
๑ 
 

               
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๕๐/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ท่ี ๑๗ 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. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

๘. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย      ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร      ผู้ช่วยเลขานุการ 
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๓. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๔. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ       

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๒ 
 

๖. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ 

๗. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา  
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๘. นางอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนกังานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางราตรี  จุลคีรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นายประคุณ  รุ่งธนะวิชญ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวนพรัตน์  ป้อมสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้       
ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดท าแผน 
การปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยมี กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย 
จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒.   กรรมการ (พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันศุกร์
ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
และก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์           
ครั้งท่ี ๔๙/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๕  โดยมีข้อแก้ไข ดังนี ้ 
๑. มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๔ ข้อ ๔ ตอนท้าย “...จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตให้ใช้

เครื่องวิทยุคมนาคม” แก้ไขเป็น “...จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘” 
๒. วาระที่  ๔.๑๐ ตัด “หมายเหตุ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์           

มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ” โดยให้เพิ่มเติมเนื้อความข้อ ๔ ดังนี้ “๔. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์     
มีความเห็นว่า กสทช. ไม่จ าเป็นต้องให้เงินสนับสนุนในการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง     
ในระบบดิจิตอล” 

๓. มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๑๗ “ให้ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ 
กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เสนอรายช่ือ...” แก้ไขเป็น “ให้ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสทช. 
สุภิญญา กลางณรงค์ เสนอรายช่ือ...” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๙/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

(คส.) และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กระท า
ความผิดโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๓.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
(ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 
 



๔ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบละครเรื่อง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น ๒ มีเน้ือหา   
ไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา    
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ ค าสั่งก าหนดวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรก (คดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๗๔/

๒๕๕๕) (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระท่ี ๓.๖  รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. จัดส่งรายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่ดิจิตอลทีวี ให้ กสท. ทราบเป็นรายวันด้วย 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  ๔.๑ การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๘ ด้านสายงานกิจการกระจายเสียง 

และโทรทัศน์ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. ปรับปรุงรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๘ ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจาณางบประมาณของส านักงาน กสทช. ต่อไป 

 
หมายเหตุ รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที ่ ๔.๒ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันท่ี ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 



๕ 
 

๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔๕ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท . 
และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.   ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการ จ านวน ๓,๖๓๐ ราย ตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลง จ านวน ๒ 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  ๔.๔ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗)  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
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  ๔.๕ พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เน่ืองจาก 

ผู้ได้รับอนุญาตฯ มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ



๖ 
 

คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.   อนุมัติ ให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ     

ผู้ได้รับอนุญาตฯ ที่ได้รับการประกาศรายช่ือให้สามารถออกอากาศได้ตามปกติ ระหว่างวันที่ ๑-๕ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ซึ่งครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘   
ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ แล้วแต่มิได้ด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตท า ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และ
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้ออกอากาศได้ 
จ านวน ๗ สถานี โดยมีรายช่ือตามเอกสารแนบ ๕ ซึ่งสถานีดังกล่าวมิได้มีการแจ้งเหตุผลความจ าเป็นในการ    
ไม่ยื่นค าขอให้เป็นไปตามมติ กสท. หรือประกาศส านักงาน กสทช. ที่ก าหนด จึงมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นได้ว่า
มีเจตนาเพิกเฉย ละเลยที่จะปฏิบัติตามมติ กสท. และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี้ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวข้างต้นยุติการออกอากาศทันที โดยให้
ประกาศหรือเผยแพร่รายช่ือผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ พร้อมมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . แจ้งผลการ
พิจารณาให้สถานีทราบภายใน ๑๕ วัน  ให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และส านักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบ ติดตามการใช้คลื่นความถ่ี หากพบการกระท า
ความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  และให้ส านักงาน กสทช . ส่งรายช่ือตามเอกสารแนบ ๕               
ให้กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง เพื่อตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายตามบันทึกข้อตกลงที่มีกับ
ส านักงาน กสทช. ต่อไป 
 ๒.   กรณีของสถานีที่ได้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถยื่นค าขออนุญาตตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมภายในก าหนดเวลาตามมติ กสท. ที่ก าหนด จ านวน ๑๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ
เอกสาร ๖  เห็นว่า มีเหตุผลเพียงพอรับฟังได้  จึงให้ชะลอการเพิกถอนสิทธิของสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว 
ทั้งนี้ ทั้ง ๑๒ สถานี ต้องด าเนินการยื่นค าขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่
วันที่ กสท. มีมติ โดยให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะด าเนินการยื่นค าขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
แล้วเสร็จ 
 ๓.   อนุมัติให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ท่าม้า เรดิโอ ช่ือสถานีท่าม้า เรดิโอ รหัสสถานี ๐๙๕๒๐๐๔๐ เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการ
แจ้งเหตุความจ าเป็นที่ไม่สามารถยื่นค าขออนุญาตตั้งสถานีภายในก าหนดเวลา ไม่มีเหตุเพียงพอที่จะรับฟังได้ 
และให้ยุติการออกอากาศทันที ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้สถานีทราบภายใน 
๑๕ วัน และมอบหมายให้ก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และส านักแผนและ
วิศวกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบ ติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิดให้
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 ๔.   อนุมัติให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ     
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิ่งเมือง สเตช่ัน ช่ือสถานี มิ่งเมืองกู่แก้ว รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๐๙๙ เนื่องจากสถานีไม่สามารถ
แสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการยื่นค าขอใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต่อส านักงาน กสทช .       
เพื่อประกอบการพิจารณาได้ และมิได้มีการแจ้งเหตุผลความจ าเป็นในการไม่ยื่นค าขอให้เป็นไปตามมติ กสท . 
หรือประกาศ ส านักงาน กสทช. ที่ก าหนด จึงมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีเจตนาเพิกเฉย ละเลยที่จะปฏิบัติ
ตามมติ กสท. และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องหรือความล่าช้าในการยื่นค าขอ
ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของสถานีเอง และให้ยุติการออกอากาศทันที พร้อมมอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้สถานีทราบภายใน ๑๕ วัน และมอบหมายให้ก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ



๗ 
 

กระจายเสียงและโทรทัศน์ และส านักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบ ติดตามการใช้คลื่น
ความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๖  ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง วันท่ี ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียง บริการชุมชน) 

 
 มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. ครั้งต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๗ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง  

(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. ครั้งต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๘ การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข่าวในพระราชส านักในผังรายการหลัก

ของผู้ได้รับอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ จ านวน ๓ ช่องรายการ  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. ครั้งต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๙ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเกี่ยวกับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...  (ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริม
การบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 
มติท่ีประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. ครั้งต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๐ การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตตาม มาตรา ๗๕ แห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑   
(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. ครั้งต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๑ การมีส่วนร่วมในการเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลกรณีต่างๆ ของสภาวิชาชีพกิจการ

การแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 



๘ 
 

 มติท่ีประชุม     ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. ครั้งต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๒ กรณีการออกอากาศรายการโทรทัศน์ของ ช่อง PEACE TV ช่อง 24TV ช่องฟ้าวันใหม่ 

และช่อง 1TV (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการพิจารณา เพิ่มเติม

ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เชิญบริษัท พีแอนด์ พี ชาแนล จ ากัด (ช่อง 1TV) มาลงนาม

ในบันทึกข้อตกลงด้วย  
 
หมายเหตุ รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๕ น. 
 


