
๑ 
 

               
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ ท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

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.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ติดภารกิจ 

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

 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา  

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๔. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นางสิริรัตน์  นิ่มเงิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๖. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาววรลักษณ์  ตันติมังกร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวบังอร  ไล้ทองค า พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๖. ว่าที่ร้อยตรีเอกพงษ์  ไชยสิทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๗. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์พุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๘. นายชาญชัย  เพชรชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
 
มติท่ีประชุม - 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  



๓ 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๕๘  โดยให้เพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. เพิ่มเติมวาระที่ ๕.๑ เป็นดังนี้ 
  “วาระที่ ๕.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ สายงานกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ (กสท.)  
 มติท่ีประชุม   ให้ส านักงาน กสทช. น างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ 

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป” 
๒. เพิ่มเติมวาระที่ ๕.๒ เป็นดังนี้ 
 “วาระท่ี ๕.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ 
 
 มติท่ีประชุม   ให้ส านักงาน กสทช. น าเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในการ

ประชุมคราวต่อไป” 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ เกี่ยวกับสถานีวิทยุท่ีถูกระงับตามมติ กสท. 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ๒๕๕๗ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. กรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการออกอากาศโดยไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย           

ให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค เร่งด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 
วาระที ่ ๓.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

 วาระที ่ ๓.๔ การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี ช่องรายการ NICE CHANNEL ของบริษัท        
ยูนิเวอร์แซล โปร จ ากัด (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 



๔ 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบประวัติการกระท าความผิดและเรื่องร้องเรียน

ของผู้อ านวยการสถานีด้วย 
 
วาระที ่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไข

ปัญหาให้สามารถรับชมได้ตามปกติ (เลขท่ี ๑๔๗/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๖ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย กสทช. (ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. และส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.) 

 
มติท่ีประชุม ให้น าไปบรรจุเป็นวาระที่ ๕.๓ เพื่อพิจารณา 
 

วาระที ่ ๓.๗ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๘ งบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

   
มติท่ีประชุม ให้น าไปบรรจุเป็นวาระที่ ๕.๒ เพื่อพิจารณา 

 
วาระที ่ ๓.๙ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.))  
ที่ประชุม กสท.มีข้อสังเกต ดังนี ้
๑. กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  มีข้อสังเกตว่าการแจกคูปองควรแจก 

ในพื้นที่ที่โครงข่ายเข้าถึง 
๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตว่า มีผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียม

ได้ตั้งบูธเพื่อให้ประชาชนน ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลระบบ T2 มาแลกกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดาวเทียม   
จึงให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วย 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 



๕ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ด าเนินการตามข้อสังเกตของที่ประชุม กสท. 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่ ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันท่ี ๒๐ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท . 
และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที ่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๓๐ มกราคม 
๒๕๕๘) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ ทั้งนี้  
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

  
วาระที ่ ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๔๑ สถานี (ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๒ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม        
พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และ
มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ี
และภูมิภาคด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี หากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 



๖ 
 

๒.   ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓.   หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศตาม
ข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป  

 
วาระที ่ ๔.๔ การสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานี

วิทยุกระจายเสียงปากบ่อ เรดิโอ รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๑๕๘ คลื่นความถี่ 90.25 MHz 
กรุงเทพมหานคร (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการ สถานีวิทยุกระจายเสียงปาก

บอ่ เรดิโอ รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๑๕๘ คลื่นความถ่ี 90.25 MHz กรุงเทพมหานคร ของผู้ท าการแทนวัดปากบ่อ 
และให้การทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวสิ้นสุดลง ตามข้อ ๑๒ (๑) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้วัดปากบ่อ
ทราบด้วย  

 
วาระที่  ๔.๕ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสท. ในคราวต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๖ การอนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง       
กรมอุตุนิยมวิทยา (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง      

กรมอุตุนิยมวิทยา จ านวน ๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  
๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดย
เคร่งครัดในการส่งผังรายการหลักในปีต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๗ สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ขอให้ส่ง

