
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ ท่ี ๒๐ เมษายน 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. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๓. นางอิสสะรี  ฉัตรโชติกวงศ์ รักษาการ ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๕. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า ผู้อ านวยการส่วน 
๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๙. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวกนกวรรณ  อุ่นจิตต์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นายอนุตร์  แพทยานันท์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนกังานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายดนัย  ศีลบุตร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวสุพีชา  จั่นหยง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
 
มติท่ีประชุม - 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ 

มีนาคม ๒๕๕๘ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ข้อ ๑.๒ จาก   
“๑.๒  ให้แก้ไขเพิ่มเติม มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๕ เป็นดังนี้  

 มติที่ประชุม  
 ๑. ให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ในครั้งต่อไป 



๓ 
 

 ๒. ให้ส านักงาน กสทช. เปิดเผยรายละเอียดคลื่นความถ่ีและสถานที่ระดับ
อ าเภอของสถานีวิทยุกระจายเสียงรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน Web site ของ
ส านักงาน กสทช. ด้วย แต่มิให้ถือว่าการเปิดเผยรายละเอียดคลื่นความถ่ีดังกล่าวเป็นการจัดสรรคลื่นความถ่ี
ให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแต่อย่างใด 

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

ทวีศักดิ์ งามสง่า ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
  ๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ” 

เป็น 
 “๑.๒  ให้แก้ไขเพิ่มเติม มติทีป่ระชุม วาระที่ ๔.๕ เป็นดังนี ้

 มติที่ประชุม  
๑. ให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ในครั้งต่อไป 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เปิดเผยรายละเอียดคลื่นความถ่ีและสถานที่ระดับ

อ าเภอของสถานีวิทยุกระจายเสียงรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน Web site ของ
ส านักงาน กสทช. ด้วย แต่มิให้ถือว่าการเปิดเผยรายละเอียดคลื่นความถ่ีดังกล่าวเป็นการจัดสรรคลื่นความถ่ี
ให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแต่อย่างใด 

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

ทวีศักดิ์ งามสง่า ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
   ๒. กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์     
ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ” 
   
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการต่อเรื่อง

ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

 



๔ 
 

วาระที่  ๓.๓  ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
  

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๔ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๖๑๖/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๕ รายงานความผิดการออกอากาศรายการทางสถานี VOICE TV (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.))  
  

 มติท่ีประชุม ทราบ การยุติเรื่องร้องเรียน 
 

วาระที่  ๓.๖ ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับช่วงเวลาในการน าเสนอข่าวสารท่ีมีเน้ือหารุนแรงของ
สถานีโทรทัศน์ทุกช่อง (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.))   
  

มติท่ีประชุม ทราบ การยุติเรื่องร้องเรียน 
 

วาระที่  ๓.๗ การมอบหมายผู้แทนคณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ เป็นกรรมการสรรหา เพ่ือคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ 
กรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ส านักคุ้มครองผู้บริโภค      
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
  

  มติท่ีประชุม มอบหมายให้ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) และ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) น าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อ
ก าหนดแนวทาง และมาตรการด าเนินการต่อไป 
 

วาระที่  ๓.๘ รายงานผลสรุปการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้าน “Broadcasting Consumer 
Protection in the Digital Age” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ประเทศออสเตรเลีย 
และสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 

 
 



๕ 
 

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

ของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 

วาระที่  ๓.๙ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๑๐ การด าเนินการต่อข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน     
ในระบบดิจิตอล จ านวน ๙ เรื่อง (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
  

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๑๑ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 

  
 มติท่ีประชุม  

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

ให้ที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  

 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ในช่วงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๖๐ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๒ ช่วงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ เมษายน  ๒๕๕๘ จ านวน ๔๔  สถานี รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุ ครั้งที่ ๒ และมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาขอ 
ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 



๖ 
 

หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลอง
ประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือแนบ เอกสาร ๓ 

๓.   การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในการ
ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งทางปกครอง     
หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไมป่ระสงค์จะทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สิ้นสุดลงทันที 

 ๔.  ให้การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการ 
ตามข้อ ๒.เป็นไปตามค าสั่ง กสทช. ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดีความผิด
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 

 
วาระท่ี  ๔.๒ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึง วันท่ี ๙ 
เมษายน ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี จ านวน ๓๓ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ ส าหรับสถานีเอ็นทีเคสเตช่ันวิทยุชุมชนต าบลหนองตาไก้ ของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดพินิจ ปวีณารุ่งเรือง คลื่นความถ่ี 103.30 MHz. ซึ่ งขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง ข้ามเขตจังหวัด  
ให้ส านักงาน กสทช. น าข้อเท็จจริง เสนอ กสท. อีกครั้ง 

