
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                                      รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓                   เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๔๒/
๒๕๕๖                 : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 

๓.๒   รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  : กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.) 

๓.๓   เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ       เรื่องร้องเรียนกรณีรายการ “เณรจ๋า” ออกอากาศ
เมื่อ                      วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผ่าน
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ น าเสนอเนื้อหารายการไม่
เหมาะสม :กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ 

๓.๔   เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ              ขอแสดงความคิดเห็นให้ส านักงาน กสทช. 
ควบคุมการเผยแพร่ภาพและเสียงอันไม่สมควรทางโทรทัศน์ 
โดยเฉพาะเหตุการณ์ความรุนแรงโหดร้ายทารุณ : กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง               และกิจการโทรทัศน์ 



(บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ 

๓.๕   เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ               เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการตีแสกหน้า ช่อง
ASTV ออกอากาศผ่านเคเบิ้ลทีวี ของบริษัทส่งความสุขเคเบิ้ลทีวี 
จ ากัด ใช้ค าพูดไม่เหมาะสม (บส.๕๓/๕๖)  : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  

๓.๖   เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ            เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบและสั่งการให้
สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดริน์ไนน์ ทบทวนและน าเทปรายการ
คนค้นคน ตอนศศินเดินเท้า ๓๘๘ กิโลเมตร จากป่าสู่เมืองมา
ออกอากาศ: กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ 

๓.๗  กรณีผู้ร้องประสบปัญหาการถูกระงับสัญญาณด้วยเหตุค้างช าระ
ค่าบริการของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ (มหาชน) (เลขที่ ๘๒/
๒๕๕๖) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) 

๓.๘   สรุปเนื้อหาการอบรมหลักสูตรต่างประเทศ : กลุ่มงานอ านวยภารกิจ
กระจายสียงและโทรทัศน์ (อส.) 

๓.๙   การเข้าร่วมประชุมกับสหพันธ์วิทยุชุมชนโลก ( AMARC) ภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี ๓ ระหว่างวันที่ ๒- ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุง
โซล สาธารณรัฐเกาหลี  : กสทช. สุภิญญาฯ (ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพประชาชน) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  

๔.๑   การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง                 ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   
: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 



  

๔.๒   การเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด (สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗) และองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส)                 ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท า
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๖ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 

๔.๓   การเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท ซีนีเพล็กซ์ 
จ ากัด                      และบริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 
จ ากัด                            : กลุ่มงานการอนุญาตปรกอบกิจการ ๒ 
(ปส. ๒) 

๔.๔   การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมDR.TV 
: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส. ๒) 

๔.๕   การพิจารณาค าร้องขอย้ายที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียง
รณรงค์          รักษ์สิ่งแวดล้อม คลื่นความถี่ ๘๗.๕๐  MHz จังหวัด
เชียงใหม่                   : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 
(ปส.๑) 

๔.๖   การพิจารณาค าร้องขอย้ายที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงภัทรภูมิ
สิ่งแวดล้อม คลื่นความถี่ ๙๗.๕๐  MHz จังหวัดชัยนาท : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๗   การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงคนรักบ้านชาด คลื่นความถี่ 
๑๐๕.๖๐ MHz             จังหวัดกาฬสินธุ์ : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)             

๔.๘  ขอความเห็นชอบการจัดพิมพ์หนังสือเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เพ่ือเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเพ่ือ
การแจกจ่ายประชาชน : กลุ่มงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ (ทบ.) 

๔.๙   ข้อเสนอแนะของกรรมาธิการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ต่อแนวทางการ
จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ : กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) 
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  

๔.๑๐  แนวทางหรือนโยบายในการจ าแนกรูปแบบการประกอบ
กิจการ               และการก ากับดูแลผู้รับใบอนุญาต ประเภท



โครงข่าย และประเภทช่องรายการ ที่เป็นการประกอบกิจการ
บอกรับสมาชิก (มีค่าบริการหรือไม่มีค่าบริการ) )  : คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่ม
งานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (รส.) 

