
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                                      รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓                   เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๔๓/
๒๕๕๖                 : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 

๓.๒   เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
กรณีการออกอากาศละครโทรทัศน์เรื่อง “โทน” มีเนื้อหาไม่
เหมาะสม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ 

๓.๓   เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
กรณีขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณาประกันชีวิตของบริษัท 
อยุธยา  
อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จ ากัด และบริษัท เอไอเอ จ ากัด 
ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทุกช่อง  : กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) 
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  

๓.๔   สรุปการด าเนินการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) รุ่นที่ ๑  (Broadcasting Executive 
Forum : BCF) : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการบัตรผู้



ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๓.๕   รายงานสรุปเนื้อหาการอบรมหลักสูตรในต่างประเทศ จ านวน ๒ 
หลักสูตร : ส านักงาน กสทช. (ด้านภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์)/ กลุ่มงานอ านวยการกิจการภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑   การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง                 ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   
: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๒   การเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด (สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗) องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) 
และบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง ๓)       ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผัง
รายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๖ :กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 

๔.๓   การเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
(สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์) และบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด (สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖  : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ 
(ปส.๓) 

๔.๔   การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  :
กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๕   การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงเลิฟมิวสิคสเตชั่น คลื่นความถี่ 
๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๖   การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงคนเมืองวาริชภูมิ คลื่นความถ่ี 
๙๑.๖๐๕ MHz จังหวัดสกลนคร : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๗   พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดรายการของสถานีวิทยุ



คนรักถ่ิน คลื่นความถี่ ๑๐๒.๗๕  MHz จังหวัดเชียงใหม่ : กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๘   ขอความเห็นชอบการจัดพิมพ์หนังสือเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลเพ่ือการแจกจ่ายประชาชน : กลุ่มงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
ฯ (ทบ.) 

๔.๙   การแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการ ตามค าสั่งระงับการโฆษณาอาหาร
และยา ของ อย.  : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงฯ (รส.) 

๔.๑๐ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๖๙๘/๒๕๕๖  : กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๑๑ รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาร่วม
ด าเนินการให้บริการโทรทัศน์ประเภทบอกรับเป็นสมาชิกระหว่าง 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) 

๔.๑๒ ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 
... : คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) 

๔.๑๓ การเข้าร่วมประชุมหารือกับ  Press Complaints Commission 
(PCC), RSMB และ The Broadcaster’s Audience Research 
Board (BARB) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สหราช
อาณาจักร : กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.) 

๔.๑๔ รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุใน
ระบบดิจิทัล (จส.)/ กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล
กันเอง (สส.) /   กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) /
กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑-๓ (ปส. ๑-๓)/ กลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ กลุ่ม
งานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (รส.)/ กลุ่มงานอ านวยการภารกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (อส.)/ กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และ
โทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.)/ กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา



ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)/ กลุ่ม
งานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)/ กลุ่ม
งานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (บส.)/ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.) 
กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)/ 
กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ทส.)/ คณะท างานพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

  
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.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                      กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์                                                         กรรมการ 
๖.   นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                            เลขานุการ กสท. 
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๘.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๙.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์                                                
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                            ติดภารกิจ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์

และวิทยุ 
ในระบบดิจิทัล 

๒.        นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและ



ก ากับดูแลตนเอง 
๓.        นางศิริวรรณ ฟุ่มเฟื่อง                            ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ

คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๔.        นางธันยพร เปาทอง                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕.        นางสมพร อมรชัยนพคุณ                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖.        นางสาวกนกวรรณ อุ่นจิตต์                      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นางสาวกัณธิมา วุฒิชาติ                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ์                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๑.    นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒.    นางสาวชนิดา สุปรีดานุวัฒน์                          พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓.    นางสาวสุพีชา จันหย่ง                           พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔.    นางสาวปวรรัตน์ ระเวง                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๕.    นางสาวมณีนุช อ่อนกัน                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๖.    นายอนุตร์ แพทยานันท์                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๗.    นายอภิชาต ด ารงสันติสุข                        พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๘.    นางสาวมาริน่า สายนุ้ย                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๙.    นางสาวกตัญญุตา  ยายืน                       พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๐.    นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ                    พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๑.    ผศ. ดร. วิพุธ อ่องสกุล                            ผู้ชี้แจง 
๒๒.    น.ส. วิภาวี ฉัตรศรี                               ผู้ชี้แจง 
๒๓.    รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์               ผู้ชี้แจง 
๒๔.    นายปริญญา พิทธยาพิทักษ์                      ผู้ชี้แจง 
๒๕.    อาจารย์ ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ                    ผู้ชี้แจง 
๒๖.    อาจารย์ ดร. พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ            ผู้ชี้แจง 
๒๗.    รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย                          ผู้ชี้แจง 
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
๑.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเพ่ือส่งเสริม



