
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๔๘/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๓ พฤศจิกายน 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. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

๙.   นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร       ผู้ช่วยเลขานุการ 
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย      ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๓. นายฉันทพัทธ์  ข าโคกกรวด ผู้อ านวยการส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๔. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 
๕. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายเอกนริทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๑๑. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาว ธัญธารีย์ สุธีวราสิทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวสุพรรษา  เกตทองส่ง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวกชมน  ทวิชศรี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. ว่าที่ ร.ต.พงศธร  จันอยู่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาววรลักษณ์  ตันติมังกร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นางคณาพร  สนทยานนท์ ลูกจ้าง 
๒๕. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๔๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ       
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ 

ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข เว้นแต ่ระเบียบวาระที่ ๔.๕  ให้น ามารับรองในการประชุม กสท. คราวถัดไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๗/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ เกี่ยวกับสถานีวิทยุท่ีถูกระงับตามมติ  กสท. 
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๕๗  (ส านักกรรมการกิจการกระจาย เสียงและโทรทัศน์ 
และการประชุม (กส.)) 

 



๓ 
 

 มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 
๒. กรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการออกอากาศโดยไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย           

ให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค เร่งด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 
วาระที่ ๓.๓ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด (คณะอนุกรรมการ

กิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/
ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

 
มติท่ีประชุม   ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ พิจารณาพร้อมท าความเห็นแล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ เรื่องขอแสดงความเห็น
อีกหน่ึงปัญหาใหญ่ของชาติของชมรมลูกหลานไทย (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)   
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ กรมควบคุมโรคขอความอนุเคราะห์ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ีออกอากาศในรายการกีฬา (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)   

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระท่ี ๓.๖  เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ เรื่องขอแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการออกอากาศคลิปวีดีโอท่ีมีการแชร์ผ่าน 
Social Network (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน 
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ เรื่องร้องเรียนรายการ
ตื่นมาคุย ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง ๙ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม



๔ 
 

ส าหรับเด็กและเยาวชน (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน 
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๘ การท าค าชี้แจงในคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๔๙/๒๕๕๗ ศาลปกครองสงขลา  

(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
 มติท่ีประชุม ให้น าไปพิจารณาโดยบรรจุเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๑  
 
วาระที่ ๓.๙  รายงานผลการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๕๖๑/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมาย

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๐ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ 

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบ 

และด าเนินการกรณีมีผู้รับแลกคูปองกับกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 
๓. ให้ส านักงาน กสทช. รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม กสท. ทุกสัปดาห์ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑.  ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ
กิจการจ านวน ๓,๔๔๖ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลงจ านวน ๑๐ สถานี  รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ โดยทันที และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 



๕ 
 

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  ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔ สถานี  รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๓ พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เน่ืองจาก 

ผู้ได้รับอนุญาตฯ มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู้ได้รับ 

อนุญาตฯ ที่ได้รับการประกาศรายช่ือให้สามารถออกอากาศได้ตามปกติ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ซึ่งครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตามประกาศ 
คสช. ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ แล้ว แต่มิได้ด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตท า ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้ออกอากาศได้ จ านวน     
๒ สถานี ดังนี ้

๑.๑  สถานี  เพื่ อความมั่นคงภายใน จั งห วัดนครสวรรค์ ช่ือนิติบุคคล  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดกฤษดา สมุนไพร ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๐๐๙๒ คลื่นความถ่ี  
FM 103.50 MHz ลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ครบก าหนด ๙๐ วันเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
เนื่องจากความล่าช้าในการยื่นค าขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนั้น เกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของสถานีเอง 

๑.๒ สถานี sweet FM จังหวัดนครสวรรค์ ช่ือนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สุจิตรา เจพี มีเดีย ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๐๐๑๙  คลื่นความถ่ี FM 96.75 MHz  
ลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ครบก าหนด ๙๐ วันเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากความ
ล่าช้าในการยื่นค าขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนั้น เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของสถานีเอง 



๖ 
 

ทั้งนี้ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวข้างต้นยุติการออกอากาศทันที โดยให้
ประกาศหรือเผยแพร่รายช่ือผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ พร้องทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการ
พิจารณาให้สถานีทราบภายใน ๑๕ วัน และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ และสายงานการบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่น
ความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒.   กรณีของสถานีที่ได้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถยื่นค าขออนุญาต 
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมภายในก าหนดเวลาตามมติ กสท. ที่ก าหนด เห็นว่า รับฟังได้จึงเห็นชอบให้ชะลอการ 
เพิกถอนสิทธิของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑๔ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