๔.๑๑  รายงานผลการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล DVB-T2 ของกองทัพบก โดยสถานีวิทยุกองทัพบก  : กลุ่ม
งานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) 

๔.๑๒ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๓๑๔๐/๒๕๕๕  : กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๑๓ รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาเข้าร่วม
และด าเนินการโครงการให้บริการส่งวิทยุโทรทัศน์ประเภทบอกรับ
เป็นสมาชิก ระบบ  Mutichannel Mutipoint Distribution 
Service (MMDS) ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ กับบริษัท เวิลด์ สตาร์ 
ทีวี (ไทยแลนด์) จ ากัด  : กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) 

๔.๑๔  การเดินทางเข้าร่วมประชุมหารือกับ Press Complaints 
Commission (PCC), RSMB และ The Broadcaster’s Audience 
Research Board (BARB) ระหว่างวันที่ 10-15 ธ.ค. ๒๕๕๖ ณ 
สหราชอาณาจักร                      : กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ  

๔.๑๕  การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม Third AMARC Asia-Pacific 
Regional Conerence ระหว่างวันที่ ๑-๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุง
โซล สาธารณรัฐเกาหลี  : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 
(ปส.๑) 

๔.๑๖  ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ ร่าง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก ากับดูแล
การแข่งขันและการครองสิทธิข้ามสื่อในกิจการกระจายสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) / กลุ่มงานการอนุญาตปรกอบกิจการ ๒ (ปส. ๒) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕                  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
  
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์                                                              ประธานกรรมการ 



๒.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ                                                          กรรมการ 
๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า                                                       กรรมการ 
๔.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์                                                         กรรมการ 
๕.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์            เลขานุการ 
๖.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๗.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์                                                
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                       ติดภารกิจ 
๒.   นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                  ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                      
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓.  นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                            ติดภารกิจ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์            เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์

และวิทยุ 
ในระบบดิจิทัล 

๓.        นายตรี บุญเจือ                                  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๔.        นางสมพร อมรชัยนพคุณ                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕.        นางสาวกัญญา แสนคลัง                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖.        นางสาวกนกวรรณ อุ่นจิตต์                      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย                          พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ์                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๑.    นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒.    นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ์                      พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓.    นายเอกนรินทร์ ยุพาพิน                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๔.    นางสาวมณีนุช อ่อนกัน                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๕.    นายอภิชาต ด ารงสันติสุข                        พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 



๑๖.    นางสาวมาริน่า สายนุ้ย                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๗.    นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ                    พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
๑.๑ การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติได้มีการด าเนินการไปตามล าดับ โดยเวอร์ชันสุดท้ายที่จะมีการ
ทดสอบและรับรองโดยองค์กรกลาง จึงเชิญให้กรรมการ กสท. เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้เกิด
ความแน่ใจในประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการประมูลจริง  

๑.๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธาน กสท. และ กสทช. สุภิญญา กลาง
ณรงค์ ได้ไปร่วมกันชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมทางการเมือง สภาผู้แทนราษฎร พร้อมเจ้าหน้าที่
ส านักงาน กสทช. ที่เก่ียวข้องกับการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ ซึ่งได้อธิบายถึงกระบวนการต่างๆ ในส่วนที่ส าคัญ ตลอดจนตอบข้อซักถามในประเด็นข้อ
สงสัยต่างๆ 

๒.  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
จะจัดงานประจ าปีเพ่ือส่งเสริมเรื่องการก ากับดูแลกันเอง จึงเชิญกรรมการ กสท. หรือตัวแทนเข้าร่วมงาน  
ในครั้งนี้ด้วย และได้มอบหนังสือฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพฯ โดยกลุ่มงานส่งเสริมการก ากับดูแลตนเอง (สส.)   
เพ่ือกรรมการ กสท. ใช้ประโยชน์ต่อไป 

๓. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พร้อมด้วยทีมงานได้ไปส ารวจการเข้าถึงการให้บริการโทรทัศน์  ของผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส เขตพ้ืนที่อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  

  
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  
๔๒/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.))  

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                             มติที่ประชุม      ทราบ 
          



วาระท่ี ๓.๒    รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ (กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.))  

