
๑ 
 

              
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๔๐/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ท่ี ๒๒ 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. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๕. นายกีรติ  อาภาพันธ์ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๒ 
 

๖. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๗. นางสาวกนกวรรณ  อุ่นจิตต์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๑๒. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นายชินประภา  ปิ่นแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๒๖. Mr. Peter  Walop ตัวแทนจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และไม่มีเรื่องแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ 

๒. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๕๗ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ณ จังหวัดเชียงใหม่   

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 
๓๙/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  



๓ 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์    
ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗  โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๙/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ 
(ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานี วิทยุกระจายเสียง 

ที่กระท าความผิดโดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ เรื่องร้องเรียนสถานีวิทยุ 
อสมท. จังหวัดนครศรีธรรมราช คลื่นความถี่ FM 104.50 MHz ออกอากาศ
รายการวิทยุโดยมีเน้ือหาวิพากษ์วิจารณ์การเมืองและยั่วยุส่งเสริมให้เกิดความ
แตกแยก (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีขอให้ตรวจสอบโฆษณาตัวอย่าง
ในการแนะน าละครและเพลงประกอบละครของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีในระบบแอนาล็อก 
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ เรื่องแจ้งข้อมูล/แสดง
ความคิดเห็นกรณีขอให้ส านักงาน กสทช. มีมาตรการควบคุมการแสดงเวลาใน



๔ 
 

รายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทุกช่อง  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๖ ผลการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๙ กันยายน 
๒๕๕๗ ถึง ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  (คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการ
ชุมชน/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๗ ค าสั่งก าหนดวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรก (คดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๙๖๑/

๒๕๕๕)  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๓ 

กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔๙ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท . 
และ คสช. ก าหนด 

  
วาระที่  ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี  ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการจ านวน ๒,๙๐๙ ราย ตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  



๕ 
 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลงจ านวน ๕๓ 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 

 
วาระที่  ๔.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๙ กันยายน 
๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๓ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ ทั้งนี้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๔ การแก้ไขรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีสิ้นสิทธิการยื่นขออนุญาตทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))    
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้แก้ไขมติ กสท. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้สถานี วิทยุกระจายเสียงบ้านเฮา เรดิโอ รหัสสถานี ๐๗๕๔๐๑๓๒ และสถานี
วิทยุกระจายเสียงเมืองโคราชเครือข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงกระทรวงกลาโหม รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๐๗ เป็นผู้มี
สิทธิยื่นขออนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ที่จะต้อง
ด าเนินการน าส่งต้นฉบับแบบค าขอทดลองประกอบกิจการและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และช าระค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลพิจารณาเป็นหนังสือ
จากส านักงาน กสทช. 

 
วาระที่  ๔.๕ พิจารณาการขอความอนุเคราะห์ให้ได้รับสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ

ของสถานีวิทยุชุมชนคนข่าวเพ่ือชาวพัทยา คลื่นความถี่ FM 96.50 MHz 



๖ 
 

จังหวัดชลบุรี (คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน/ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))    
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ยกค าขอทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุชุมชนคนข่าวเพื่อชาวพัทยา ความถ่ี 

FM 96.50 MHz จังหวัดชลบุรี ของนายกฤติวัฒน์ กลางชัย เนื่องจากไม่เคยได้รับสิทธิทดลองออกอากาศใน
ลักษณะช่ัวคราวมาก่อน 

๒.  เห็นชอบ ให้ส านักงาน กสทช.ท าหนังสือแจ้งตอบนายกฤติวัฒน์ฯ พร้อมช้ีแจง
เหตุผลที่ส านักงาน กสทช. ไม่อาจพิจารณาให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการแก่สถานีวิทยุชุมชน 
คนข่าวเพื่อชาวพัทยาได้  และให้สถานีวิทยุชุมชนคนข่าวเพื่อชาวพัทยา ยุติการออกอากาศโดยทันทีนับตั้งแต่
วันที่ได้รับหนังสือ 
 

วาระที่  ๔.๖ พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากั ด  
เชียร์ฟลูเนส ไลฟ์ เน่ืองจากมีการจดทะเบียนเลิกห้าง (ฝ่ายเลขาอนุกรรมการกิจการ
กระจายเสียงทางธุรกิจ/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))   
 
มติท่ีประชุม  ให้คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ พจิารณา

พร้อมเสนอความเห็น โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 
วาระที่  ๔.๗  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๕ ราย ๘ ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก โดยให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแตวั่นที่ กสท. มีมติ พร้อมทั้งให้ส านักงาน กสทช. แนบเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๕ ราย ๘ ช่องรายการ ดังปรากฏในเอกสารแนบ ๕ 

๒. ให้เพิ่มเติมเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตว่า กรณีช่องรายการที่ เป็นภาษา 
ต่างประเทศ  หากส านักงาน กสทช. จ าเป็นต้องเรียกตรวจสอบเนื้อหารายการ ให้จัดส่งเนื้อหารายการพร้อม 
ค าแปลภาษาไทยด้วย 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. ระบุ ข้อมูลโครงข่ายที่ ใ ช้ในการออกอากาศเป็น
รายละเอียดของผู้ยื่นค าขอประกอบกิจการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ กสท. ด้วย 

