะผู้เดินทางในส่วนของ
ส านักงาน กสทช. จ านวน ๔ ท่าน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๘ 

  
วาระที่ ๔.๑๙ ให้ความเห็นชอบรายชื่ อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Competition in 

Broadcasting Sector” ระหว่างวันท่ี ๓-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุง
ลอนดอน สหราชอาณาจักร (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Competition in 

Broadcasting Sector” ระหว่างวันที่ ๓-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ รายละเอียดตามแนบ ๙ 

 
วาระที่ ๔.๒๐ ขอทบทวนร่างประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและมอบหมายให้ปฏิบัติการ

แทน กสทช. ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  (ส านักกฎหมายกระจายเสียง (มส.))  



๑๒ 
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ การทบทวนร่างประกาศแต่งตั้งพนักงานในสายงาน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการก ากับ
ดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี้ 

ผู้อ านวยการส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และ พนักงานในส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่พนักงานระดับสูงข้ึนไป 

เดิม ให้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตและลงนามในหนังสือแจ้งผลการ
ทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ
ของกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเป็นสมาชิกเฉพาะที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีในการรับ
สัญญาณ 

เปลี่ยนเป็น ให้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตและลงนามในหนังสือแจ้งผล
การทดสอบรับรองตัวอย่างของเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับ
รายการ ของกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเป็นสมาชิกเฉพาะที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี
ในการรับสัญญาณ และเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการประกอบกิจการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
วาระที่ ๔.๒๑ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))  
 

 มติท่ีประชุม  
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  

จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์) มีความเห็นตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ สทช ๑๐๐๓.๘/๑๖๘  
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๗  ที่แนบ  และมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  มีค าสั่งทางปกครองให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี มิให้น าสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบแอนะล็อก ที่ กสท. มีมติให้สิ้นสุดการท าหน้าที่
เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่
ให้บริการเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกอากาศผ่านโครงข่ายกิจการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี
ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฯ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

๒.  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ในช่วงระยะเวลา ๑๕ วัน ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฯ  มีหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้บริการ เพื่อแจ้ง
ให้ผู้ใช้บริการของตนรับทราบเกี่ยวกับการยุติการออกอากาศตามข้อ ๑ ตลอดจนวิธีการและทางเลือกในการ
รับชมรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบแอนะล็อก 
 ๓.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งตามข้อ ๑ พร้อมเชิญผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี เพื่อช้ีแจงแนวทางปฏิบัติตามข้อ ๑ และ ๒ 

 
ที่ประชุมเสียงข้างน้อย มีความเห็น ดังนี ้



๑๓ 
 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) มีความเห็นแย้ง ตามบันทึกที่ สทช 
๑๐๐๓.๒/๑๗๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗  ที่แนบ 

๒. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า  มีความเห็นแย้ง ตามบันทึกที่ สทช 
๑๐๐๓.๖/๑๐๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่แนบ 

 
หมายเหตุ   รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
วาระที่ ๕.๑ ผลการตรวจสอบการออกอากาศของช่องรายการ PEACE TV บริษัท รวยทันที 

จ ากัด (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ปส. ๒)) 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะ 
อนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการพิจารณาเพื่อน าเสนอแนวทางการ

ด าเนินการต่อที่ประชุม กสท. ในวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 


