
๑ 
 

               
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๕๑/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ท่ี ๒๔ 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. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม เลขานุการ กสท. 
๗. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

๘.   นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร       ผู้ช่วยเลขานุการ 
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมบัติ   ลีลาพตะ       ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย      ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ 
๓. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๔. นายฉันทพัทธ์  ข าโคกกรวด ผู้อ านวยการส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๕. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
๖. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู้อ านวยการส่วน ส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
๗. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๙. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายวรวิวัฒน์  จันทร์รัตนสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายประยุทธ  เตือนขุนทศ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๖. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์พุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้       
ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ไปร่วมงาน Pacific Media Partnership 
Conference 2014 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐหมู่ เกาะฟิจิ และเป็นผู้ บรรยายใน Section2 ในหัวข้อ           
การเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของประเทศไทย ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและบังคับใช้กฎหมายในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุม กสท. เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
ก าหนดให้จัดประชุมครั้งสุดท้ายส าหรับปี ๒๕๕๗ คือ วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ และก าหนดให้มีการ
ประชุมครั้งแรกของปี ๒๕๕๘ คือ วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์           

ครั้งท่ี ๕๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 



๓ 
 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข   

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๕๐/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

  
วาระที่  ๓.๒ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท เค. มาสเตอร์ จ ากัด (คณะอนุกรรมการ 

กิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
  

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่  ๓.๓ เรื่องร้องเรียน บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด กรณีไม่สามารถรับชม      

ช่องรายการต่างๆ ทางฟรีทีวีได้ (เลขท่ี ๑๐๓/๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภค     
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่  ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท เอ็ม เจ. แซทเทลไลท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (IDEA 

SAT) เร่งด าเนินการอัพเดทช่องรายการอัตโนมัติ (OTA) ให้สามารถรับชมรายการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้ตามปกติ (เลขท่ี๑๒๙/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไข

กล่องรับสัญญาณดาวเทียมให้สามารถรับชมได้ตามปกติ (เลขท่ี ๑๔๖/๒๕๕๗)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
  
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๖ รายงานสรุปเน้ือหาการอบรมหลักสูตรในต่างประเทศ จ านวน ๒ หลักสูตร (ส านัก
อ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 



๔ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ใน website ของส านักงาน กสทช. ในส่วนของ

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วย 
 

วาระที่  ๓.๗ รายงานการเดินทาง เข้าร่วมการสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการ IBC 
Conference and Exhibition ประจ าปี ๒๕๕๗ ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ใน website ของส านักงาน กสทช. ในส่วนของ

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วย 
 
วาระที่  ๓.๘ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑.  ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ
กิจการ จ านวน ๓,๖๙๓ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลงจ านวน ๑๒ สถานี  รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 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 



๕ 
 

๔.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
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 ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. อนุมัติให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู้

ได้รับอนุญาตฯ ที่ได้รับการประกาศรายช่ือให้สามารถออกอากาศได้ตามปกติ ระหว่างวันที่ ๑-๕ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ซึ่งครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตาม
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ แล้ว แต่มิได้ด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตท า ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้ออกอากาศได้ 
ประกอบกับเหตุผลความจ าเป็นในการไม่ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาดังกล่าวไม่อาจรับฟังได้ จึงมีพฤติการณ์ที่
แสดงให้เห็นได้ว่ามีเจตนาเพิกเฉย ละเลยที่จะปฏิบัติตามมติ กสท. และประกาศที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๒ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔   

ทั้งนี้ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวข้างต้นยุติการออกอากาศทันที โดยให้
ประกาศหรือเผยแพร่รายช่ือผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ พร้อมมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . แจ้งผลการ
พิจารณาให้สถานีทราบภายใน ๑๕ วัน และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดย
หากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป และให้ส านักงาน กสทช. ส่งรายช่ือสถานีตาม      
ที่แนบ เอกสาร ๔ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายตามอ านาจหน้าที่ 
ต่อไป 

 ๒.  กรณีของสถานีที่มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตท า ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้
ออกอากาศได้ และมิได้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นในการไม่ยื่นค าขอฯ ก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว แต่ได้
ด าเนินการยื่นหนังสือช้ีแจงมาภายหลัง ซึ่งมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นได้ว่ามิได้มีเจตนาเพิกเฉย ละเลยที่จะปฏิบตัิ
ตามมติ กสท. และประกาศที่เกี่ยวข้อง  จึงให้ชะลอการเพิกถอนสิทธิของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน        



