
๑ 
 

              
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ ท่ี ๒๓ มีนาคม 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         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
   

เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒.  นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๓. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ลาประชุม 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 

 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายสมภพ  รัตนาธรรมวัฒน์ ผู้อ านวยการส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใน 
๓. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๒ 
 

๕. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ 

๖. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
๗. นางอิสสะรี  ฉัตรโชติกวงศ์ รักษาการ ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๘. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายศักดิ์ดา  มะเกลี้ยง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๒. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๓. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๔. นางสาวหทัยรัตน์  ยุติวงศ์สันติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๕. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๖. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๗. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๘. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นางสาวคัคนางค์  จามะริก พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๐. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๑. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๒. นางจิตสุภา  ฤทธิผลิต พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๓. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๔. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๕. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๖. นายศักดิ์ชัย  วัฒนเดชะกุล ที่ปรึกษาจากบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 
 
มติท่ีประชุม - 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘  โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. แก้ไข ข้อ ๑.๒ ของ มติที่ประชุม วาระที่ ๕.๑ จาก “๑.๒ คณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี” เป็น “๑.๒ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์” 

๑. แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒ และข้อ ๓ ของ หมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม วาระที่ ๕.๒ 
เป็นดังนี้ 

 “๒. กสทช.เสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ กสทช. ผศ.ดร. 
ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์) มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 

     ๓. รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๒ รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เดือนมีนาคม 
๒๕๕๘ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))  
  

  มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที ่ ๓.๓  ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหารายการ

ในหมวดเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
  

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

 



๔ 
 

วาระที ่ ๓.๔ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโคร่งข่ายสิ่งอ านวยความ
สะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓))  
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

วาระที ่ ๓.๕ รายงานการศึกษาแนวทางการน าคลื่นความถี่ย่าน 2.3 GHz และ 2.6 GHz เพ่ือ
ใช้ส าหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคม (คณะท างานเพื่อศึกษาแนวทางการน า
คลื่นความถ่ีย่าน 2.3 GHz และ 2.6 GHz เพื่อใช้ส าหรับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม/ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 

 
มติท่ีประชุม น าไปเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๕.๑ 

 
วาระที ่ ๓.๖ รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 

ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๔ (APG15-4) (คณะท างาน
เตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ส านักบริหารคลื่น
ความถ่ี (คภ.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๗  ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
  

  มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที ่ ๓.๘ การพิจารณากรณีการออกอากาศรายการโทรทัศน์ของช่องรายการ PEACE TV 

ช่องรายการ 24 TV ช่องรายการฟ้าวันใหม่ และช่องรายการ 1 TV (ส านักก ากับ
ผังรายการและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.)) 
  

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

หมายเหต ุ ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช. พันต ารวจเอก 
ทวีศักดิ์  งามสง่า มีข้อสังเกต ตามบันทึกที่แนบ 

 
 
 
 



๕ 
 

วาระที ่ ๓.๙ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อทราบถึง

ความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการแจกคูปอง ดังนี้ 
๑. แจกคูปองจนถึงรอบที่ ๖ ไปแล้ว จ านวน ๘,๔๑๔,๐๐๐ ฉบับ  
๒. การเบิกจ่าย 
 ๒.๑  จ านวนคูปองที่น าส่งธนาคาร เพื่อรอการเบิกจ่าย  
 จ านวน ๒,๕๕๙,๐๐๐ ฉบับ 
 ๒.๒ จ านวนคูปองที่ส านักงาน กสทช. เบิกมาตรวจสอบ  
  จ านวน ๑,๔๖๑,๐๐๐ ฉบับ 
 ๒.๓ บริษัทที่ได้รับการจ่ายเงินแล้ว ๔๐ บริษัท คิดเป็น ๒๙ % ของจ านวนที่น าส่ง 
  ธนาคาร 
๓.  ส าหรับกล่องดิจิตอลที่มีปัญหา ส านักงาน กสทช. ได้เรียกทั้ง ๔ บริษัทมาช้ีแจงแล้ว 

และได้ข้อสรุปว่าจะระงับการจ่ายเงินจนกว่าจะมีการแก้ไข 
 
 
กรรมการ กสท. พิจารณาแล้ว ดังนี ้
๑. กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีความเห็นว่า ให้ส านักงาน กสทช.

