
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                                      รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓                   เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๔๔/
๒๕๕๖                 : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 

๓.๒   สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖  : กลุ่มงาน
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.) 

๓.๓   ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่เก่ียวข้องกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๓.๔   ค าสั่งยกค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวคดีหมายเลขด าท่ี ๗๒๖/๕๖  :กลุ่ม
งานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑   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 

๔.๒   การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง                 ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖   
: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๓   การพิจารณาค าร้องขอย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุเสียงนครพิงค์ คลื่นความถี่ 
๙๔.๕๐ MHz จังหวัดเชียงใหม่ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๔   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี)  : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๕   บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ขอเสนอเป็นผู้ให้บริการเผยแพร่
บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปผ่านระบบดาวเทียม : กลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๖   การขอยกเลิกให้บริการช่องรายการของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๒ ราย ๔๕ 
ใบอนุญาต : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๗   การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสถานีโทรทัศน์ในสถานการณ์ที่มี
ประกาศพ้ืนที่ที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ และ ๓ (ปส.
๒ และ ๓) 



๔.๘   การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๖๘๖/๒๕๕๖  : กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๙   กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
กรณีช่องรายการ Gang Cartoon น าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม :
กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๑๐  พิจารณาปรับเพ่ิมวงเงินโครงการวิจัยยุทธศาสตร์การสื่อสาร การ
บรรยายตามล าดับเหตุการณ์เชิงต่อต้าน และการตอบโต้ของสื่อต่อ
จีฮัดยุคใหม่ในภาคใต้ประเทศไทย (Strategic communication, 
narratives, counter-narratives and media responses to 
neojihadism in Southern Thailand) : กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.) 

๔.๑๑ การเพ่ิมเติมขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการส่งเสริม
บริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างท่ัวถึง : กลุ่ม
งานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.) ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่าง
ทั่วถึง 

๔.๑๒  การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนและร่างมาตรการในการส่งเสริม
สิทธิคนพิการ : กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.) ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์อย่างท่ัวถึง 

๔.๑๓  การลาออกและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ : กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.) 

๔.๑๔  ข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎร : กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.) 

  
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 
      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.        นายพสุ  ศรีหิรัญ                                 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๔.        นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม                        รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแล
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๕.        นางสมพร อมรชัยนพคุณ                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖.        นายภูมิภัส  พลการ                              พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นายอาคม  สุวรรณรักษา                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางสาววันทนีย์  วริยานันทกุล                  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒.    นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก                        พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓.    นายธนเดช  ศิริกุล                               พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔.    นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕.    นายชาญชัย  เพชรชนะ                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 



๑๖.    นางสาวมณีนุช อ่อนกัน                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๗.    นางสาวมาริน่า สายนุ้ย                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๘.    นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ                    ลูกจ้าง 
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ี 
ศาลปกครองกลางได้มีค าสั่งศาลปกครองกลางให้ยกค าขอทุเลาการบังคับตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ที่ต้องให้บริการแก่ประชาชนภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการท่ัวไป  ในคดี
หมายเลขด าท่ี ๗๒๖/๒๕๕๖ ที่ บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมแนจเม้นท์ 
จ ากัด ยื่นฟ้อง ส านักงาน กสทช. และ กสทช. เป็นคดีต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งโดยปกติการที่ศาลปกครองจะมี
ค าสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวนั้น จะต้องเข้าลักษณะประการใดประการหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

๑.   ถ้าการกระท าท่ีขอให้ศาลมีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวนั้น มีแนวโน้มที่จะขัดต่อกฎหมาย  
๒.   ถ้าการกระท าขอให้ศาลมีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวนั้น หากยังคงด าเนินต่อไปอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ 
๓.   ถ้าการกระท าขอให้ศาลมีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวนั้น หากยังคงด าเนินต่อไปจะเป็นการ

