
๑ 
 

             
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๕๔/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ ท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ      กรรมการ 
๓. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า      กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์    กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์      กรรมการ 
๖. นายสมบัติ   ลีลาพตะ        ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๘. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร       ผู้ช่วยเลขานุการ 

พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ติดภารกิจ 

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

๒. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย      ติดภารกิจ 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
๓. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู้อ านวยการส่วน ส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
๔. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๑๐. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
๑๗. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  จันอยู่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้ร่วมคณะสื่อมวลชนไปศึกษาดูงานและให้ความรู้กับสื่อมวลชน
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้ 

๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันที่ ๑๘ ธันวาคม  
๒๕๕๗ จะมีคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐสภาของพม่า มาดูงานของ กสทช. และจะจัดส่งก าหนดการ   
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์           

ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  โดยไม่มีข้อแก้ไข   
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 



๓ 
 

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีการประชุม 
กสท. ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการ กสท. ได้ติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินการ เพื่อโปรดทราบ 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

  
วาระที ่ ๓.๒  ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที ่ ๓.๓ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีเรื่องร้องเรียนขอให้
ตรวจสอบความไม่เหมาะสมของภาพยนตร์ เรื่อง “คนคลั่งไฟแรงสูง (Crank 
High Voltage)” ออกอากาศผ่านกล่องทีวีดาวเทียม GMM Z ทางช่อง         
M-Channel ช่อง ๒๕ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ   
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๔ รายงานสรุปเน้ือหาการอบรมหลักสูตร “Competition in Broadcasting Sector” 

ระหว่างวันท่ี ๓-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (ส านัก
อ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

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

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วย 
 
วาระที ่ ๓.๕ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ    

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
ที่ประชุม กสท.มีความเห็น ดังนี้ 
๑. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีความเห็นดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงาน กสทช.ได้แจกคูปองในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้รับค าร้องเรียน

จ านวนมากว่า บางพื้นที่ยังไม่มีสัญญาณดิจิตอลทีวี  จึงสมควรพิจารณาแจกคูปองเฉพาะในพื้นที่ที่มีสัญญาณ
ดิจิตอลทีวีเข้าถึง 



๔ 
 

 ๑.๒ การแจกคูปองในรอบที่ ๒ ปรากฏว่าในหลายๆ อ าเภอเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ไม่ส่งคูปองให้แก่ประชาชนโดยตรง แต่กลับไปส่งคูปองให้แก่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนและ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนไปตั้งโต๊ะแจกกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set top box) และได้รับ
การร้องเรียนว่าท าเป็นขบวนการ โดยความร่วมมือของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการบางราย โดยเฉพาะรายใหญ่
ร่วมมือกับนักการเมือง จึงขอให้ส านักงาน กสทช. โดย เลขาธิการ กสทช. ท าระเบียบวาระดังกล่าวเข้าหารือต่อ       
ที่ประชุม กสทช. ในวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหากรณีนี้อย่างไร   

 ๑.๓ การจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
ซึ่งหากผู้ประกอบการรายเล็กที่ยังไม่ได้รับเงินร่วมมือกันกล่าวหาว่า กสทช. กระท าการไม่สุจริตก็จะเป็นปัญหา
ตามมาโดยที่คณะกรรมการ กสทช. มิได้รู้เห็นเป็นใจกับการกระท าดังกล่าวแต่อย่างใด    

๒.  กสทช.พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ  ขอทราบผลการสุ่มตรวจการรับแลก
คูปองกับกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set top box) ตามที่ นายฉันทพัทธ์  ข าโคกกรวด ผู้อ านวยการส านัก
การพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) ช้ีแจงในการประชุมครั้งที่ ๕๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ว่าจะ
ไปด าเนินการสุ่มตรวจการรับแลกคูปองฯ ดังกล่าวในพื้นที่ต่าง ๆ  

๓.  กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์   มีความเห็นดังนี้ 
 ๓.๑ ได้รับแจ้งว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้น าสติกเกอร์ไปใช้แนบคู่