 
 
วาระที่  ๔.๓     การพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีถูกเพิกถอน

สิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ยกค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของนายอนุชา สิมมาวงศ์ และนายเฉลิม จันทะ

บูรณ์  ผู้ร้อง ขอให้พิจารณาคืนสิทธิการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียง
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ต.บ้านดุง คลื่นความถ่ี 98.75 MHz จังหวัดอุดรธานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงทุ่งฝนเรดิโอ 
คลื่นความถ่ี 102.25 MHz จังหวัดอุดรธานี ตามล าดับ เนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานอันอาจท าให้
ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ ทั้งไม่เข้ากรณีอื่นใดตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

๒. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑ พร้อมทั้งแจ้ง
สิทธิในการฟ้องคดีปกครองให้ผู้ร้องทั้ง ๒ รายทราบเป็นหนังสือ 

 



๗ 
 

วาระที่  ๔.๔ พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองท่ีให้สถานีวิทยุกระจายเสียง ทรัพย์กมล     
โพธาราม ยุติการออกอากาศ และค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงคนท่าล้อ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ไม่รับอุทธรณ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงทรัพย์กมล โพธาราม รหัสสถานี 

๐๒๕๒๑๑๑๒ เนื่องจากการอุทธรณ์มิได้เป็นไปตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒.  ยกค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของสถานี วิทยุ เสียงคนท่าล้อ รหัสสถานี 
๐๒๕๒๑๑๘๔ เนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานอันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระส าคัญ ทั้งไม่เข้ากรณีอื่นใดตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
วาระที่  ๔.๕ พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองท่ีไม่รับแบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการ

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  

  มติท่ีประชุม  
๑.  ยกอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ เนื่องจากค าสั่งส านักงาน กสทช. 

ที่ไม่รับแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธ์ุ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ม.ราชภัฏกาฬสินธ์ุ เนื่องจากมิได้เป็นผู้มีสิทธิยื่นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

๒.  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาฬสินธ์ุทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งปฏิบัติตามประกาศ ส านักงาน กสทช . เรื่อง ห้ามมิให้สถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ไม่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามกฎหมายออกอากาศ 

 
วาระที่  ๔.๖ พิจารณาสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วน

จ ากัด เชียร์ฟลูเนส ไลฟ์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  

 
มติท่ีประชุม  
๑.   เพิกถอน ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วน

จ ากัด เชียร์ ฟลูเนส ไลฟ์ ใบอนุญาตเลขที่ B0-S10030-0036-56 
๒.   มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑ ให้ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด เชียร์ ฟลูเนส ไลฟ์ ทราบเป็นหนังสือ 
 
 
 



๘ 
 

วาระที่  ๔.๗ ผลการตรวจสอบการออกอากาศของบริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จ ากัด 
ช่องรายการ ND CHANNEL (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ๒ (ปส.๒)) 
  
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาให้ความเห็นแล้วน าเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

วาระที่  ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ และตราสัญลักษณ์ช่องรายการ (Logo) ของบริษัท 
ไทยทีวี จ ากัด จากสถานีโทรทัศน์ LOCA เป็น สถานีโทรทัศน์ MVTV (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ๒ (ปส.๒)) 
  
มติท่ีประชุม  
๑.  ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พิจารณาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม  

๒.  ให้น าผลการพิจารณาพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ และผลการพิจารณาพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการตามข้อ ๑ น าเสนอที่ประชุม กสท.  
พิจารณาต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด จ านวน  ๑ ราย  
(๑ ใบอนุญาต) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม     ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์และ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขัน ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาให้
ความเห็นและน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
 
วาระที่  ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้
คลื่นความถี่ ของ บริษัท ซี ดี เอ็น พลัส จ ากัด จ านวน ๑ ราย (๑ ใบอนุญาต) 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม     ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์และ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขัน ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาให้
ความเห็นและน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 



๙ 
 

 
วาระที่  ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ระดับชาติ ของ กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ านวน ๑ 
ใบอนุญาต (๗ สถานท่ี) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวย
ความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้กองทัพบก 

โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ระดับชาติ จ านวน ๑ ใบอนุญาต โดยมีพื้นที่บริการ จ านวน ๗ สถานที่ 
และประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ เอกสาร ๕ และให้มีอายุใบอนุญาต 
๑๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

