
๑ 
 

               
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ ท่ี ๙ 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. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
๖. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๗. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๘. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นายณัฎฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นางสาววันทนีย์  วริยานันทกุล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๒. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาววรลักษณ์  ตันติมังกร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๗. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๒๘. Mr. Peter  Walop ตัวแทนจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
 
มติท่ีประชุม - 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่  

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โดยให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้ ถัดจากข้อ ๓. ของวาระที่ ๔.๙   
“ที่ประชุม กสท.มีความเห็น ดังนี้ 



๓ 
 

    - กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีความเห็นว่า การด าเนินการเกี่ยวกับ 
ผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ควรจัดท าตารางเพื่อให้ผู้รับชมสามารถเห็นผังรายการของหลายๆช่องได้พร้อมกัน” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๘ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และการประชุม (กส.))    
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
วาระที ่ ๓.๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไข          

ให้สามารถรับชมช่องรายการระดับความคมชัดสูง (HD) ตามท่ีได้โฆษณาไว้ (เลขที่ 
๑๓๗/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
  
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขให้
สามารถรับชมช่องรายการระดับความคมชัดสูง (HD) ตามท่ีได้โฆษณาไว้ (เลขท่ี 
๑๓๘/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการรับชมรายการผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมได้ (เลขท่ี ๑๑๑/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๔ 
 

วาระที ่ ๓.๖  เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีการออกอากาศ
ภาพยนตร์เรื่อง “ไอ้แมงปอแมน” ของช่องรายการ MONO 29 (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๗  เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีภาพยนตร์ 
“Friday the 13th (2009) ออกอากาศทางช่องรายการ MONO 29 มีเน้ือหาท่ี
ไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ) 
  
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๘ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
  
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๙ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๑๐ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
เนื่องจากผู้ช้ีแจงติดภารกิจอื่น ไม่สามารถมาช้ีแจงต่อที่ประชุมได้ และไม่มีเอกสาร

ประกอบระเบียบวาระ  
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการ จ านวน ๔,๒๙๔ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลงจ านวน ๑๖ 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 ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘) (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 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าสรุปข้อมูลกรณีผู้ทดลองประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง ซึ่งที่ประชุม กสท. ไดม้ีมติให้ความเห็นชอบ แต่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ แล้วรายงานให้ที่ประชุม 
กสท. ทราบต่อไป 

 
 
 
 



๖ 
 

วาระที ่ ๔.๓ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๗ 
มกราคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน) 
  
มติท่ีประชุม  
๑. อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันที่ 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี จ านวน ๘๐ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ จะต้องไม่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงผู้ด าเนินการสถานี 

๒. เห็นชอบ หลักการตั้งช่ือสถานีที่ไม่ควรก าหนดให้มีการสื่อความหมายถึงหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐ หรือช่ือสถานี ที่มีความหมายขัดแย้งหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกับการ
ทดลองประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับอนุญาต หรือช่ือสถานีที่มีความหมายเป็นการทั่วไปซึ่งบคุคลอืน่มสีทิธิ
ใช้ได้โดยทั่วไป และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งสถานีวิทยุที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการฯ ที่ใช้ช่ือที่เป็นไปตามหลักการข้างต้น ท าการยื่นค าร้องขอแก้ไขช่ือสถานีทันที  

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทุกรายจะต้อง
ระบุประเภทของการทดลองประกอบกิจการของสถานี ในการประกาศทุกต้นช่ัวโมง  

 
วาระที่  ๔.๔ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๑๔ สถานี (ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๕ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และมอบหมายให้
ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี หากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 

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  

 



๗ 
 

วาระที่  ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ 
(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท แคทเทเลวิช่ัน 

จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบ
บอกรับสมาชิก ช่ือช่องรายการ โทรทัศน์ดาวเทียม เรนโบว์ทีวี โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๓. ส าหรับ บริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์ เรช่ัน กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ ND 
CHANNEL ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบว่ามีการออกอากาศก่อนได้รับอนุญาตหรือไม่และน าเสนอที่ประชุม 
กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 
วาระที่  ๔.๖ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๔ ราย ๔ 
ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ

ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ ดังนี้ 
 ๑.๑ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ WE TV เลขที่ใบอนุญาต  

B1-S2140-0834-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 ๑.๒ บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ Jim Jam เลขที่

ใบอนุญาต B1-S2140-0728-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 ๑.๓ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Australia Network 

เลขที่ใบอนุญาต B1-S2140-0075-57 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ
๒.  ให้ผู้รับอนุญาตตามข้อ ๑ ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ แจ้งผลการพิจารณายกเลิกการประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการมมีติ

ให้ผู้ให้บริการโครงข่ายที่น าช่องรายการดังกล่าวไปออกอากาศทราบ 
 ๒.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๓ แจ้งผลการด าเนินการตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ มายังส านักงาน กสทช. 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 