เรื่องร้องเรียนของสมาชิกสภาวิชาชีพฯ เป็นผู้พิจารณา (ส านักก ากับผังและเนื้อหา



๗ 
 

รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระ ๔.๗ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๘ แนวทางปฏิบัติทางเทคนิคและการด าเนินการเกี่ยวกับระดับความดังของเสียง 
(Audio Loudness) (คณะท างานด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ภาค พื้นดินใน
ระบบดิจิตอล/ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ โทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบแนวปฏิบัติส าหรับระดับความดังของเสียง (Audio Loudness) ตาม

เอกสารแนบที่ส านักงาน กสทช. เสนอ เอกสาร ๔ 
๒.  ทราบแผนการด าเนินการที่ เกี่ยวกับระดับความดังของเสียง (Audio 

Loudness) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่  ๔.๙ แนวปฏิบัติทางเทคนิคและการด าเนินการเกี่ยวกับผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Program Guide, EPG) (คณะท างานด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล/ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี กระจายเสียงและ 
โทรทัศน์ (ทส.)) 
ที่ประชุม กสท. มีความเห็น ดังนี้ 

  -  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีความเห็นว่า การด าเนินการเกี่ยวกับ
ผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ควรจัดท าตารางเพื่อให้ผู้รับชมสามารถเห็นผังรายการของหลายๆ ช่องได้พร้อมกัน 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบแนวปฏิบัติส าหรับผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Program 

Guide, EPG) ตามเอกสารแนบที่ส านักงาน กสทช. เสนอ เอกสาร ๕ ทั้งนี้ ให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจึงเสนอให้ กสท. ทราบ 

๒.   ทราบแผนการด าเนินการที่เกี่ยวกับการออกอากาศผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ 
(EPG) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้เลื่อนการด าเนินการออกอากาศข้อมูลผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ 
(EPG) พร้อมกันทุกช่องรายการ ทุกโครงข่าย จากก าหนดการเดิมวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๒.๐๐ น. ถึง 
๐๕.๐๐ น. เป็นวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๒.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. 

 
วาระที่  ๔.๑๐ การพิจารณาอนุญาตหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 



๘ 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ให้ส านักงาน กสทช.โดยส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ประสานกับหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการ 
กระจายเสียง ให้กรรมการ กสท. ไดเ้ข้าหารือและรับทราบแนวทางการจัดอบรมฯ ที่ผ่านมาของหน่วยงาน และ
แนวทางการจัดอบรมฯ  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. จัดประชุมหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  

 
วาระที่  ๔.๑๑ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยกเลิกสัญญาการ

ให้บริการและคืนเงินค่าบริการพร้อมค่าติดตั้งอุปกรณ์ (เลขท่ี ๑๖๒/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์/
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาอีกครั้ง แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 
หมายเหตุ   
๑. ประธาน กสท.(พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  

งามสง่า มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
๓. รับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑๑ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ด าเนินการตรวจสอบและ
มีหนังสือชี้แจงสาเหตุท่ีไม่สามารถรับชมช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์ได้ (เลขท่ี ๑๘๑/๒๕๕๗) (ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
  
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบผลการยุติเรื่องร้องเรียน  
๒. มอบหมาย ส านักงาน กสทช. (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (บส.) และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง) ด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคโดยบังคับใช้กฎหมายให้ 
กรมประชาสัมพันธ์ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริ การเป็นการทั่วไป (Must 
Carry) ตามมติ กสท. ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๑๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ด าเนินการคืนเงิน

ค่าบริการจานรับสัญญาณดาวเทียม จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ในกรณีท่ีไม่สามารถ
รับชมช่องรายการได้ พร้อมท้ังยกเลิกสัญญาการใช้บริการ (เลขท่ี ๑๗๙/๒๕๕๗) 



๙ 
 

(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
  
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาทบทวนอีกครั้ง แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 
หมายเหตุ  
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  

งามสง่า มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
๓. รับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑๓ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๔ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๒๒๗/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. มอบหมายให้ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย 

จิตรภาษ์นันท์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 
๒. เห็นชอบแนวทางจัดท าค าให้การ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
  
หมายเหต ุ   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  ไม่พิจารณาวาระที่ ๔.๑๔ นี ้
 