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงกล่องรับสัญญาณดิจิตอลที่ไม่ได้มาตรฐาน และด าเนินการแก้ไขปัญหา
ต่อไป 

๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  มีความเห็นว่า ให้ส านักงาน กสทช.เร่งด าเนินการ
ให้มีค าสั่งทางปกครองในกรณีของกล่องรับสัญญาณดิจิตอลที่ไม่ได้มาตรฐาน และให้ติดตามเรื่องร้องเรียนที่
ผู้บริโภคเคยแจ้งเข้ามา แล้วรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุม กสท. ทราบด้วย  

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. ไปพิจารณาด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบการต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ในช่วงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๘๗ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ 
และครั้งที่ ๒ ช่วงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๕๘ จ านวน ๙๐  สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๒ 



๖ 
 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยกุระจายเสยีง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออาย ุครั้งที่ ๑ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลอง
ประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๘ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสารแนบ ๓  

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยกุระจายเสยีง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุ ครั้งที่ ๒ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบ
กิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๑๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสารแนบ ๔ 

๔.  การระงับสิทธิตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบ
ค าสั่งทางปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือ
ว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที 

 ๕.  ให้การระงับคดี ด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการ 
ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ เป็นไปตามค าสั่ง กสทช. ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 

 
 
 

วาระที ่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ   
ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕   
๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 

กสท. และ คสช. ก าหนด 
 
วาระที ่ ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  

 



๗ 
 

 มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๒๒ สถานี (ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ 
ที่แนบ เอกสาร ๖ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม        
พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ   
และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่น
ความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี หากพบการกระท าความผิด            
ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

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  

 
 

วาระที่ ๔.๔ การสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสถานี
วิทยุกระจายเสียง คริสเตียนอ่าวอุดม รหัส ๐๑๕๒๐๐๕๑ คลื่นความถี่ 87.50 
MHz จังหวัดชลบุรี (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

   
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้การอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

คริสเตียนอ่าวอุดม รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๐๕๑ คลื่นความถ่ี 87.50 MHz  จังหวัดชลบุรี  สิ้นสุดลง ตามข้อ ๑๒ (๑) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.๒๕๕๕ นับตั้งแต่วันที่ 
กสท. มีมติเป็นต้นไป 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑ ให้กลุ่มคน
คริสตจักรอ่าวอุดมทราบต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๕ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท.ในครั้งต่อไป 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. เปิดเผยรายละเอียดคลื่นความถ่ีและสถานที่ระดับอ าเภอ

ของสถานีวิทยุกระจายเสียงรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน Web site ของส านักงาน 
กสทช.ด้วย แต่มิให้ถือว่าการเปิดเผยรายละเอียดคลื่นความถ่ีดังกล่าวเป็นการจัดสรรคลื่นความถ่ีให้แก่ส ถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแต่อย่างใด 



๘ 
 

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

งามสง่า ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
๒.  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์     

และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๖ พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ งทางปกครองท่ีใ ห้ยุติการออกอากาศสถานีวิทยุ 
กระจายเสียง (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  

  มติท่ีประชุม  
๑. ไม่รับอุทธรณ์ จ านวน  ๓ ราย (จ านวน  ๔ สถานี) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ 

ที่แนบ เอกสาร ๗. เนื่องจากการยื่นอุทธรณ์มิได้เป็นไปตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
๒. ยกอุทธรณ์ จ านวน ๒ ราย (จ านวน ๒ สถานี) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่

แนบ เอกสาร ๘. เนื่องจากค าสั่งส านักงาน กสทช. ที่ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงมวลชนเกษตรสัมพันธ์ และสถานี
วิทยุกระจายเสียงศรนารายณ์ ยุติการออกอากาศ ด้วยเหตุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งสองสถานี มิได้ยื่นค าขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม
พิจารณาค าขอภายในก าหนดเวลา เป็นค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

 
วาระที่ ๔.๗ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงใน

เครือข่ายของกองบัญชาการกองทัพไทย  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงใน

เครือข่ายของกองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน ๓ สถานี ก่อนด าเนินการออกอากาศต่อไป รายละเอียดตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๙ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดยเคร่งครัดในการส่งผังรายการหลักในปีต่อไป 