๖ 
 

๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้ ทั้ง ๖ สถานี ต้องด าเนินการยื่นค าขอใบอนุญาต 
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ โดยให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่า
จะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

๑. กรณีของสถานีที่มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตท า ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้
ออกอากาศได้ แต่ได้มีการแจ้งเหตุผลความจ าเป็นในการไม่ยื่นค าขอฯ ก่อนก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งมี
พฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นได้ว่ามิได้มีเจตนาเพิกเฉย ละเลยที่จะปฏิบัติตามมติ กสท . และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
หรือมิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องหรือความล่าช้าในการยื่นค าขอใบอนุญาตของสถานีเอง  จึงให้ชะลอ
การเพิกถอนสิทธิของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๕ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖ 
โดยให้ด าเนินการยื่นค าขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ กสท. มีมติ 
และให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะด าเนินการยื่นค าขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแล้วเสร็จ 

 
วาระที่  ๔.๔ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง วันท่ี ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/ 
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน)  
  
มติท่ีประชุม  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีผู้ทดลองประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗   
ถึง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๖๔ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๗ 

 
วาระที่  ๔.๕ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง วันท่ี 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/ 
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน)  
 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุ 

กระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง 
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๒๔ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๘ 

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง จ านวน ๓ สถานี รายละเอียดตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๙ 

 
วาระที่  ๔.๖ การอนุมัติ ผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง        

กรมประมง (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  
 
มติท่ีประชุม 



๗ 
 

๑. อนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง 
จ านวน ๓ สถานี ดังนี้  

๑.๑   สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จังหวัดระยอง ระบบเอฟเอ็ม 
ความถ่ี 100.75 MHz 

 ๑.๒   สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จังหวัดร้อยเอ็ด ระบบเอฟเอ็ม 
ความถ่ี 101.60 MHz 

๑.๓   สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จังหวัดเชียงราย ระบบเอฟเอ็ม 
ความถ่ี 103.00 MHz 

๒.   ให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘  
ให้กรมประมงทราบต่อไป 

 
วาระท่ี  ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๑ ราย ๑ ช่องรายการ 
(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ 
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก โดย  
ให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ  จ านวน ๑ ราย ๑ ช่องรายการ คือ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส 
จ ากัด ช่ือช่องรายการ ทีวีลาว (TV LAO) 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
วาระที่  ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่ กรณีท่ีใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ จ านวน ๒ ราย ๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ที่ได้ยื่น
ค าขออนุญาตใหม่กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุและไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอนัเปน็การขัด
หรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับ
การก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณาอาหาร และยา จ านวน ๒ ราย ๓ ช่องรายการ โดยให้
ใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑๐ 
  ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 



๘ 
 

วาระที่  ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นค าขออนุญาตภายหลังใบอนุญาตเดิม    
สิ้นอายุ จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ที่ยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑๑ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
วาระที่  ๔.๑๐ การพิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ิมเติม (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบการยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๓ ช่องรายการ ดังนี้ 
๑.๑ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.ที.ซี.เคเบิลทีวี มุกดาหาร ช่ือช่องรายการ MTC 

เคเบิลทีวี 
๑.๒ บริษัท สตาร์ เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด ช่ือช่องรายการ ข่าวสาร/สาระท้องถ่ิน stv 
๑.๓ บริษัท เอ็นทีวี เคเบิ้ล จ ากัด ช่ือช่องรายการ เอ็นทีวีเคเบิลท้องถ่ิน 
อนึ่ง ช่องรายการทั้ง ๓ ดังกล่าวโดยไม่ปรากฏเนื้อหารายการที่มีลักษณะ 

เข้าข่ายการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริโภคหรือปรากฏข้อร้องเรียนอันขัดหรือแย้งกับการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ และก ากับดูแลด้านเนื้อหา 

๒.   ให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
วาระที่  ๔.๑๑ การอนุมัติผังรายการหลัก (ภายหลังแก้ไข) ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  
 
มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบ ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ (ภายหลังการแก้ไข) ของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 
๒.  ให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยปฏิบัติตาม

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์        



๙ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดยเคร่งครัด กล่าวคือ จะต้องจัดท าและเสนอผังรายการและสัดส่วนรายการก่อนเริ่ม
ให้บริการอย่างน้อง ๑๕ วัน 

 
วาระที่  ๔.๑๒ การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข่าวในพระราชส านักในผังรายการหลัก

ของผู้ได้รับอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ จ านวน ๓ ช่องรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒))  
 
มติท่ีประชุม   
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข่าวในพระราชส านักในผังรายการ

หลักของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จ านวน ๓ ช่องรายการ ดังนี้ 

๑.   เห็นชอบให้บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ Nation TV) 
ออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ น. – ๒๑.๑๕ น. ของทุกวันในผังรายการหลัก  

๒.   เห็นชอบให้บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ 8) ออกอากาศข่าว 
ในพระราชส านัก ระหว่างเวลา ๒๑.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ของทุกวันในผังรายการหลัก  

๓.   เห็นชอบให้บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด (ช่องรายการไทยรัฐทีวี) 
ออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ระหว่างเวลา ๒๐.๓๐ น. ของทุกวันในผังรายการหลัก  

 
วาระที่  ๔.๑๓ บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนรามา จ ากัด (มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ จ านวน ๕ ช่อง
รายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม     
๑.  อนุญาต ให้บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนราม่า จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลง 

ช่ือช่องรายการ จ านวน ๔ ช่องรายการ ดังนี้ 
๑.๑   ช่ือช่องรายการเดิมที่ได้รับอนุญาต EASY CHANNEL เปลี่ยนเป็น  

ช่ือช่องรายการ  N-EXT Movies 
๑.๒   ช่ือช่องรายการเดิมที่ได้รับอนุญาต MAX CHANNEL  เปลี่ยนเป็นช่ือช่อง

รายการ  N-EXT Series 
๑.๓   ช่ือช่องรายการเดิมที่ได้รับอนุญาต ASIA MOVIE เปลี่ยนเป็นช่ือช่อง

รายการ  N-EXT Music 
๑.๔   ช่ือช่องรายการเดิมที่ได้รับอนุญาต INDIA CINEMA เปลี่ยนเป็นช่ือช่อง

รายการ  N-EXT วันวาน 
๒.   ไม่อนุญาตให้บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนราม่า จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงช่ือ

ช่องรายการ HIT CINEMA เป็นช่ือช่องรายการ MAN TV เนื่องจากมีผู้รับใบอนุญาตรายอื่นใช้ช่ือนี้แล้ว 
๓.   ให้ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ติดตามตรวจสอบการออกอากาศตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้เป็นไปตามผังรายการที่ได้รับอนุญาต 



๑๐ 
 

วาระที่ ๔.๑๔ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาและเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (ส านักบริหารคลื่น
ความถ่ี (คภ.)) 
 
มติท่ีประชุม    
๑. ทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและ

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตารางก าหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. เห็นชอบข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขตารางก าหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติและ

ข้อสงวนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อแก้ไขแผนแม่บทการบริหาร
คลื่นความถ่ีแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ในส่วนของตารางก าหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ
ดังนี้ 

 ๒.๑ ปรับปรุงตารางก าหนดคลื่นความถ่ี จ านวน ๑๕ ย่านความถ่ี 
 ๒.๒ ปรับปรุงข้อสงวนที่มีช่ือประเทศไทย จ านวน ๓ ข้อสงวน 
 ๒.๓ ปรับปรุงภาคผนวก (แนบท้ายแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) 

ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถ่ีที่ก าหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการอื่น 

 ๒.๔ ปรับปรุงเชิงอรรถประเทศไทยแนบท้ายตารางก าหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ 
จ านวน ๒๓ เชิงอรรถ โดยมีความเห็นให้ปรับปรุงเชิงอรรถประเทศไทย T-TV  ในส่วน “สรุปความเห็นของ
คณะอนุกรรมการ” โดยแก้ไขเป็น ดังนี้ 

“ย่าน 47-68 174-230 และ 510-790 MHz ได้รับการก าหนดให้ใช้ส าหรับ
กิจการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกตามแผนความถ่ีวิทยุโทรทัศน์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ และประกาศ 
กสทช. ว่าด้วยแผนความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรอบเวลา
และเงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ีดังกล่าวส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในประเทศไทย          
ให้เป็นไปตามที่ กสทช. ก าหนด (ดู T-P4 ประกอบ)” 

 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ เอกสาร ๑๒ 
 

วาระที่ ๔.๑๕ รายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) (ส่วนท่ีหน่ึง)  
(ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้คณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พิจารณาเสนอความเห็นก่อนน าเข้าสู่ที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๖ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (JTC) ครั้งท่ี ๔ ในประเด็นด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม 



๑๑ 
 

๑. ทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ
จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (JTC) ครั้งที่ ๔ (The 4th Meeting of Joint Technical 
Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Cambodia 
Common Border – JTC) 

๒. เห็นชอบประเด็นทางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามมติ 
ที่ประชุม JTC ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๔ ดังนี ้