มติที่ประชุม      
๑. ทราบ 
๒. ให้ ส านักงาน กสทช. เพ่ิมความเข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าความผิด 

โดยเฉพาะการตั้งสถานีใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาต การรบกวนความถี่วิทยุการบิน และเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
กับการบังคับใช้กฎหมายด้วย 

  
วาระท่ี ๓.๓    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่องร้องเรียนกรณี
รายการ  
“เณรจ๋า” ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผ่านสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง ๗ น าเสนอเนื้อหารายการไม่เหมาะสม(กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการ 
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๔    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ขอแสดงความคิดเห็นให้
ส านักงาน กสทช. ควบคุมการเผยแพร่ภาพและเสียงอันไม่สมควรทางโทรทัศน์ 
โดยเฉพาะเหตุการณ์ความรุนแรงโหดร้ายทารุณ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  
วาระท่ี ๓.๕   เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ
รายการ 
ตีแสกหน้า ช่อง ASTV ออกอากาศผ่านเคเบิ้ลทีวี ของบริษัทส่งความสุขเคเบิ้ล
ทีวี จ ากัด ใช้ค าพูดไม่เหมาะสม (บส.๕๓/๕๖): กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ 

มติที่ประชุม      ทราบ 
วาระท่ี ๓.๖   เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้
ตรวจสอบและสั่งการให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทบทวนและน า
เทปรายการคนค้นคน ตอนศศินเดินเท้า ๓๘๘ กิโลเมตร จากป่าสู่เมืองมา



ออกอากาศ  
: กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) 
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  

มติที่ประชุม      ทราบ 
หมายเหตุ : กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตต่อระเบียบวาระนี้ตามบันทึกข้อสังเกตที่

แนบ 
  
วาระท่ี ๓.๗  กรณีผู้ร้องประสบปัญหาการถูกระงับสัญญาณด้วยเหตุค้างช าระค่าบริการของ   

บริษัท ทรู วิชั่นส์ (มหาชน) (เลขที่ ๘๒/๒๕๕๖) : คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)  

มติที่ประชุม      ทราบ 
  
วาระท่ี ๓.๘   สรุปเนื้อหาการอบรมหลักสูตรต่างประเทศ : กลุ่มงานอ านวยภารกิจกระจายสียง

และโทรทัศน์ (อส.) 
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๙    การเข้าร่วมประชุมกับสหพันธ์วิทยุชุมชนโลก (AMARC) ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  

ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒- ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  
: กสทช. สุภิญญาฯ (ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพประชาชน) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่   
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔๗ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 

  

วาระท่ี ๔.๒    การเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 
(สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖  



(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด (สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๓    การเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด และบริษัท แพนเทอร์   
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด TV (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด จ านวน ๕ 
ช่องรายการและบริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด จ านวน ๑ ช่องรายการ  ตามท่ีส านักงาน กสทช. 
เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๔    การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมDR.TV (กลุ่มงาน 
การอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส. ๒)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการของ สถานีโทรทัศน์
ดาวเทียม DR.TV ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๕    การพิจารณาค าร้องขอย้ายท่ีตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงรณรงค์รักษ์
สิ่งแวดล้อม คลื่นความถี่ ๘๗.๕๐ MHz จังหวัดเชียงใหม่(กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม คลื่น
ความถี่ ๘๗.๕๐ MHz จากที่เดิม เลขท่ี ๑๐/๕ หมู่บ้านโรสวิลล์ ถนนกุหลาบ ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังโฉนดที่ดินเลขท่ี ๕๔๑๔๘ เลขที่ดิน ๑๖๒๙ หน้าส ารวจ ๔๕๓๑ ต าบลชมภู 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ละติจูด : ๑๘.๗๐๙๕๘๘°N , ลองจิจูด ๙๙.๐๕๗๙๐๐°E) โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

(๑) ให้ส านักงาน กสทช. เขต ยืนยันผลการตรวจสอบในพ้ืนที่ที่ตั้งใหม่ของสถานีว่าไม่เกิดการ
ผสมคลื่น (Intermodulation) และไม่เกิดการรบกวนภายหลังการย้ายที่ตั้งใหม่ 