กับคูปองโดยไม่มีการน าสติกเกอร์ไปปิดกับกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set top box) แล้วน ามาเป็นหลักฐาน
ขอรับเงินจาก กสทช. จากนั้นได้น ากล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set top box) ไปจ าหน่ายในราคาเต็มจึงขอให้
ส านักงาน กสทช. ไปตรวจสอบว่ามีการกระท าดังกล่าวหรือไม่ และมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร    

 ๓.๒ เพื่อให้ทราบความคืบหน้าในการแลกคูปอง จึงขอให้ส านักงาน กสทช. 
จัดท ารายงานจ านวนการแลกคูปองของประชาชนในแต่ละสัปดาห์ในรูปแบบกราฟ เสนอต่อ กสท. เป็นประจ า 
ทุกสัปดาห์ 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ รายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวี

และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตามที่เจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสทช. ช้ีแจง 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของที่ประชุม กสท. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
๓. ให้ส านักงาน กสทช. รายงานผลการสุ่มตรวจการรับแลกคูปองกับกล่องรับ

สัญญาณดิจิตอลทีวีว่าเป็นไปตามกระบวนการ ข้ันตอน ตามมติ ระเบียบ และประกาศหลักเกณฑ์ที่ กสทช .
ก าหนดหรือไม่ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อทราบเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

 
 หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา   กลางณรงค์  มีข้อสังเกต ตามบันทึกที่แนบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  



๕ 
 

๑.   ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ
กิจการ จ านวน ๓,๙๑๔ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลง จ านวน ๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ โดยทันที และมอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๓.  การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการใหม่   
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน 
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลอง
ประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบ
คดีความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๔.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที ่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ ทั้งนี้  
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที ่ ๔.๓ พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เน่ืองจาก 

ผู้ได้รับอนุญาตฯ มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติ ให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของ    

ผู้ได้รับอนุญาตฯ ที่ได้รับการประกาศรายช่ือให้สามารถออกอากาศได้ตามปกติ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ 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  รวมถึงมี
พฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีเจตนาเพิกเฉย ละเลยที่จะปฏิบัติตามมติ กสท. และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิด



๖ 
 

จากความผิดหรือความบกพร่องหรือความล่าช้าในการยื่นค าขอใบอนุญาตของสถานีเอง จ านวน ๕ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

 ทั้งนี้ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวข้างต้นยุติการออกอากาศทันที โดยให้
ประกาศหรือเผยแพร่รายช่ือผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ พร้อมมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . แจ้งผลการ
พิจารณาให้สถานีทราบภายใน ๑๕ วัน ให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบ ติดตามการใช้คลื่นความถ่ี หากพบการกระท า
ความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป และให้ส านักงาน กสทช. ส่งรายช่ือสถานีตามที่แนบ เอกสาร ๔ ให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

๒. กรณีของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ขอยกเลิกการแสดงความประสงค์ขอ
ออกอากาศ และขอยกเลิกการท าบันทึกข้อตกลงการออกอากาศ จ านวน ๑ สถานี คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
นรุตม์ชัย มีเดียแอนด์ เซอร์วิส ช่ือสถานี โนนไทย คลื่นความถ่ี 99.25 MHz รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๑๓๓ จังหวัด
นครราชสีมา จึงอนุญาตให้ยกเลิกการแสดงความประสงค์ขอออกอากาศ และยกเลิกการท าบันทึกข้อตกลงการ
ออกอากาศตามค าร้อง 

ทั้งนี้ ให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะด าเนินการขออนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยวิทยุคมนาคม และด าเนินการตามประกาศ ส านักงาน กสทช . เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการในการออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ แล้วเสร็จ 

๓. กรณีของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตท า ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นบัแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้
ออกอากาศได้ตามปกติ แต่ได้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นในการไม่ยื่นค าขอฯ ซึ่งมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามิได้มี
เจตนาเพิกเฉย ละเลยที่จะปฏิบัติตามมติ กสท. และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมิได้เกิดจากความผิดหรือบกพร่อง
หรือความล่าช้าในการยื่นค าขอใบอนุญาตของสถานีเอง จึงให้ชะลอการเพิกถอนสิทธิของสถานีวิทยุกระจายเสยีง 
จ านวน ๑๙ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ โดยให้ด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่ กสท. มีมติ และให้ระงับการออกอากาศจนกว่าจะได้รับ
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 
วาระที ่ ๔.๔ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ในเครือข่ายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และการอนุมัติผังรายการหลัก 
ประจ าปี ๒๕๕๘ สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของกองทัพเรือ และสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  
มติท่ีประชุม  
๑.   อนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ในเครือข่ายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน ๔๔ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖ 
๒.   อนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี  ๒๕๕๘ ของสถานี วิทยุกระจายเสียง          