ยาก 
ต่อการแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น  

ซึ่งจากการพิจารณาของศาลปกครองในการมีค าสั่งยกค าขอทุเลาการบังคับดังกล่าวก็เป็นการ
ยืนยันในเบื้องต้นได้ว่า การที่ กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ที่ต้องให้บริการ
แก่ประชาชนภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการท่ัวไป นั้น เป็นไปเพ่ือมุ่งหมายต่อการคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ และในการนี้ ส านักงาน กสทช. โดย มส. ก็ได้บรรจุระเบียบวาระเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม กสท. 
ในคราวนี้เพ่ือทราบแล้ว 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๔๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติมมติที่ประชุมของระเบียบ
วาระท่ี ๓.๕ เป็นดังนี้  

“มติที่ประชุม  
๑. ทราบ 

    ๒. ให้ส านักงาน กสทช.สรุปเนื้อหาของหลักสูตรทั้งสองแล้วน าเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของ



ส านักงาน กสทช.ด้วย” 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ 

ธันวาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                             มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๒    สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ (กลุ่มงานกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติที่ประชุม      
๑.   ทราบ 
๒.   ให้ ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดด าเนินการพิจารณา 

เรื่องร้องเรียน ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑   
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยเร็ว 

  
วาระท่ี ๓.๓    ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๔   ค าสั่งยกค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวคดีหมายเลขด าที่ ๗๒๖/๕๖ (กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    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 ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)/ กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)/ 
กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.) กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กส.)/ กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีด้านกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)/ คณะท างานพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ) 

มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕.๔ เพ่ือให้คณะท างานพิจารณาผลการตรวจคุณสมบัติฯ และส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในสรุปข้อสนเทศการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นขอรับใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ภายในวันที่ ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ 

หมายเหตุ : ๑. กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกข้อสังเกตที่แนบ  

             ๒. ที่ประชุม กสท. รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๒    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่   
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๐ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 

  

วาระท่ี ๔.๓    การพิจารณาค าร้องขอย้ายท่ีตั้งสถานีวิทยุเสียงนครพิงค์ คลื่นความถี่ 
๙๔.๕๐ MHz จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      

๑. ไม่อนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุเสียงนครพิงค์ คลื่นความถี่ ๙๔.๕๐ MHz จังหวัดเชียงใหม่ 



ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เนื่องจากมีการรบกวนในคลื่นความถ่ี ๙๔.๕๐ MHz เป็นบริเวณกว้างจึงให้ส านักงาน กสทช. 
ภูมิภาค และ ปส.๑ พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาก่อนเสนอต่อ กสท.อีกครั้งหนึ่ง  

  

วาระท่ี ๔.๔    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.
๒)) 

มติที่ประชุม      

๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) ตามท่ีคณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้ 
คลื่นความถี่ และส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์  
(กิจการไม่ใช้คลื่นความถี)่ จ านวน ๗ ช่องรายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต หากพบว่ามีการกระท าความผิด
หรือเคยกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ อย. ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามมติ กสท.ในการประชุม
ครั้งที ่ 
๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วาระท่ี ๔.๕ 

๓. กรณีพบว่ามีเนื้อหารายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติ
ตามมติ กสท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ วาระท่ี ๔.๓ 

  

วาระท่ี ๔.๕    บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ขอเสนอเป็นผู้ให้บริการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่ 
เป็นการทั่วไปผ่านระบบดาวเทียม (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (วส.) /กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบหลักการให้ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ด าเนินการเผยแพร่บริการโทรทัศน์
ที่เป็นการทั่วไปผ่านระบบดาวเทียม ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติทุกราย ทราบตามข้อ ๑ ด้วย  

  

วาระท่ี ๔.๖    การขอยกเลิกให้บริการช่องรายการของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจาย



เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ จ านวน ๒ ราย ๔๕ ใบอนุญาต (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 
๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      

๑.   อนุญาตให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ซีทีเอช จ ากัด (มหาชน) 
ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๒๓ ช่องรายการ และจ านวน ๒๒ ช่องรายการ ตามล าดับ และให้บริษัทฯ ทั้งสอง
แจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่หยุดการให้บริการ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๒ ท าบันทึกแจ้งกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าธรรมเนียมต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๗    การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสถานีโทรทัศน์ในสถานการณ์ที่มีประกาศพื้นที่ที่
ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ และ ๓ (ปส.๒ และ ๓)) 