 
วาระที่  ๔.๑๒ แนวทางการให้อนุญาตส าหรับการให้บริการท่ีมีความคาบเกี่ยวระหว่างกิจการ

โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)/
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (ปท.๒) /คณะอนุกรรมการกิจการ
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) 
 
มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๓ การขยายระยะเวลาของคณะท างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ ผลการด าเนินงานของคณะท างานเพื่อติดตามและประเมินผลการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ 
๒. ให้ขยายระยะเวลาของคณะท างานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ออกไปอีก ๓ เดือน นับแต่วันที่
ครบก าหนดระยะเวลาเดิม เนื่องจากเป็นคณะท างานที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมติ กสท . ครั้งที่  
๒๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยจะต้อง
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจนครบตามแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ พร้อมทั้งให้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ยืนยันรายช่ือหรือต าแหน่งของ 
ผู้แทนที่จะเข้าร่วมเป็นคณะท างานอีกครั้ง 

๓. ให้หัวหน้าคณะท างานฯ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามระเบียบ กสทช. 
ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 



๑๐ 
 

หมายเหตุ     กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๑๔ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ 
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุม 
กสท. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
มติท่ีประชุม  
๑.  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (ส.ส.ท.) 

ไม่ด าเนินการติดตั้งโครงสร้างข้ันพื้นฐานหรือสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการติดตั้งโครงข่ายให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการขยายโครงข่าย DTT ทุกรายอย่างมีนัยส าคัญ จึงให้มีค าสั่งทางปกครองให้
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ด าเนินการติดตั้งโครงสร้างข้ันพื้นฐาน
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการติดตั้งโครงข่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ทราบค าสั่ง  
ซึ่งหากยังไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการขออนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ระดับชาติ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการขอต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ระบบแอนาล๊อก ขององค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 
วาระที่  ๔.๑๕ คดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๘/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคด ี
  ๒.  เห็นชอบ แนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคด ีตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 

 
วาระที่  ๔.๑๖ แนวปฏิบัติทางเทคนิคส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

(ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ ผลการด าเนินการจัดท า “แนวปฏิบัติทางเทคนิคส าหรับการให้บริการ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Technical Guidelines for Digital Terrestrial Television Broadcasting)” 
ของคณะท างานด้านเทคนิคในกิจการโททัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบต่อ “แนวปฏิบัติทางเทคนิคส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล (Technical Guidelines for Digital Terrestrial Television Broadcasting)” ทั้งนี้  
หากมีการปรับปรุงในภายหลังให้แจ้งต่อที่ประชุม กสท. เพื่อทราบ 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. เผยแพร่เอกสารตามข้อ ๒ โดยแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ด้วย  

 



๑๑ 
 

วาระที่  ๔.๑๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขให้
สามารถรับชมช่องรายการระดับความคมชัดสูง (HD) และช่องรายการกีฬาตามท่ี
ได้โฆษณาไว้ (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบ การยุติเรื่องร้องเรียน จ านวน ๒๔ เรื่อง รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ 

เอกสาร ๖ 
๒.   บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่องรายการและลดคุณภาพความ

คมชัดลงจากเดิมที่ได้โฆษณาไว้โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรน้อยกว่า ๓๐ วันก่อนมีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ซึ่งขัดต่อประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๕ ประกอบกับประกาศ กสทช.เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕(๓) และ (๗)  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๑  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงให้มีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ระงับการ
กระท าดังกล่าว  หากภายหลังพบว่าบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด มีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ 
กสทช. ดังกล่าวอีก กสท. จะใช้มาตรการทางปกครองเพื่อก าหนดโทษในอัตราที่สูงข้ึนต่อไป   

๓.  มอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบว่า กสทช.       
ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่อย่างครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องเรียนที่จะด าเนินการตามกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๑๘ เรื่องร้องเรียน กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการกระจายเสียง ประเภทบริการชุมชน ความถี่ 105.00 MHz จังหวัด 
ศรีสะเกษ มีการโฆษณาสินค้า (เลขท่ี ๑๐/๒๕๕๘) (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบก าหนดหลักการก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ดังนี้ 
  ๑.๑ เมื่อมีการกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ คสช . ฉบับที่  

๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  และประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ หรือมีการ
โฆษณาอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา  ให้ใช้มาตรการทางปกครองโดยพักใช้ใบอนุญาต 