ในเครือข่ายของกองทัพเรือ จ านวน ๒๑ สถานี  ก่อนด าเนินการออกอากาศ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๗ 



๗ 
 

๓.   อนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี  ๒๕๕๘ ของสถานี วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๔ สถานี  ก่อนด าเนินการออกอากาศ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๘ 

๔.   อนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถ่ี 1386 kHz. ก่อนด าเนินการออกอากาศ  

๕.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๑๒ โดยเคร่งครัดในการเสนอผังรายการครั้งต่อไป 

 
วาระที ่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่  แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่ กรณีท่ีใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ จ านวน ๔ ราย ๔ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ที่ได้ยื่น
ค าขออนุญาตใหม่กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการ
ขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้ง
กับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณาอาหาร และยา จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ โดยให้
ใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี ้

 ๑.๑ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Channel (V) Thailand 
รูปแบบบอกรับสมาชิก (วันสิ้นอายุใบอนุญาต คือ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘) 
   ๑.๒ บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จ ากัด ช่องรายการ  กอแก้ว รูปแบบบอกรับ
สมาชิก (วันสิ้นอายุใบอนุญาต คือ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘) 
  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๒.  กรณีบริษัท ไอ สแตท จ ากัด ช่องรายการ MELO TV ปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ แต่ผล
การพิจารณายังไม่เป็นที่ยุติ  จึงอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง 
ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นที่ยุติว่ามีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง ให้อายุใบอนุญาตลดลงกึ่งหนึ่ง (๑ ปี
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง) เว้นแต่ เรื่องร้องเรียนที่ยุตินั้น ไดยุ้ติเมื่อพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นสุดลง ให้อายุใบอนุญาตสิ้นสุดนับแต่วันที่ กสท.มีมต ิ

๓.   กรณีของ บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ 
UMM TV  ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ และเรื่องร้องเรียนเป็นที่ยุติว่ามีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ



๘ 
 

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง  (ช่องรายการดังกล่าวมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๑ ฐานความผิด โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณ
อาหาร โดยไม่ได้รับอนุญาต และส านักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งให้ช่องรายการ UMM TV ระงับการโฆษณา
ดังกล่าว) จึงให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง 

  
 หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที ่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก โดย  
ให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ จ านวน ๑ ราย ๑ ช่องรายการ คือ บริษัท จี เอ็มเอ็ม ไท หับ 
จ ากัด  ช่ือช่องรายการ GTH On Air ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ รูปแบบบอกรับสมาชิก 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๒.  กรณี บริษัท ซุปเปอร์เช็ง แซทเทลไลท์ จ ากัด ช่องรายการ ซุปเปอร์เช็ง
แชนแนล ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม  แล้วเสนอที่ประชุม กสท. 
อีกครั้ง 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) ตรวจสอบความคืบหน้าในการด าเนินคดีของบริษัท ซุปเปอร์เช็ง แซทเทลไลท์ จ ากัด ว่าอยู่ใน
ข้ันตอนใด 

 
วาระที ่ ๔.๗ การพิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ

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

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๒ ช่องรายการ ดังนี ้
 ๑.๑ บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่ือช่องรายการ Box Film  
 ๑.๒ บริษัท เวิล์ดวาย-เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด ช่ือช่องรายการ WCTV CABLE TV  



๙ 
 

 อนึ่ง ช่องรายการดังกล่าวไม่ปรากฏเนื้อหารายการที่มีลักษณะเข้าข่ายการ
โฆษณาขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริโภคหรือปรากฏข้อร้องเรียนอันขัดหรือแย้งกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการ และ
ก ากับดูแลด้านเนื้อหา 