ทั้งนี้ ให้ด าเนินการยื่นค าขอใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ โดยให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะด าเนินการ
ยื่นค าขอใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแล้วเสร็จ 

 
วาระที่  ๔.๔ พิจารณาค าร้องขอให้ต่ออายุการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ส าหรับผู้ทดลอง

ประกอบกิจการท่ีสิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง เน่ืองจากไม่ได้ยื่น
ค าขอใหม่ ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/ คณะอนุกรรมการ
กิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการ
ชุมชน และคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ไม่รับค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของผู้ร้อง จ านวน ๑ สถานีคือ ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด คลื่นความสุข เรดิโอ ผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุคลื่นความสุข เรดิโอ ความถ่ี 
FM 105.50 MHz จังหวัดพะเยา เนื่องจากยื่นค าร้องขอให้พิจารณาใหม่เกินก าหนดเวลา ๙๐ วันตามมาตรา ๕๔ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๒.   ยกค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของผู้ร้อง จ านวน ๒๕ สถานี รายละเอียดตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ เนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานอันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้ว
เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ และไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขอื่นใดตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๓.   ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่
แก่ผู้ร้องจ านวน ๒๖ สถานี ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เพื่อให้ผู้ร้องยุติการออกอากาศและด าเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. น าส่งรายช่ือสถานีวิทยุดังกล่าวให้ กองบัญชาการต ารวจ
สอบสวนกลาง เพื่อท าการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายตามบันทึกข้อตกลงที่มีกับส านักงาน กสทช. ต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๕ การพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของสถานีวิทยุท่ีสิ้นสิทธิยื่นขออนุญาต

ทดลองประกอบกิจการ เน่ืองจากไม่ได้ยื่นค าขอและช าระค่าธรรมเนียมภายใน
ก าหนดเวลา (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/คณะอนกุรรมการ
กิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการ
ชุมชน และคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ) 
 



๗ 
 

มติท่ีประชุม   
๑.   ไม่รับค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของผู้ร้อง จ านวน ๑๙ ราย เนื่องจากการยื่นค า

ร้องขอให้พิจารณาใหม่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖  

๒.  ยกค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของผู้ร้องจ านวน ๓๒ ราย เนื่องจากไม่ปรากฏ
พยานหลักฐานอันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วเปลี่ ยนแปลงไปในสาระส าคัญ ทั้งไม่เข้ากรณีอื่นใดตาม 
มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ  
เอกสาร ๗ 

๓.  เห็นชอบ หลักการให้ผู้ร้องที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอตามประกาศฯ 
ไม่ว่าจะเป็นการช าระภายในก าหนดเวลาหรือเป็นการช าระภายหลังครบก าหนดเวลา จ านวน ๘ ราย สามารถ
ติดต่อขอรับค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอคืนจากส านักงาน กสทช. ได้ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๘ 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. น าส่งรายช่ือสถานีวิทยุดังกล่าวให้ กองบัญชาการต ารวจ
สอบสวนกลาง เพื่อท าการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายตามบันทึกข้อตกลงที่มีกับส านักงาน กสทช. ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๖  พิจารณาค าร้องขอของนายสมจิต โนวิรัตน์ กรณีการขออนุญาตทดลอง

ออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่เหียะ เอฟเอ็ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างช่วงท่ี 
กสทช. จัดท าหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ 
กระจายเสียง (ปส.๑)/คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ 
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน และคณะอนุกรรมการกิจการ
กระจายเสียงบริการทางธุรกิจ) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งตอบให้กลุ่มคนสถานีวิทยุกระจายเสียง 

แม่เหียะ เอฟเอ็ม และพระวินัย เสนาโลหิต ทราบ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒.  เห็นชอบให้น าหลักการแจ้งตอบตามข้อ ๑ มาใช้แจ้งตอบผู้ร้องรายอื่นๆ ที่มีการ 

ร้องขอในลักษณะเดียวกันด้วย 
 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ จ านวน ๑ ราย (๑ ใบอนุญาต) (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช.  รวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ และ

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ของ บริษัท ไทย-บีโด แซทแอนด์เทคโนโลยีส์ 
จ ากัด แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 