การก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๖ (Self Regulation of 
Broadcasting Conference 2013) ภายในงานมีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ของ ๑๑ องค์วิชาชีพใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในการก ากับดูแลกันเอง และการเสวนาในหัวข้อ  “ศักยภาพของ
องค์กรวิชาชีพสื่อในการก ากับดูแลกันเองภายใต้มาตรฐานจริยธรรม โดยมีนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ 
กรรมการ กสท. ร่วมเสวนาด้วย ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว  

๑.๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นประธานและร่วมการสัมมนาการพัฒนาองค์
ความรู้ และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการก ากับดูแล เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของ กสท. ซึ่งจัดโดยส านักงาน กสทช. ณ พัทยา จังหวัดชลบุร ี

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  
  
  
  

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๔๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.))  

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และ             กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖โดยไม่มีข้อแก้ไข 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                             มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณีการออกอากาศ
ละครโทรทัศน์เรื่อง “โทน” มีเนื้อหาไม่เหมาะสม (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๓    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณีขอแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณาประกันชีวิตของบริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต 



จ ากัด และบริษัท เอไอเอ จ ากัด ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทุก
ช่อง (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) 
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๔   สรุปการด าเนินการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.) รุ่นที่ ๑ (Broadcasting Executive Forum : BCF) : กลุ่มงาน
พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)/เลขานุการ
คณะอนุกรรมการ 
บัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

มติที่ประชุม      ทราบ 
  
วาระท่ี ๓.๕   รายงานสรุปเนื้อหาการอบรมหลักสูตรในต่างประเทศ จ านวน ๒ หลักสูตร : กลุ่ม

งานอ านวยการภารกิจกระจายสียงและโทรทัศน์ (อส.) 
มติที่ประชุม      

๑. ทราบ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช.สรุปเนื้อหาของหลักสูตรทั้งสองแล้วน าเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของ
ส านักงาน กสทช.ด้วย 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ 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) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส) และบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 
๓) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการ 
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ 



(ปส.๓)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด (สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) และบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด 
(สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๓    การเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศน์ 
โมเดิร์นไนน์) และบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๗) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับ 
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
(สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์) และบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 
๗) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๔    การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด  (กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
จ านวน ๙๑ ช่องรายการ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๕    การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
เลิฟมิวสิคสเตชั่น คลื่นความถี่ ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กลุ่มงาน 
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      

๑. ไม่อนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียงเลิฟมิวสิคสเตชั่นเปลี่ยนคลื่นความถี่ใหม่เป็น 
๙๗.๗๕ MHz 

๒. เนื่องจากมีการรบกวนในคลื่นความถ่ี ๑๐๓.๗๕ MHz ซึ่งสถานีเลิฟมิวสิคสเตชั่นใช้อยู่เดิม  
ให้สถานีเลิฟมิวสิคสเตชั่นยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ใหม่โดยให้ส านักงาน กสทช. ภูมิภาค และ ปส.



๑ พิจารณาความเหมาะสมก่อนเสนอต่อ กสท.อีกครั้งหนึ่ง  

๓.  ให้แจ้งส านักงาน กสทช. ภูมิภาค เร่งด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับสถานี
วิทยุที่ตั้งข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานีทวนสัญญาณโดยไม่มีผู้อ านวยการสถานีหรือผู้จัดรายการ(unmaned radio 
stations) และให้รายงานผลการด าเนินการให้ กสท.ทราบ ด้วย 

  

วาระท่ี ๔.๖    การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงคน
เมืองวาริชภูมิ คลื่นความถี่ ๙๑.๖๐ MHz จังหวัดสกลนคร (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      