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

 
วาระที ่ ๔.๘ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๓ ราย ๓ 
ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ

ให้บริการโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๓ ราย ๓ ช่อง
รายการ ดังนี้ 

๑.๑   บริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด  ช่ือช่องรายการ Sun Channel ใบอนุญาต
เลขที่ B1-S21040-0436-56 โดยมีผลยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (วันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๕๗) 

๑.๒   บริษัท จีเอ็มเอ็ม มี เดีย จ ากัด (มหาชน)  ช่ือช่องรายการ Green 
Channel ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0262-56 โดยมีผลยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

๑.๓   บริษัท แฟนทีวี จ ากัด  ช่ือช่องรายการ GMM Music ใบอนุญาตเลขที่ 
B1-S21040-0327-56 โดยมีผลยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

๒. ให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ Sun Channel ด าเนินการเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และแจง้
ผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

๓.  ให้บริ ษัท จี เอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แฟนที วี จ ากัด 
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๓.๑   แจ้งผลการพิจารณายกเลิกการประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการมมีติ
ให้ผู้ให้บริการโครงข่ายที่น าช่องรายการดังกล่าวตามข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ ไปออกอากาศทราบ 

   ๓.๒   ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   ๓.๓   แจ้งผลการด าเนินการตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ มายังส านักงาน กสทช. 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

 
วาระที ่ ๔.๙ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบ้ิล จ ากัด (มหาชน)  

ขออนุญาตหยุดพักการให้บริการชั่วคราว เพ่ือปรับปรุงช่องรายการให้กับสมาชิก
ผู้ใช้บริการ ในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๒.๐๐ – ๐๕.๐๐ น.  



๑๐ 
 

(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. อนุญาตให้ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล จ ากัด 

(มหาชน) หยุดพักการให้บริการเป็นการช่ัวคราว เพื่อปรับปรุงช่องรายการให้กับสมาชิกผู้ใช้บริการ ในวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๒.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. และให้ทั้งสองบริษัทฯ รายงานผลการหยุดพักให้บริการ
ดังกล่าว มายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่พักให้บริการ 

๒.  ให้ ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งเตือนทั้งสองบริษัท ฯ ตามข้อ ๑ ว่า กรณี
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ มีความประสงค์จะพักการให้บริการช่ัวคราวหรือหยุดการให้บริการไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ยื่นขอต่อ กสท. ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนวันที่เริ่มพักฯ หรือหยุดการให้บริการ 
พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นการพักฯ หรือหยุดการให้บริการประกอบด้วย 

๓. ให้ ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
ทุกรายทราบว่า กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ มีความประสงค์จะพักการให้บริการช่ัวคราวหรือหยุดการ
ให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ยื่นขอต่อ กสท. ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนวันที่เริ่มพักฯ หรือหยุด
การให้บริการ พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นการพักฯ หรือหยุดการให้บริการประกอบด้วย 

 
วาระที ่ ๔.๑๐ กรอบหลักการประกอบการพิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์การคืนคลื่นเพ่ือน าไป

จัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ (ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบกรอบหลักการ (Conceptual Framework) ประกอบการ

พิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์การคืนคลื่นความถ่ีเพื่อน าไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี โดยใช้หลักการ
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) รวมถึงกรณีย่านความถ่ี 698-790 MHz   
ซึ่งได้รับอนุญาตให้มีการใช้งานในการประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลโดย กสทช. อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและมีการก าหนดระยะเวลาการอนุญาตที่ชัดเจน จะต้องก าหนดระยะเวลาให้เป็นไปตามการอนุญาต
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที ่ ๔.๑๑ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๕๖๕/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช.               

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 
๒. เห็นชอบแนวทางจัดท าค าให้การ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่ ๕.๑ กรอบอัตราและความจ าเป็นส าหรับการคัดเลือกพนักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วน (บ๓) ในสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ส านักงาน กสทช.) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบกรอบอัตราและความจ าเป็นในการแต่งตั้งพนักงานเพื่อให้

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส่วน (บ๓) ในสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จ านวน ๓๒ อัตรา 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๐ น. 
 