 
วาระที่  ๔.๘  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ในกรณีการยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน 



๗ 
 

๓๒ ช่อง  (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

  มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี ที่ได้ยื่นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
กระท าอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าอันเป็น
การขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณา อาหารและยา จ านวน ๓๑ ช่องรายการ 
ตามเอกสารแนบ ๖ โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

๒.   กรณีของ บริษัท เอ็มไอซี บรอดคาส จ ากัด ช่ือช่องรายการ Sky World  
(C band) ซึ่งปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ (การโฆษณา อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย) แต่ข้อเท็จจริงยังไม่ยุติว่าได้กระท าผิด
จริง ให้ได้รับใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับตั้งแตวั่นที่ กสท. มีมติ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

๒.๑ ข้อร้องเรียนเป็นที่ยุติภายใน ๑ ปี นับแต่ได้รับใบอนุญาตใหม่ ว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้กระท าความผิดจริง ให้อายุใบอนุญาตลดลงกึ่งหนึ่ง (๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด) 

๒.๒ ข้อร้องเรียนเป็นที่ยุติภายหลังจากได้รับอนุญาตใหม่ไปแล้ว ๑ ปี ว่าผู้รับ
ใบอนุญาตได้กระท าผิดจริง ให้ใบอนุญาตสิ้นผลลงทันที 
 ๓.   ให้ช่องรายการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ที่เป็นแบบบอกรับสมาชิก ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาตประกอบการฯ แบบบอกรับสมาชิก  
 ๔.   มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดยส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.) ด าเนินการตรวจสอบว่าช่องรายการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ มีการออกอากาศโดย
ไม่ได้รับอนุญาตในช่วงระหว่างเวลาที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุถึงวันที่ กสท. มีมติอนุญาตดังกล่าว หรือไม่ แล้ว
เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 หมายเหตุ 

๑. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกที่แนบ 
๒. กสทช. สภิุญญา กลางณรงค์ มคีวามเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย

ตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๙  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ในกรณียื่นขออนุญาตประกอบกิจการฯ ตามระยะเวลาการพิจารณาตาม 
ข้อ ๑๖ (๔) ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๑ ช่องรายการ   
(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 



๘ 
 

 มติท่ีประชุม อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ที่ได้ยื่นค าขออนุญาตใหม่  
ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการ
ก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้าน
การคุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณาอาหารและยา จ านวน ๑ ช่องรายการ คือ บริษัท ซูปเปอร์บันเทิง เฮงเฮงเฮง 
จ ากัด ช่องรายการ Super บันเทิง ให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ป ีนับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  มีมติเห็นชอบการยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แล้ว   

 
วาระที่  ๔.๑๐ การอนุมัติผังรายการหลัก (ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ (ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จ านวน ๒ ช่อง
รายการ คือ ช่องรายการ เวิร์คพอยท์ ทีวี ของบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด และช่องรายการ ไทยทีวีของ
บริษัท ไทยทีวี จ ากัด  

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

 
 หมายเหตุ    กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ 
มีข้อสังเกต ตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๑ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ช่องรายการ สถานี 
ASTV NEWS1  (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติ ให้บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จ ากัด ยกเลิกการ

ประกอบกิจการฯ ช่องรายการ สถานี ASTV NEW1 ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ โดยให้บริษัทฯ ด าเนินการแจ้งให้
ผู้ให้บริการโครงข่ายที่น าช่องรายการดังกล่าวไปออกอากาศจัดหามาตรการเยียวยาต่อผู้ใช้บริการต่อไป ทั้งนี้   
ให้บริษัทฯ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้ง
ผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๒ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้
ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือข่าวสารและความบันเทิงของพ่ีน้อง



๙ 
 

ประชาชน คลื่นความถี่ FM 102.50 MHz.  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

และส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
(ส านักงาน กสทช. เขต ๕ จันทบุรี) ตรวจสอบเพิ่มเติม หากพบว่ามีการออกอากาศให้ด าเนินการตามกฎหมาย
โดยเคร่งครัด 

 
วาระที่ ๔.๑๓ รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขสัญญาร่วม

ด าเนินการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ระหว่างบริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท ทรู วิชั่นส์  จ ากัด (มหาชน) และสัญญาร่วม
ด าเนินการให้บริการโทรทัศน์ทางสายระบบบอกรับเป็นสมาชิก ระหว่างบริษัท 
อสมท จ ากัด (มหาชน) กับ บริ ษัท ทรู วิชั่นส์  เคเบ้ิล จ ากัด (มหาชน)  
(คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจ า กสทช. / คณะอนุกรรมการพิจารณา
สัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้เสนอรายงานผล

การพิจารณาดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นในการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ เพื่อพิจารณาประกอบการตรวจสอบความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ีและก าหนด
ระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถ่ีต่อไป 

 
หมายเหต ุกสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๔ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ  (คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครัง้หนึง่ 
 
วาระที่ ๔.๑๕ การขอยกเว้นเงินเพ่ิมของบริษัท เนชั่น คิดส์ จ ากัด (ส านักค่าธรรมเนียมและ

ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบให้ยกเว้นเงินเพิ่มของบริษัท เนช่ัน คิดส์ จ ากัด ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

เนื่องจากการด าเนินการของบริษัทฯ มิได้เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๑๐ 
 

๒. เห็นชอบ แนวปฏิบัติในการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี กรณียกเลิก
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองโดยให้ช าระภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งผลการยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ หากช าระเกินก าหนดจะต้องช าระเงินเพิ่ม    
นับถัดจากวันที่ครบก าหนดนั้น 

 
วาระที่ ๔.๑๖  รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยาย

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และขอขยายวาระการด ารง
ต าแหน่งของคณะท างานฯ  (คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล/ ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.))   
 

 มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการ

ขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง กันยายน ๒๕๕๗ 
๒. เห็นชอบ การขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานติดตามและก ากับ

ดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ต่อไปอีก ๓ เดือน (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗     
ถึง ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

 
วาระที่ ๔.๑๗  ข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินใน

ระบบดิจิตอลของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
(จส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. ใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับ 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) โดยมีค าสั่งทางปกครองแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตโดย
เคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหรือไม่แก้ไขปรับปรุงโครงข่ายฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ก าหนดค่าปรับทางปกครองโดยให้ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช าระในอัตราไม่เกินวันละ 
๒๐,๐๐๐ บาท ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๘ แนวทางการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ

ดิจิตอล  (กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ/ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์
นันท์/ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์)  
 

 มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการแนวทางการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบ            

แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ดังนี้ 
๑. เห็นชอบกับแนวทางลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และค่าธรรมเนียมรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  (๒+๒ = ๔%) ให้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์    
ที่ออกอากาศคู่ขนาน และลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีเข้ากองทุนฯ  ให้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล 



๑๑ 
 

เป็นเวลาไม่เกิน ๕ ปี  ทั้งนี้ ให้หารือคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
ในรายละเอียดเพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒. การลดหย่อนค่าธรรมเนียมดังกล่าวส าหรับผู้ประกอบกิจการที่ออกอากาศ
คู่ขนานก่อนวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  หลังจากนั้น จะพิจารณาให้ตามสัดส่วนที่เหมาะสม 

๓. จะเสนอให้มีการหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาเลื่อนระยะเวลาการ
น าส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี (เงินประมูลคลื่นความถ่ี) งวดที่ ๒ ออกไปอีก ๑ ปี ส าหรับ 
ผู้ประมูลโทรทัศน์ดิจิตอลทุกราย 

๔. เห็นควรเชิญ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด มาหารือเกี่ยวกับ 
แนวทางการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล  ในวันอังคารที่ ๒๓ 
กันยายน ๒๕๕๗ 

 
หมายเหตุ    
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน)์ มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ตามบันทึกที่แนบ 
๒. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า  มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๙ ขอเสนอหลักการเรื่อง การคัดสรรผู้อ านวยการส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริม 

การบริการอย่างท่ัวถึง (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการเรื่อง การคัดสรรผู้อ านวยการส านักพัฒนา

องค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง โดยให้ส านักงาน กสทช.ก าหนดคุณสมบบัติของผู้จะด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. 

 
วาระที่ ๔.๒๐ ขอเสนอให้พิจารณาเร่งด าเนินการคัดเลือก รองเลขาธิการ กสทช. สายงาน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยด่วน  (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตร
ภาษ์นนัท์) 
 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการคัดสรร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ส านักงาน กสทช.ก าหนดคุณสมบัติของผู้จะด ารงต าแหน่งดังกล่าว  
แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. 

 
 หมายเหตุ     กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ตามบันทึกที่แนบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่ ๕.๑ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ (ส านัก

กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม   



๑๒ 
 

ที่ประชุมเสียงข้างมาก(กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ  กสทช. รศ.ดร.ธวัชชัย  
จิตรภาษ์นันท์  และ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์) มีมติ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญา
สัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว ต่อไป 

 
ที่ประชุมเสียงข้างน้อย มีความเห็นแย้ง ดังนี้ 
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) มีความเห็นแย้งและขอเปิดเผย

ความเห็น ตามบันทึก  ที่แนบ 
๒. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า  มีความเห็นแย้งและขอเปิดเผย

ความเห็น ตามบันทึก  ที่แนบ 
 

วาระที่ ๕.๒ แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณี
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) จะหมดสัญญาสัมปทานกับ บริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน) ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ (กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์) 
 

  มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๓ โดยมีหนังสือเรียกให้ บริษัท  
ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) มาช้ีแจง หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา ต่อไป 

 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 