(๒) การย้ายที่ตั้งของสถานีจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อส านักงาน กสทช. ได้รับผลการตรวจสอบ
เครื่องส่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีคณะกรรมการก าหนด และต้องตรวจสอบเครื่องส่งให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

(๓) เมื่อสถานีย้ายที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขประกอบการ



อนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสถานี ดังนี้ 

 (๓.๑)  ความถี่ท่ีใช้ออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม   ต้อง
เป็นความถี่เดิมท่ีได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ คือ ๘๗.๕๐  MHz 

 (๓.๒)  ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๖๐ เมตร โดยวัดจากพ้ืนดินที่ตั้งถึงจุดก่ึงกลาง
ของระบบสายอากาศ ก าลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตามท่ีผู้ผลิตประกาศ 
ต้องมีค่า 
ไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์ และเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ส าหรับการทดลองประกอบกิจการ ต้องได้รับการ
ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค จากส านักงาน หรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้ลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการ
ทดสอบกับส านักงาน กสทช. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน 
กสทช. 

(๓.๓)  ความเข้มของสัญญาณวัดที่ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตรทางอากาศจากที่ตั้งสถานี
โดยรอบ จะต้องมีค่า ๕๔ dBµv/m โดยวิธีการวัดความเข้มสัญญาณให้เป็นไปตามITU-R Rec.P.1546    

(๓.๔) สถานีวิทยุกระจายเสียงควรมีเครื่องปรับระดับความแรงสัญญาณ (Limiting 
Amplifier หรือ Audio Limiter) เพ่ือลดผลกระทบจากการแพร่นอกแถบ  

(๓.๕)  หากปรากฏภายหลังว่าการตั้งสถานีก่อให้เกิดการออกอากาศรบกวนคลื่น
ความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับสิทธิใน
การประกอบกิจการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ หรือกิจการวิทยุทางการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือกิจการ
โทรคมนาคมหรือกิจการวิทยุคมนาคมท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานีที่ยื่นค าร้องขอย้ายที่ตั้ง
สถานีดังกล่าว จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ท่ีก่อให้เกิดการรบกวน 
ทันทีท่ีได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

(๓.๖) เมื่อได้รับอนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสถานีแล้วภายใน ๓๐ วัน ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายที่ตั้ง
สถานีดังกล่าว ต้องจัดส่งภาพถ่ายสถานี เสาอากาศและสายอากาศ ห้องส่ง ของที่ตั้งสถานีใหม่และกรณีที่ตั้ง
สถานีใหม่มิใช่สถานที่ที่ผู้ยื่นค าร้องมีกรรมสิทธิ์อยู่ในที่ดินที่ตั้งสถานีหรือสายอากาศ ให้จัดส่งเอกสาร หนังสือ 
หรือสัญญาเช่า หรือเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งสถานีและสายอากาศ โดยมีระยะเวลา
เช่าหรือให้ใช้มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสองปี มายังส านักงาน กสทช. ส่วนกลางเพ่ือยืนยันการอนุญาตให้ตั้งสถานี  

  

วาระท่ี ๔.๖    การพิจารณาค าร้องขอย้ายท่ีตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงภัทรภูมิสิ่งแวดล้อม   
คลื่นความถี่ ๙๗.๕๐ MHz จังหวัดชัยนาท (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 



(ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงภัทรภูมิย้ายที่ตั้งสถานี จากเดิม เลขที่  
๒๗๕/๘ ต าบล  บ้านกล้วย อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปยัง เลขท่ี ๒๗๕/๔ ถนนประชาธิปัตย์ ต าบล 
บ้านกล้วย อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ได้ตามท่ียื่นค าร้อง โดยมีเงื่อนไขดังนี้  

(๑) ให้ส านักงาน กสทช. เขต ยืนยันผลการตรวจสอบในพ้ืนที่ที่ตั้งใหม่ของสถานีว่าไม่เกิดการ
ผสมคลื่น (Intermodulation) และไม่เกิดการรบกวนภายหลังการย้ายที่ตั้งใหม่ 

(๒) การย้ายที่ตั้งของสถานีจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อส านักงาน กสทช. ได้รับผลการตรวจสอบ
เครื่องส่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีคณะกรรมการก าหนด และต้องตรวจสอบเครื่องส่งให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