๘ 
 

วาระที่ ๔.๘ การขอเพ่ิมการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  
(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตการประกอบกิจการ
โครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  อนุญาตให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย (สสท.) เพิ่มเติมสถานที่การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
จ านวน ๑ สถานี คือ สถานีเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
วาระที่ ๔.๙ พิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕  (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อติดตามและประเมินผลการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ โดยให้มีอ านาจ
หน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมทั้งสรุปผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อรายงาน กสท. ต่อไป 

 
หมายเหตุ   
๑. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ไม่พิจารณาระเบียบวาระนี้ 
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๐ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีขอให้ตรวจสอบ
สถานีวิทยุ FM 100.00 MHz มายฮาร์ทเรดิโอ อ.เมือง จ.สงขลา โฆษณาเกินกว่า
ท่ีกฎหมายก าหนด (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ        
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน 
ผังรายการและเนื้อหารายการ)   
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

ด าเนินการต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๑ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีขอให้ตรวจสอบ
สถานีวิทยุเสียงประชาชนรักความเป็นธรรม คลื่นความถี่ FM 95.25 MHz  
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานกุารคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 



๙ 
 

มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบให้ยุติเรื่อง เนื่องจากเป็นสถานีที่ไม่ได้รับใบอนุญาต และส่งเรื่องให้สายงาน 

บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
๒. มอบหมาย ให้ส านักงาน กสทช. น าส่งรายช่ือสถานีวิทยุเสียงประชาชนรักความ

เป็นธรรม คลื่นความถ่ี FM 95.25 MHz ตั้งอยู่ในบริเวณเลขที่ ๔๑/๓ หมู่ ๖ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพฯ ให้กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง เพื่อตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายตามบันทึก
ข้อตกลงที่มีกับส านักงาน กสทช. ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๒ การชี้แจงแนวทางการจัดท าผังรายการและเน้ือหารายการ ในหมวดหมู่เด็ก 

เยาวชน และครอบครัว  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ)   
 

 มติท่ีประชุม     
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา

รายการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายการในหมวดหมู่ เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ตามความเหมาะสมต่อไป 

๓. ให้ทั้ง ๓ ช่อง รายการ คือ ช่องรายการ MCOT Kids & Family ช่องรายการ  
3Family และช่องรายการ LOCA ปรับผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการได้รับใบอนุญาต         
ในหมวดหมู่ เด็ก เยาวชน และครอบครัว แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๓ ผลการประชุมท าความเข้าใจและการชี้แจงของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับกา ร

ออกอากาศรายการโทรทัศน์ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
 มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒.   ให้ คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ พิจารณาเพิ่มเติม และ

น าเสนอ ต่อคณะกรรมการ กสท. ต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๔ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่

วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๖ (ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 

 มติท่ีประชุม  
เห็นชอบ ต่อประเด็นด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมทั้งท่าที

เบื้องต้น ส าหรับการประสานงานร่วมกับประเทศมาเลเซีย ในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วย
การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๖ (The 26th Meeting of 



๑๐ 
 

Joint Technic Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – 
Malaysia Common Border – JTC) ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดตามที่แนบ เอกสาร ๙ 

 
วาระที่ ๔.๑๕ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ ดิจิตอล (จส.)) 
 

 มติท่ีประชุม    ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พิจารณาพร้อมเสนอความเห็น โดยเชิญ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และ กรมประชาสัมพันธ์ มาช้ีแจง 
ท าความเข้าใจ แล้วเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๖ (ร่าง) ขอบเขตการด าเนินงาน (Term of Reference : TOR) การจัดจ้างผู้ผลิต 

และจัดการด าเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ และกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้าง
การรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์    
ในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.))  
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบร่างขอบเขตการด าเนินงาน (Trem of Reference : TOR) โครงการ

จัดจ้างผู้ผลิตและจัดการด าเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ และกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ภายใต้งบประมาณโครงการสร้าง
การรับรู้ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล จ านวนเงิน ๖๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ (กลางปี) ภายใต้กรอบวงเงินจัดสรรอนุมัติต้นปี ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ประจ าปี ๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช.น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ต่อไป 
 หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เพื่อน าไปด าเนินการต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่ ๕.๑ การท าค าชี้แจงในคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๔๙/๒๕๕๗ ศาลปกครองสงขลา 

(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าช้ีแจงต่อศาลปกครองสงขลาตามที่ส านักงาน 

กสทช. เสนอ 
๒. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์) และ กสทช. พ.ต.อ. 

ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๒๕ น. 