วาระที่  ๔.๑๕ บันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างส านักงาน กสทช. ร่วมกับสถาบันวิจัยและ
ศึกษาความมั่นคงและการจัดการ (Institute for Defense and Business) 
มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา (University of North Carolina) ณ เมืองแช
เปิล ฮิลล์ มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (ส านักก ากับการใช้คลื่น
ความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส)) 
 
มตท่ีิประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก(กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ 

กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์) มีมติ เห็นชอบการลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ (MoU) ระหว่างส านักงาน กสทช. ร่วมกับสถาบันวิจัยและศึกษาความมั่นคงและการจัดการ 
(Institute for Defense and Business) มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา (University of North Carolina)    
ณ เมืองแชเปิล ฮิลล์ มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหต ุ    
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ 

งามสง่า  สงวนความเห็น ตามบันทึกที่แนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่  ๕.๑ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในของส านักงาน กสทช. สายงานกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ (กสท.) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงโครงสร้างของส านักงาน กสทช. ในส่วนของ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้มีความกระชับยิ่งขึ้นโดยควรปรับให้มีส่วนงานประมาณ ๑๐ – ๑๒ 
ส านัก 

๒. เห็นชอบในหลักการให้ปรับลดคณะอนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ให้มีประมาณ ๑๐ คณะ 

๓. ให้ ประธาน กสท. ท าหนังสือแจ้ง ประธาน กสทช. เพื่อทราบ 
 

วาระที่  ๕.๒ งบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ 
(อส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นกรรมการ กสท. แต่ละท่านไปพิจารณา

ด าเนินการ 
 

วาระที่  ๕.๓ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย กสทช. (ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. และส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก(กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ 

กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์) มีมติ ดังนี้ 
๑.   เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. 

เสียงข้างมาก ดังนี้ 
 ๑.๑ เมื่อประกาศประมูลดิจิตอลธุรกิจระดับชาติ ข้อ ๘.๔ และข้อ ๘.๕        

ได้ก าหนดสัดส่วนการกระท าที่เป็นการครอบง ากิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยอาศัยอ านาจตาม
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว กรณีจึง
ต้องถือว่าข้อก าหนดตามข้อ ๘.๔ และข้อ ๘.๕ ของประกาศประมูลดิจิตอลธุรกิจระดับชาติเป็นหลักเกณฑ์ตาม
บทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งย่อมมีผลใช้บังคับกับผู้รับใบอนุญาต ดังนั้น ข้อ ๘.๔ และข้อ ๘.๕ ของประกาศประมูล
ดิจิตอลธุรกิจระดับชาติ ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้เข้าร่วมการประมูลภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ซึ่งการ
ก าหนดสัดส่วนดังกล่าวจ าเป็นต้องน าหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับข้อห้ามการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตาม   
ข้อ ๗.๒ ของประกาศฉบับเดียวกันมาพิจารณาประกอบด้วย 

 ๑.๒ เมื่อผู้รับใบอนุญาตฯ ต้องปฏิบัติตามข้อ ๘.๔ และข้อ ๘.๕ ของประกาศ
ประมูลดิจิตอลธุรกิจระดับชาติ ซึ่งออกตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้ว การเข้า



๑๑ 
 

ถือหุ้นของ SLC ใน NMG หากเป็นไปในสัดส่วนที่ส านักงาน กสทช. ช้ีแจง ย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 
๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งส านักงาน กสทช.
ต้องด าเนินการต่อไปเพื่อพิจารณาว่าเป็นการถือครองธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกันตามที่ กสทช . ก าหนด
หรือไม่ จึงมีมติให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) และส านักส่งเสริมการ
แข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.) ตรวจสอบและท าความเห็นกรณีการถือหุ้นของ 

 ๑.๓ การเข้าถือครองหุ้นของ NMG โดย SLC ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แต่หากส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาต กรณีดังกล่าว กสทช. อาจใช้อ านาจตามข้อ ๑๔(๒๗) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการก าหนด
เงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติมได้ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) และ
ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง(สส.) เรียกผู้เกี่ยวข้องมาช้ีแจง แสดงเอกสารหลักฐาน เพื่อ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ พร้อมเสนอความเห็น กรณีการถือหุ้นระหว่าง NMG และ SLC แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท.
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
หมายเหต ุ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช. พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์  งามสง่า ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 
 