(๓) เมื่อสถานีย้ายที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขประกอบการ
อนุญาต 
ให้ย้ายที่ตั้งสถานี ดังนี้ 

(๓.๑)  ความถี่ท่ีใช้ออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมต้องเป็น
ความถี่เดิมที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ คือ ๘๗.๕๐  MHz 

(๓.๒)  ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๖๐ เมตร โดยวัดจากพ้ืนดินที่ตั้งถึงจุดก่ึงกลาง
ของระบบสายอากาศ ก าลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตามท่ีผู้ผลิตประกาศ 
ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์ และเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ส าหรับการทดลองประกอบกิจการ ต้องได้รับ
การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค จากส านักงาน กสทช.หรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้ลงทะเบียนเป็น
ห้องปฏิบัติการทดสอบกับส านักงาน กสทช. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
ส านักงาน กสทช. 

(๓.๓)  ความเข้มของสัญญาณวัดที่ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตรทางอากาศจากที่ตั้งสถานี
โดยรอบ จะต้องมีค่า ๕๔ dBµv/m โดยวิธีการวัดความเข้มสัญญาณให้เป็นไปตามITU-R Rec.P.1546  (๓.๔) 
สถานีวิทยุกระจายเสียงควรมีเครื่องปรับระดับความแรงสัญญาณ (Limiting Amplifier หรือ Audio 
Limiter) เพ่ือลดผลกระทบจากการแพร่นอกแถบ  

(๓.๕)  หากปรากฏภายหลังว่าการตั้งสถานีก่อให้เกิดการออกอากาศรบกวนคลื่น
ความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับสิทธิใน
การประกอบกิจการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ หรือกิจการวิทยุทางการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือกิจการ
โทรคมนาคมหรือกิจการวิทยุคมนาคมท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานีที่ยื่นค าร้องขอย้ายที่ตั้ง
สถานีดังกล่าว จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ท่ีก่อให้เกิดการรบกวน 



ทันทีท่ีได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช.      

(๓.๖) เมื่อได้รับอนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสถานีแล้วภายใน ๓๐ วัน ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายที่ตั้ง
สถานีดังกล่าว ต้องจัดส่งภาพถ่ายสถานี เสาอากาศและสายอากาศ ห้องส่ง ของที่ตั้งสถานีใหม่และกรณีที่ตั้ง
สถานีใหม่มิใช่สถานที่ที่ผู้ยื่นค าร้องมีกรรมสิทธิ์อยู่ในที่ดินที่ตั้งสถานีหรือสายอากาศ ให้จัดส่งเอกสาร หนังสือ 
หรือสัญญาเช่า หรือเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งสถานีและสายอากาศ โดยมีระยะเวลา
เช่าหรือให้ใช้มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสองปี มายังส านักงาน กสทช. ส่วนกลางเพ่ือยืนยันการอนุญาตให้ตั้งสถานี  

  

วาระท่ี ๔.๗    การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
คนรักบ้านชาด คลื่นความถี่ ๑๐๕.๖๐ MHz จังหวัดกาฬสินธุ์ (กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงคนรักบ้านชาดเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่  
จากเดิม ๑๐๕.๖๐ MHz เป็น ๑๐๕.๒๕ MHz ได้ตามท่ียื่นค าร้อง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

(๑) ให้ส านักงาน กสทช. เขต ยืนยันผลการตรวจสอบว่าไม่เกิดการผสมคลื่น 
(Intermodulation) และไม่เกิดการรบกวนภายหลังการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ 

(๒) การเปลี่ยนแปลงคลื่นความถ่ีของสถานีจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อส านักงาน กสทช. ได้รับ
ผลการตรวจสอบเครื่องส่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีคณะกรรมการก าหนด และต้องตรวจสอบ
เครื่องส่งให้ 
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

(๓) เมื่อเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไข
ประกอบการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ ดังนี้  

(๓.๑) ที่ตั้งสถานีต้องเป็นไปตามที่ตั้งเดิมที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ คือ 
เลขที่ ๖/๑ หมู่ที่ ๑๔ ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 