๑. เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองวาริชภูมิเปลี่ยนแปลงคลื่นความถ่ีจากเดิม 
 ๙๑.๖๐ MHz เป็น ๙๑.๕๐ MHz และเปลี่ยนชื่อสถานีจากเดิม “สถานีวิทยุคนเมืองวาริชภูมิ” เป็น “สถานี
วิทยุวาริชเรดิโอ” 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
ประกอบกิจการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ ดังนี้ 

(๓.๑)  ที่ตั้งสถานีต้องเป็นไปตามที่ตั้งเดิมที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ คือ 
เลขที่ ๘๒ บ้านกุดพร้าว หมู่ ๗ ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

(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 โดยวิธีการวัดความเข้มสัญญาณให้เป็นไปตามRec.ITU-R P.๑๕๔๖  

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

(๓.๕)  หากปรากฏภายหลังว่าการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ก่อให้เกิดการออกอากาศ
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.  

๒. เห็นควรก าหนดหลักการกรณีการขอเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคล เช่น บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นต้น ผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จะกระท าไม่ได้ 
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในทางอ้อม โดยให้น าหลักการดังกล่าวไปก าหนดร่างประกาศ
ส าหรับการทดลองประกอบกิจการในฉบับต่อไปด้วย  

หมายเหตุ ทั้งนี้ การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการ
พิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  หรือจัดสรรคลื่นความถี่  เป็นเพียงแต่การพิจารณาการแจ้งการใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเท่านั้น 

  

วาระท่ี ๔.๗    พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดรายการของสถานีวิทยุคนรักถิ่นคลื่น
ความถี่ ๑๐๒.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 
(ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      
๑.  เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ทดลอง

ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุคนรักถ่ิน คลื่นความถี่ ๑๐๒.๗๕MHz ให้ด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ ตามข้อ ๓๑ (๒) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ภูมิภาค ติดตามการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๑ ว่าได้ปฏิบัติ
ตามหนังสือตักเตือนหรือไม่ และรายงานผลให้ กสท.ทราบด้วย 

  

วาระท่ี ๔.๘    ขอความเห็นชอบการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อ
เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเพื่อการแจกจ่าย



ประชาชน (กลุ่มงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (ทบ.)) 

มติที่ประชุม      

๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบเนื้อหาให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตามข้อเท็จจริงด้วย 
  

วาระท่ี ๔.๙    การแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการ ตามค าสั่งระงับการโฆษณาอาหารและยา ของ 
อย.  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/  
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงฯ (รส.)) 

มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบกิจการ คือ 
บริษัท เพาเวอร์ อินฟินิตี้ จ ากัด  บริษัท ทีวี โกลด์ จ ากัด  บริษัท มิกซ์ วาร์ไรตี้ จ ากัด  บริษัท ๑๖๘ สตาร์ 
จ ากัด  และบริษัท ฮอท ไอเดียส์ แอนด์ เวนเจอร์ส จ ากัด  ระงับการออกอากาศหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้านั้นไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาเป็นที่ยุติ 

  

วาระท่ี ๔.๑๐  การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๖๙๘/๒๕๕๖ (กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม      
๑.  มอบหมายให้ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ และ กสทช.พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์  งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจด าเนินคดี 
๒.   เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ยื่นค าร้องขอรวมพิจารณาคดีที่มีลักษณะเดียวกันต่อ  

ศาลปกครองกลาง 
  

วาระท่ี ๔.๑๑  รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาร่วมด าเนินการ
ให้บริการโทรทัศน์ประเภทบอกรับเป็นสมาชิกระหว่าง บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) กับ บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)(คณะอนุกรรมการสัญญา
สัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม      

๑.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ส่งประเด็นให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ 



กสทช. พิจารณาวินิจฉัย ดังนี้ 

๑.๑  การคิดค านวณเงินลงทุนที่ บมจ. ทรู วิชั่นส์ ตกลงจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่มีรายได้
จากการโฆษณาให้แก่ บมจ. อสมท อีก เป็นเงินร้อยละ ๖.๕ ของรายได้จากการโฆษณาทั้งหมดแต่ละปีก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่อาจก าหนดได้เป็นการล่วงหน้า และมิได้มีข้อก าหนดเป็นการประกัน
รายได้ข้ันต่ าไว้ จึงมีกรณีที่ต้องพิจารณาว่า การค านวณเงินลงทุนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องน าส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวมารวมค านวณเป็นวงเงินลงทุนตามโครงการหรือไม่ 
อย่างไร 