๘ 
 

๓.  ส าหรับบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ช่องรายการ GTH On Air เลขที่ใบอนุญาต B1-
S2140-0007-57 ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาให้
ความเห็นเพิ่มเติม แล้วส่งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเสนอที่ประชุม กสท.พิจารณา อีกครั้ง 

 
วาระที่  ๔.๗ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท 
บีทีเอส เคเบิล ทีวี จ ากัด (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
(ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ
ที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
วาระท่ี  ๔.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยกเลิกสัญญาการ

ให้บริการและคืนเงินค่าบริการพร้อมค่าติดตั้งอุปกรณ์ (เลขท่ี ๑๖๒/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ให้ความเห็น

เพิ่มเติม แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 
หมายเหตุ     
๑. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๘ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) มีข้อสังเกต ตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ด าเนินการคืนเงิน
ค่าบริการจานรับสัญญาณดาวเทียม จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ในกรณีท่ีไม่สามารถ
รับชมช่องรายการได้ พร้อมท้ังยกเลิกสัญญาการใช้บริการ (เลขท่ี ๑๗๙/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้เสนอคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 

  หมายเหตุ  
๑. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๙ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) มีข้อสังเกต ตามบันทึกที่แนบ 

 



๙ 
 

วาระที่  ๔.๑๐ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน   
ในระบบดิจิตอล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... (คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะท างานด้านเทคนิคในกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...   ตามที่คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะท างานด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  และ
ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ โทรทัศน์ เสนอ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม 
กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ 
กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการ 
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

๓. เห็นชอบในหลักการต่อการพิจารณาอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม มี /ใช้/
น าเข้า/น าออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตาม (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... 
โดยก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
ฉบับดังกล่าว เมื่อมีผลใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา 

๔. ทราบข้อมูลเจ้าของสถานที่ตั้งและผู้รับผิดชอบสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานี
เสริมในกลุ่ม A1 และ A2 (จ านวน ๘๓ สถานี) ตามความเห็นชอบร่วมกันของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้ง ๔ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสาร ๕ 

 
หมายเหตุ  รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๑ การด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในปีท่ี ๒ ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ส านัก
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับ

ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๙ สถานี 
ประกอบด้วย สถานีนครศรีธรรมราช  สถานีภูเก็ต  สถานีตรัง สถานีสุรินทร์ สถานีสกลนคร สถานีล าปาง สถานี
น่าน สถานีเพชรบูรณ์ และสถานีประจวบคีรีขันธ์ ว่าเป็นไปตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๗ เมื่อ 
วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑๘ หรือไม่ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 



๑๐ 
 

๒. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ระดับชาติ ที่ให้ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล จ านวน ๕ สถานี ประกอบด้วย สถานีกาญจนบุรี สถานีชุมพร สถานีตราด สถานีมุกดาหาร และสถานี
ตาก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  จึงให้ใช้มาตรการทางปกครอง โดยมีค าสั่งให้บริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการตามเงื่อนไขฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ กสท. มีมติ ซึ่งหากยัง
ไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขฯ ดังกล่าว กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครอง ในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเตือนไปในคราวเดียวกันด้วยว่า หากบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ไม่ด าเนินการ
ติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลสถานีอื่นให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ฯ กสท. จะใช้
มาตรการปรับทางปกครองอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ในทันทีโดยมิพักต้องเตือนแต่อย่างใด  

 
หมายเหตุ   
๑. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) สงวนความเห็น ตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๑๒ รายงานการวิเคราะห์ระดับการแข่งขันและผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญ
ในตลาดท่ีเกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักส่งเสริมการ
แข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช.น าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๓ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๐๐๒/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. มอบหมายให้ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่  ๔.๑๔ การพิจารณาความเห็นของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด และกลุ่มผู้ประกอบการ 
(ส านักวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและน าเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. จัดรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบกิจการที่ เกี่ยวข้อง 

(Focus Group) 
 
หมายเหตุ ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 



๑๑ 
 

วาระที่  ๔.๑๕ ร่างบันทึกข้อตกลง (MoU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงาน กสทช. 
กับมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาบัตร       
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ การจัดท าร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างส านักงาน กสทช. กับมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่  ๔.๑๖ ให้ความเห็นชอบชุดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะการบริหาร และหลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้าน Soft Skill 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร (ส านักอ านวยการสายงาน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอวาระงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เข้าสู่ที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป และให้ส านักยืนยันการน าเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณว่า ได้มีการหารือระดับ
นโยบายที่ก ากับดูแลแล้วหรือไม่ 

 
  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่  ๕.๑   การขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (กสท.) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการ

ในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ออกไปอีก ๓ เดือน นับแต่วันที่ครบก าหนดเดิม จ านวน ๔ คณะ ดังนี้  
๑. คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี  
๒. คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  
๓. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๔. คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ 
 
หมายเหตุ  รับรองมติระเบียบวาระที่  ๕.๑ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 