(๓.๒) ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๖๐ เมตร โดยวัดจากพ้ืนดินที่ตั้งถึงจุดก่ึงกลาง
ของระบบสายอากาศ ก าลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตามท่ีผู้ผลิตประกาศ
ต้องมีค่า 
ไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์ และเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ส าหรับการทดลองประกอบกิจการต้องได้รับการทดสอบ
มาตรฐานทางเทคนิคจากส านักงานหรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้ลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบกับ
ส านักงาน กสทช. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

(๓.๓) ความเข้มของสัญญาณวัดที่ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตรทางอากาศจากที่ตั้งสถานี
โดยรอบ จะต้องมีค่า ๕๔ dBµv/m โดยวิธีการวัดความเข้มสัญญาณให้เป็นไปตามRec.ITU-R P.๑๕๔๖ 

(๓.๔) สถานีวิทยุกระจายเสียงควรมีเครื่องปรับระดับความแรงสัญญาณ (Limiting 
Amplifier หรือ Audio Limiter) เพ่ือลดผลกระทบจากการแพร่นอกแถบ  

(๓.๕) หากปรากฏภายหลังว่าการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ ก่อให้เกิดการออกอากาศ



รบกวนคลื่นความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาต 
หรือได้รับสิทธิในการประกอบกิจการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ หรือกิจการวิทยุทางการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือ
กิจการโทรคมนาคมหรือกิจการวิทยุคมนาคมท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานีที่ยื่นค าร้องขอ
เปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ดังกล่าว จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ท่ี
ก่อให้เกิดการรบกวน ทันทีท่ีได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช.  

  

วาระท่ี ๔.๘    ขอความเห็นชอบการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อ
เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเพื่อการแจกจ่าย
ประชาชน (กลุ่มงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (ทบ.)) 

                   มติที่ประชุม      เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ส านักงาน กสทช. ที่เก่ียวข้อง ติดภารกิจเร่งด่วนไม่อาจ 
มาชี้แจงได้ จึงให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้และให้น าเสนอใหม่อีกครั้ง 

  

วาระท่ี ๔.๙    ข้อเสนอแนะของกรรมาธิการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ต่อแนวทางการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ) 

มติที่ประชุม      ให้คณะอนุกรรมการผังรายการและเนื้อหารายการพิจารณากลั่นกรอง แล้ว
เสนอ 
ที่ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง 

  

วาระท่ี ๔.๑๐  แนวทางหรือนโยบายในการจ าแนกรูปแบบการประกอบกิจการและการก ากับ
ดูแลผู้รับใบอนุญาต ประเภทโครงข่าย และประเภทช่องรายการ ที่เป็นการ
ประกอบกิจการบอกรับสมาชิก (มีค่าบริการหรือไม่มีค่าบริการ) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติที่ประชุม      
๑. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์  
มีหนังสือเชิญ บริษัท โพลี บรอดคาสติ้ง จ ากัด มาท าความเข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณาของบริษัท โพลีฯ ที่มี



ลักษณะอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชน และก าชับให้ถือปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ
กระท าท่ีเป็นการ 
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด 

๒. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่า กสทช.ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่แก่ บริษัท โพลี บรอดคาสติ้ง จ ากัด โดยแจ้งเตือนแล้ว แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องที่จะ
ด าเนินการตามกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๑๑  รายงานผลการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-
T2 ของกองทัพบก โดยสถานีวิทยุกองทัพบก  (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
และวิทยุ 
ในระบบดิจิทัล (จส.)) 

มติที่ประชุม      

๑.  เห็นชอบรายงานผลการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลDVB-T2 
ของกองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  

๒.  เห็นชอบในหลักการให้กองทัพบกน าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองแพร่ภาพออกอากาศ
โทรทัศน์ 
ในระบบดิจิตอล DVB-T2 ไปใช้ในการประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่
ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต เลขท่ี B1-N20001-0001-56 ทั้งนี้ให้กองทัพบกด าเนินการขออนุญาตให้น าเข้า 
มี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๓. เห็นชอบให้ ส านักงาน กสทช. คืนเงินประกันความเสียหายให้แก่กองทัพบก เนื่องจากการ
ทดลองหรือการทดสอบดังกล่าว ไม่ปรากฏผลให้เกิดการรบกวนต่อการรับส่งหรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพ 
ของผู้ประกอบกิจการ หรือโครงข่าย หรือสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องอยู่ก่อนแล้ว  