 
  หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๘ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของช่องรายการ เวิร์คพอยท์ ทีวี และ 

กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย) ภาคพ้ืนดิน จ านวน 
๑๓ สถานี (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ๒ (ปส.๒)) 

 
 

  



๙ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบท

เฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ดังนี้ 

 ๑.๑ บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง  จ ากัด (ช่องรายการ เวิร์คพอยท์ ทีวี)  
 ๑.๒ กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย) จ านวน ๑๓ 

สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑๐ 
๒.   มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งให้ บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด     

(ช่องรายการ เวิร์คพอยท์ ทีวี) ให้ส่งผังรายการหลักประจ าปีครั้งต่อไป ก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย ๑๕ วัน  
๓.   มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช.แจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และ

ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
และผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๙ การอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม จ านวน ๒๙ ราย ๔๐ ช่องรายการ (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์  เพื่ อ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ ไม่ ใ ช้คลื่นความ ถ่ี  
แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๒๙ ราย ๔๐ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑๑  

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. แจ้งให้ช่องรายการตามข้อ ๑. ปฏิบัติตามประกาศ  
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒  
ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดท าและเสนอผังรายการหลักอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการก่อนออกอากาศล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยเคร่งครัดในครั้งต่อไป  

๓. ให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  
(ปส.๒) น าส่งผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ตามข้อ ๑ ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)  เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการการโฆษณาอาหารและยา  และส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแล
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และประกอบการพิจาณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี 

 
หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  มคีวามเห็นเพิ่มเติมตามบันทึกที่แนบ 



๑๐ 
 

 
วาระที่  ๔.๑๐ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวด
ท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ จ านวน ๑ ช่อง
รายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  อนุญาตให้บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด  เลขที่ใบอนุญาต  

B1-S20031-0013-57 เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจาก ช่องรายการ โมโน 29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์ ) เป็น  
ช่องรายการ  โมโน ทเวนต้ีไนน์ (Mono 29) 

 
วาระที่  ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ จ านวน ๑ ราย (๑ ใบอนุญาต) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก และวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท 

พัทยา ดิจิตอลเคเบิล ทีวี จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับท้องถ่ิน พื้นที่อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย 
ให้มีอายุใบอนุญาต ๑๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ   

 
วาระที่  ๔.๑๒ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ื อให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ทีม เคเบ้ิล เซอร์วิส (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก และวิทยุคมนาคม 
(ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบมาตรการเยียวยา ผู้ใช้บริการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีม เคเบิ้ล 

เซอร์วิส  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑ ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีม 

เคเบิ้ล เซอร์วิส ทราบ เพื่อด าเนินการเยียวยาผู้ใช้บริการต่อไป  และให้แจ้งผลการด าเนินการต่อส านักงาน 
กสทช. ภายใน ๗ วัน หลังจากด าเนินการเสร็จสิ้น  

๓. ให้ส านักงาน กสทช. เสนอผลการเยียวยาผู้ใช้บริการตามข้อ ๒ ต่อที่ประชุม 
กสท. เพื่อพิจารณายกเลิกการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีม เคเบิ้ล เซอร์วิส ต่อไป 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ  

 
 



๑๑ 
 

วาระที่  ๔.๑๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
ท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ (ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน) 
 
มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๔ แผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๘ (ส านักอ านวยการสายงาน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี ้
 

วาระที่  ๔.๑๕ ความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ต่อผู้ใช้บริการ กรณี เรื่องร้องเรียนต่อการรับชมรายการผ่านกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม GMM Z (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  ยืนยันหลักการความรับผิดชอบและหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตที่จะต้อง

ด าเนินการตามกฎหมาย รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วย 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

กสทช. และความเห็นของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เสนอต่อที่
ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๑๖ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเน้ือหารู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ 

(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนา

เนื้อหารู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ : ประโยชน์และการน าไปใช้ในระดับอุดมศึกษา ระหว่างส านักงาน กสทช. 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่  ๔.๑๗ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือจัดจ้างติดตามตรวจสอบ/เฝ้าระวังการกระท าท่ีมี
ลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา

งบประมาณของส านักงาน กสทช. เพื่อพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุม กสทช. ต่อไป 
 



๑๒ 
 

วาระที่  ๔.๑๘ เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการเปิดประเด็นร้อน ตอน “กระชาก
หน้ากากบรรพตล้มเจ้า และสัมพันธ์ท่ีแนบกับระบอบทักษิณ” ทางช่องรายการ   
ทีนิวส์ (ส านักก ากับผังรายการแลเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ กสทช. ผศ.ดร.  

ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์) เห็นว่า รายการเปิดประเด็นร้อน ตอน “กระชาก
หน้ากากบรรพตล้มเจ้าและสัมพันธ์ ที่แนบกับระบอบทักษิณ” ของบริษัท กรีน อินเทลลิเจ้นท์ จ ากัด ช่อง
รายการ ทีนิวส์  มีลักษณะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่หมิ่นประมาทบุคคลอื่น และส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ 
ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร อันเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศ
ตามประกาศ คสช.ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการ
ปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 
๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
๙๗/๒๕๕๗ ซึ่งมีฐานะเป็นกฎหมาย จึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่ง
ต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒.  เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ การกระท า และผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึน
จากการออกอากาศตามข้อ ๑. แล้ว จึงให้ก าหนดโทษปรับทางปกครองเป็นเงินจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท และให้
ช่องรายการดังกล่าวท าการแก้ไขโดยออกอากาศขออภัยในความผิดพลาดและการพาดพิงบุคคลอื่น ภายใน ๓ 
วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง ตามมาตรา ๕๗(๒) ประกอบกับมาตรา ๕๙(๓) และมาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

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

งามสง่า ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
๒.  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
๓. กสทช. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีความเห็นเพิ่มเติมตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๑๙ เรื่องร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการมองไกล ทางช่องรายการ PEACE TV 
มีเน้ือหารายการไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังรายการแลเนื้อหารายการ และพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กสทช.    

พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ และ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์) เห็นว่า เนื่องจากการออกอากาศ
รายการ มองไกล ช่องรายการ PEACE TV ของบริษัท รวยทันที จ ากัด มีเนื้อหาลักษณะส่อให้เกิดความสับสน 
ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร อันเป็นการละเมิดข้อตกลงที่



๑๓ 
 

บริษัท รวยทันที จ ากัด ได้ท าไว้กับส านักงาน กสทช.และเป็นการกระท าผิดเงื่อนไขตามข้อ ๕ ของข้อตกลง
ดังกล่าว  

๒.  เมื่อการกระท าของบริษัท รวยทันที จ ากัด เป็นการละเมิดต่อข้อตกลงดังกล่าว
ซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการประกอบกิจการโทรทัศน์ จึงให้มีค าสั่งทางปกครองตักเตือนเป็นลายลักษณ์
อักษรมิให้บริษัท รวยทันที จ ากัด กระท าการออกอากาศที่มีเนื้อหาในลักษณะดังกล่าว หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวจะใช้มาตรการพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ และหยุดการ
ออกอากาศช่องรายการ PEACE TV ทันที  

 
หมายเหตุ        
๑.  กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า ติดภารกิจมิได้ร่วมพิจารณาใน 

วาระนี้ 
๒.  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ของสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ  
๓.  รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” 
 

วาระที่  ๔.๒๐ การตรวจสอบพบช่องรายการ ๑๓ สยามไทย ออกอากาศเน้ือหารายการท่ีไม่
เหมาะสม (ส านักก ากับผังรายการแลเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม   เนื่องจากการออกอากาศรายการ morning news และรายการ  

ย่ าค่ า ย าข่าว ของบริษัท เสียงประชาชนไทย จ ากัด มีเนื้อหาลักษณะวิจารณ์ทางการเมือง ดังนั้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันกับช่องรายการอื่น ๆ จึงให้ส านักงาน กสทช. เรียกให้บริษัท เสียงประชาชนไทย จ ากัด 
มาท าข้อตกลงกับส านักงาน กสทช. ต่อไป  

 
หมายเหตุ        
๑.  กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า ติดภารกิจมิได้ร่วมพิจารณาใน 