๒.๑   ข้อมูลสถานีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา (Information on the existing broadcasting along the common border) 

๒.๒   สถานะความคืบหน้าของกิจการกระจายเสียง (Status Update for 
Radio Service) 

๒.๓   สถานะความคืบหน้าของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
(Status Update for DTT) 

๒.๔  ระยะทางประสานงานและการจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Coordination Distance and Ferquency Arrangement) 

๒.๕   ประเด็นอื่นๆ (การจดทะเบียนการใช้ความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดน) 
๒.๖   บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีเกิดการรบกวน) 

 
วาระที่ ๔.๑๗ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร

ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๕ ในประเด็นด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ ๕ (The 5th Meeting of Joint Technical 
Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Lao Common 
Border –JTC) 

๒. เห็นชอบประเด็นทางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามมติ      
ที่ประชุม JTC ไทย-ลาว ครั้งที่ ๕ ดังนี ้

๒.๑   พื้นที่ประสานงานส าหรับพื้นที่บริการ (Coordination Services Area) 
๒.๒   การใช้งานและแผนการจัดช่องความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ในยา่น

ความถ่ี VHF Band III และ UHF Band IV/V (Frequency Planning for Television in VHF Band III and 
UHF Band IV/V) 

๒.๓   วิทยุชุมชนและวิทยุการบิน (Community Radio and Aeronautical 
Radio) 

๒.๔  การให้บริการในย่าน VHF Band II (FM Broadcasting Service in 
VHF Band II in Thailand) 

 



๑๒ 
 

วาระที่ ๔.๑๘ แนวทางการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในเขตพ้ืนท่ีให้บริการล าปางและ
ประจวบคีรีขันธ์ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/คณะท างานติดตาม
และก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๔.๑๙ การมีส่วนร่วมในการเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลกรณีต่างๆ ของสภาวิชาชีพกิจการ
การแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  
๒. เห็นชอบร่างหนังสือถึงสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง 

(ประเทศไทย) เพื่อแจ้งให้ทราบถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ กสทช. กสท. และส านักงานกสทช. ในการก ากับ
ดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็นแย้งตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่ ๔.๒๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการให้
สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้ตามปกติหรือชดเชยในกรณี
ท่ีไม่สามารถรับชมได้ (เลขที่ ๗๐/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบการยุติเรื่องร้องเรียน  
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า   

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่      
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๑ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการให้

สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้ตามปกติ (เลขท่ี ๗๑/
๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบการยุติเรื่องร้องเรียน  



๑๓ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า   
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ 
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเ นินการให้

สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขท่ี ๘๖/๕๗) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบการยุติเรื่องร้องเรียน  
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า   

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ 
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนต์ เทเลวิชั่น จ ากัด 

ด าเนินการให้สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (เลขท่ี ๑๑๔/
๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบการยุติเรื่องร้องเรียน  
๒. ให้ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งเตือน บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนต์ 

เทเลวิช่ัน จ ากัด ว่า การไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการ
เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตตามข้อ ๑๒(๒๐) (๒๐.๕) และ (๒๙) 
ของประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
และเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ตามข้อ ๕(๓)          
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ อันถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอให้บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนต์ เทเลวิช่ัน จ ากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด โดยให้ก าหนด
มาตรการบังคับทางปกครองไปด้วย หากฝ่าฝืนจะได้ด าเนินการบังคับทางปกครองต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชม

ช่องรายการ ASN, ช่องรายการ MGM และช่องรายการ TCM (เลขท่ี ๑๐๖/
๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบการยุติเรื่องร้องเรียน  



๑๔ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า   
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ 
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๕ การแก้ไข (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคน

พิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (คณะอนุกรรมการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บส.)/ ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่าง
ทั่วถึง (ชส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. ครั้งต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๒๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเกี่ยวกับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริม
การบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. ครั้งต่อไป 
 

วาระท่ี ๔.๒๗ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (ส านัก
นโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. ครั้งต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๒๘ (ร่าง) ประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้าง
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. ครั้งต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๒๙ การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตตาม มาตรา ๗๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 



๑๕ 
 

๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาประเด็นข้อ
กฎหมายกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือไม่ อย่างไร  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ให้บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด และบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ทราบ 

 
วาระที่ ๔.๓๐ หมายเรียกพยานบุคคลคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๖๒๗/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมาย

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. เป็นผู้รับมอบอ านาจในการให้

ถ้อยค าในฐานะพยานในการไต่สวนวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
ไม่มี 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๑๕ น. 
 