  

วาระท่ี ๔.๑๒  การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๓๑๔๐/๒๕๕๕ (กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม      

๑. มอบอ านาจให้ ประธาน กสท. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์   และ กสทช. พันต ารวจเอก 
ทวีศักดิ์  งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  



  

วาระท่ี ๔.๑๓  รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาเข้าร่วมและ
ด าเนินการโครงการให้บริการส่งวิทยุโทรทัศน์ประเภทบอกรับเป็นสมาชิก 
ระบบ Mutichannel Mutipoint Distribution Service (MMDS) ระหว่าง
กรมประชาสัมพันธ์ กับบริษัท เวิลด์ สตาร์ ทีวี (ไทยแลนด์) จ ากัด  (กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม      มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์  และคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ร่วมกันตรวจสอบ พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลความจ าเป็นในการถือครองคลื่น
ความถี่  
ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อก าหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถี่ต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๔  การเดินทางเข้าร่วมประชุมหารือกับ Press Complaints Commission (PCC), 
RSMB และ The Broadcaster’s Audience Research Board 
(BARB) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๖ ณ สหราชอาณาจักร (ส่วนงาน 
กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ) 

                   มติที่ประชุม      มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดย ชส. จัดท าระเบียบวาระเสนอเข้าท่ี
ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง 

  

วาระท่ี ๔.๑๕  การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม Third AMARC Asia-Pacific Regional 
Conerence ระหว่างวันที่ ๑-๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี (กลุ่มงาน 
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      

๑.  เห็นชอบรายชื่อบุคลากรที่จะส่งเข้าร่วมประชุม Third AMARC Asia-Pacific Regional 
Conerence ระหว่างวันที่ ๑-๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ 
ดังนี้ 

๑.๑  นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ  ประธานอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการ
ชุมชน 



๑.๒ นายวิชาญ  อู่นอก อนุกรรมการกิจการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง  

๑.๓  นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ่มงาน ปส.๑ 

๑.๔  นางสาวเนติมา  คงแคล้ว  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น กลุ่มงาน ปส.๑   

๒.  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. น าเสนอรายชื่อบุคคลตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม กสทช.   
เพ่ือทราบด้วย 

หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุมในระเบียบวาระนี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๖  ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ ร่าง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก ากับดูแลการแข่งขัน
และการครองสิทธิข้ามสื่อในกิจการกระจายสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) /กลุ่มงานการอนุญาตปรกอบกิจการ ๒ 
(ปส. ๒)) 

มติที่ประชุม      

๑.  เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๖) (๑๑) (๑๗) และมาตรา ๔๑ และพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ซึ่งก าหนดให้ 
กสทช.  
มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและ 
อย่างเป็นธรรม โดยจะต้องก าหนดมาตรการที่เก่ียวข้องกับการแข่งขัน รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการ
ครองสิทธิข้ามสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติ อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มิใช่การ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถ่ีหรือผู้ขอรับอนุญาตประกอบกิจการ โดยบทบัญญัติ
กฎหมายมิได้ก าหนดกรอบเวลาในการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวของ กสทช.ไว้ และเพ่ือมิให้เกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนของผู้ที่เกี่ยวข้องจึงให้ ส านักงาน กสทช. ชะลอการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวข้อง
กับการแข่งขัน รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครองสิทธิข้ามสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไป
ก่อนจนกว่าการประมูลคลื่นความถี่ส าหรับการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติจะแล้วเสร็จ 

๒.  เห็นควรก าชับส านักงาน กสทช. ให้ระมัดระวังการเชิญผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้ 
คลื่นความถี่ เพื่อการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เข้าร่วม
ประชุมในลักษณะใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการประมูลคลื่นความถี่ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการขัดหรือแย้งกับข้อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖  



  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

                   ไม่มี 
  

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๒๐ น. 
  
 