วาระนี้ 
๒.  รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๒๑ ร่างหนังสือขอความร่วมมือผู้รับใบอนุญาตและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ระมัดระวังการ
น าเสนอข่าวหรือรายการท่ีมีเน้ือหาด้านความรุนแรง (ส านักก ากับผังรายการและ
เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)    
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบร่างหนังสือขอความร่วมมือผู้รบัใบอนุญาตและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่คณะอนุกรรมการด้านผงัรายการและเนื้อหารายการ เสนอ 
 
หมายเหตุ       กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า ติดภารกิจมิได้ร่วมพิจารณา

ในวาระนี้ 
 



๑๔ 
 

วาระที่  ๔.๒๒ การประชุมคณะกรรมการร่วมเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุ
ตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๗ (ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบต่อประเด็นด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

รวมทั้งท่าทีเบื้องต้น ส าหรับการประสานงานร่วมกับประเทศมาเลเซีย ในการประชุมคณะกรรมการร่วมทาง
เทคนิคว่าด้วย การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย -มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๗ (The 27 th 
Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along 
Thailand- Malaysia Common Border - JTC ) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ     กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า ติดภารกิจมิได้ร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 

วาระที่ ๔.๒๓ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุม 
กสท. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป 

วาระที่ ๔.๒๔ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยาย
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และขอขายเวลาการด ารงต าแหน่ง
ของคณะท างานฯ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๕ ผู้รับใบอนุญาตขออนุญาตผ่อนผันการเปิดเผยรายได้ท่ีเกิดขึ้นจากการให้บริการ

ตามท่ีได้รับอนุญาตไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ส านักค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงแลโทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๖ การขออุทธรณ์ค าสั่ง กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี 

๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กรณีของกรมประชาสัมพันธ์ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๗ รายงานผลการวิเคราะห์ระดับการแข่งขันและผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมี

นัยส าคัญในตลาดท่ีเกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านัก
ส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) 

 



๑๕ 
 

มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๒๘ ข้อร้องเรียนกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ช่อง SUN MOVIE (ส านักส่งเสริมการแข่งขัน

และก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 

มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๒๙ การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 
(ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) /ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   ประธาน กสท.(พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) และกสทช.พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  

งามสง่า  งดออกเสียงและมีข้อสังเกตเพิ่มเติมตามบันทึกที่แนบ 
๒.  กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ ไม่เห็นชอบกับข้อเสนอของส านักงาน 

กสทช.และมีความเห็นเพิ่มเติมตามบันทึกที่แนบ 
๓.  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  เห็นชอบกับข้อเสนอของส านักงาน 

กสทช.ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ และมีความเห็นเพิ่มเติมตามบันทึกที่แนบ 
๔.  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  เห็นชอบกับข้อเสนอของส านักงาน กสทช.    

ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ และมีความเห็นเพิ่มเติมตามบันทึกที่แนบ 
๕.   การลงมติตาม ข้อ ๔๑(๑) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดให้ 
ใช้เสียงข้างมากของกรรมการผู้มาประชุม เมื่อประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที สุกลรัตน์) และ กสทช. 
พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า  งดออกเสียง ถือได้ว่าเป็นการลงมติในเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งมีผลเท่ากับว่า  
ไม่เห็นชอบกับข้อเสนอของส านักงาน กสทช. ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ 
กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  เห็นชอบกับข้อเสนอของส านักงาน กสทช. ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ ส่วน กสทช. 
พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ ไม่เห็นชอบกับข้อเสนอของส านักงาน กสทช. ทั้ง ๒ ข้อ จึงท าให้มีมติไม่เห็นชอบ
กับข้อเสนอของส านักงาน กสทช. ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

วาระที่  ๕.๑ รายงานการศึกษาแนวทางการน าคลื่นความถี่ย่าน 2.3 GHz และ 2.6 GHz   
เพ่ือใช้ส าหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคม  (คณะท างานเพื่อศึกษาแนว
ทางการน าคลื่นความถ่ีย่าน 2.3 GHz และ 2.6 GHz เพื่อใช้ส าหรับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม/ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 

 
 
 

 



๑๖ 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อคณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณา

กลั่นกรองความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีทราบ และให้เสนอต่อคณะท างานที่พิจารณาเรื่อง MMDS ทราบด้วย 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 
 