๑.๒  การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาฯ ครั้งที่ ๓ ฉบับลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีประเด็น
ปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องได้รับการวินิจฉัยว่า การที่ บมจ. อสมท ด าเนินการแก้ไขข้อก าหนดในสัญญาฯ ให้ 
บมจ. ทรู วิชั่นส์ สามารถหารายได้จากการโฆษณาได้นั้น เป็นการด าเนินการที่ขัดต่อมาตรา ๗๕ และมาตรา 
๒๓ ประกอบมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ ซึ่งประเด็นดังกล่าว 
มีผลต่อการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมาย ตามข้อ ๑๒ (๒) (๓) และ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ส่งความเห็นกรณีท่ี บมจ. อสมท อนุญาตให้ บมจ. ทรู 
วิชั่นส์ ใช้งานคลื่นความถี่ ๒๕๖๐ MHz ในส่วนภูมิภาคไม่ถูกต้องตามขอบเขตการอนุญาตฯ ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประกอบการพิจารณา  

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าผลสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะจากการด าเนินการ 
ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ไปจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  และคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ พร้อมเสนอความเห็นต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

  

วาระท่ี ๔.๑๒  ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ... (คณะอนุกรรมการ
ติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.))  

มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ...  

๒.   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ. ... ซึ่งได้แก้ไขตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 



เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พ.ร.บ.องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่
แทนประธาน กสทช. ตามมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วน าไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๑๓  การเข้าร่วมประชุมหารือกับ Press Complaints Commission (PCC), 
RSMB และ The Broadcaster’s Audience Research Board 
(BARB) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สหราชอาณาจักร (กลุ่มงาน
พัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.)) 

มติที่ประชุม      

๑.  เห็นชอบรายชื่อบุคคลเป็นคณะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือกับ  Press Complaints 
Commission (PCC), RSMB และ The Broadcaster’s Audience Research Board (BARB) ระหว่างวันที่  
๑๐ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สหราชอาณาจักร ดังนี้ 

๑.๑  ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์  กสทช. 

๑.๒  ดร.วิษณุ  ตัณฑวิรุฬห์   ที่ปรึกษา กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ 

๑.๓  นายพีระ  ตรีชดารัตน์   อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

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

  

วาระท่ี ๔.๑๔  รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)/ กลุ่มงานส่งเสริมการ
แข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) / กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.)/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑-๓ (ปส. ๑-๓)/ กลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.)/ กลุ่มงานอ านวยการ
ภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)/ กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
เคลื่อนที่และโทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.)/ กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)/ กลุ่มงานก ากับดูแล
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)/ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ



คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)/ กลุ่มงานพัฒนา
องค์กรวิชาชีพ (ชส.) กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กส.)/ กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)/ 
คณะท างานพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ)  

มติที่ประชุม      เนื่องจากมีเอกสารรายละเอียดจ านวนมากจึงให้คณะกรรมการ กสท. ทุก
ท่าน น าไปศึกษาทบทวนประกอบรายละเอียดข้อเท็จจริงที่ได้รับจากผลการตรวจสอบของที่ปรึกษาจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และส านักงาน กสทช.ตามท่ีได้ชี้แจงและ
น าเสนอต่อที่ประชุม แล้วให้น าสู่การประชุม กสท.เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป  

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี ๕.๑    การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภายใต้
สถานการณ์การชุมนุมของประชาชน (ส านักงาน กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์) 

มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้อ านวยการ
สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีภาคพ้ืนดิน (ช่อง ๓, ๕, ๗, ๙, NBT และ TPBS) โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี รวมถึง
สถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ เพื่อก าชับให้ใช้ดุลพินิจในการน าเสนอข่าวสาร ข้อมูล ตลอดจนเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนอย่างเป็นกลาง ไม่ท าให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง และด ารงไว้ซึ่งความเป็น
อิสระของสื่อมวลชน ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนผังรายการของสถานีโทรทัศน์ให้ด าเนินการภายใต้กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และกระบวนการที่ กสทช. ได้ก าหนดไว้ 

  
  

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๒๐ น. 
 