มติที่ประชุม      
๑.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ขอความร่วมมือจาก กกต. เพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับ

กระบวนการเลือกตั้ง และรวบรวมเพ่ือน าไปจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับสื่อต่างๆ เพ่ือรองรับสถานการณ์ใน
ขั้นตอนถัดไป 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเป็นข้อความสั้น พร้อมลงเว็บไซต์ และจัดท าหนังสือ
เป็นทางการให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ด าเนินการดังนี้  

๒.๑   ให้น าเสนอข่าวสาร ข้อมูล ตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลาง ไม่ท าให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง และด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระของสื่อสารมวลชน  

๒.๒   ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และกระบวนการที่ กสทช. 
ก าหนด 

๓.   กรณีเก่ียวกับกิจการดาวเทียมท่ีได้รับการรบกวน เห็นควรให้ส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการตรวจสอบการรบกวนของสัญญาณดาวเทียม เพ่ือให้การส่งคลื่นความถ่ีเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง  

  

วาระท่ี ๔.๘    การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๖๘๖/๒๕๕๖ (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 าร้องขอรวมพิจารณาคดีที่เก่ียวกับการทดลอง

ประกอบกิจการกระจายเสียงต่อศาลปกครองกลาง  

  

วาระท่ี ๔.๙    กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีช่อง
รายการ Gang Cartoon น าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม(กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

กรณีขอให้ตรวจสอบเนื้อหาช่องรายการ Gang Cartoon ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒.   เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช.ปรับทางปกครองแก่บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ 

เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด เป็นเงินจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นในระเบียบวาระนี้ ตามบันทึก

ความเห็นที่แนบ 
  

วาระท่ี ๔.๑๐  พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินโครงการวิจัยยุทธศาสตร์การสื่อสาร การบรรยาย
ตามล าดับเหตุการณ์เชิงต่อต้าน และการตอบโต้ของสื่อต่อจีฮัดยุคใหม่ในภาคใต้
ประเทศไทย (Strategic communication, narratives, counter-narratives 
and media responses to neojihadism in Southern Thailand) (กลุ่ม
งานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)) 

  

มติที่ประชุม      ส านักงาน กสทช.ขอถอนเรื่องตามระเบียบวาระนี้ 
  

วาระท่ี ๔.๑๑  การเพิ่มเติมขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมบริการด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างท่ัวถึง(กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 
(ชส.)  
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์อย่างท่ัวถึง) 

มติที่ประชุม      ให้ส านักงาน กสทช. ปรับปรุงรายละเอียดตามค าแนะน าของที่ประชุม แล้ว
เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 



  

วาระท่ี ๔.๑๒  การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนและร่างมาตรการในการส่งเสริมสิทธิคนพิการ  
(กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.) ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริม
บริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างท่ัวถึง)  

มติที่ประชุม      เห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนและร่างมาตรการในการส่งเสริม
สิทธิคนพิการ โดยมีองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ และวาระการด ารงต าแหน่ง ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓ 

  

หมายเหตุ : กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาและงดออกเสียงในระเบียบ
วาระนี ้

  

วาระท่ี ๔.๑๓  การลาออกและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
ก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานส่งเสริมการ
แข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.)) 

มติที่ประชุม      

๑.   รับทราบการลาออกของ นางสาวสฤณี  อาชวานันทกุล คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ 
ก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๒.   เห็นชอบการแต่งตั้ง ผศ.ดร.ภูร ี สิรสุนทร เป็นอนุกรรมการ แทน นางสาวสฤณ ี อา
ชวานันทกุล 

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือให้ความเห็นชอบและ
มอบหมายให้ กสท. ด าเนินการออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการ
แข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ และก ากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ ๒๕๕๓  

  

วาระท่ี ๔.๑๔  ข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎร (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 

  



ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

 ไม่มี 
  

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๒๐ น. 
 