  ๑.๒ เมื่อมีการกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผนวก ก ข้อ ๔ หรือ ผนวก ข 
ข้อ ๓.๑ ให้ใช้มาตรการเตือนทางปกครอง    

๒.   มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์พิจารณาตรวจสอบการโฆษณาสินค้าของสถานีวิทยุชุมชนบ้านบกศรีหลักเมือง คลื่นความถ่ี 



๑๒ 
 

105.00 MHz จังหวัดศรีสะเกษ ว่ามีการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยาหรือไม่ แล้วเสนอต่อ  
ที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

  
วาระที่  ๔.๑๙ การตรวจสอบเน้ือหารายการออกอากาศรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ

ความมั่นคง “ชุมพรซิตี้ เรดิโอ” คลื่นความถี่ 99.50 MHz (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ  กสทช. พันต ารวจ

เอก ทวีศักดิ์ งามสง่า และ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) เห็นว่า เนื้อหารายการเป็นการกล่าวอ้างอย่าง
เลื่อนลอยปราศจากข้อเท็จจริงและท าให้เกิดความสับสนและสร้างความแตกแยกให้กับประชาชนที่ได้รับฟัง
รายการดังกล่าวกับประชาชนในเขตพื้นที่อื่น ๆ ได้ จึงเป็นเนื้อหาที่ต้องห้ามไม่ให้อกอากาศตามประกาศ คสช. 
ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ซึ่งประกาศ
ทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวได้ก าหนดข้ึนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงมีผลเป็น
การออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ขัดต่อข้อ ๑ ของบันทึกข้อตกลง ระหว่างส านักงาน กสทช. และสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพื่อความมั่นคง “ชุมพรซิตี้ เรดิโอ” คลื่นความถ่ี 99.50 MHz และก าหนดโทษทางปกครอง
เป็นการพักใช้ใบอนุญาต เป็นเวลา ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 

๒.   มอบหมายให้สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ติดตามตรวจสอบสถานี
วิทยุตามข้อ ๑ หากพบว่ากระท าการฝ่าฝืนค าสั่ง กสท. ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
หมายเหตุ 
๑.  ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
๒.  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๒๐ เรื่องร้องเรียน สถานีวิทยุกระจายเสียง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วัดรัตนชัย)  
FM 88.25 MHz จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ไม่ปฏิบัติตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.)) 

  มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาตรวจสอบการโฆษณาสินค้าของสถานีวิทยุกระจายเสียง ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา (วัดรัตนชัย) FM 88.25 MHz จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่ามีการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย
เกี่ยวกับอาหารและยา หรือไม่ แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

 



๑๓ 
 

วาระที่  ๔.๒๑ เรื่องร้องเรียน สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือความมั่นคงของชาติ อ าเภอเมือง 
จังหวัด ปราจีนบุรี คลื่นความถี่ FM 93.00 MHz (ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ) ไม่ปฏิบัติตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาตรวจสอบการโฆษณาสินค้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อความ
มั่นคงของชาติ อ าเภอเมือง จังหวัด ปราจีนบุรี คลื่นความถ่ี FM 93.00 MHz ว่ามีการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย
เกี่ยวกับอาหารและยา หรือไม่ แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๒๒ เรื่องร้องเรียน สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นไทบ้าน คลื่นความถี่ FM 93.75 MHz 

ไม่ปฏิบัติตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาตรวจสอบการโฆษณาสินค้าของสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นไทบ้าน 
คลื่นความถ่ี FM 93.75 MHz ว่ามีการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา หรือไม่ แล้วเสนอต่อ   
ที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๒๓ เรื่องร้องเรียน สถานีวิทยุกระจายเสียง กลุ่มประชาภิวัฒน์ พิษณุโลก คลื่นความถี่ 

FM 98.50 MHz ไม่ปฏิบัติตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาตรวจสอบการโฆษณาสินค้าของสถานีวิทยุกระจายเสียง กลุ่มประชา
ภิวัฒน์ พิษณุโลก คลื่นความถ่ี FM 98.50 MHz ว่ามีการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา 
หรือไม่ แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๒๔ เรื่องร้องเรียน สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงคนกมลาไสย คลื่นความถี่ FM 

104.00 MHz ไม่ปฏิบัติตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 

 
 

 



๑๔ 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาตรวจสอบการโฆษณาสินค้าของสถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงคนกมลาไสย       
คลื่นความถ่ี FM 104.00 MHz ว่ามีการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา หรือไม่ แล้วเสนอต่อ        
ที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๒๕ เรื่องร้องเรียน สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุบ้านบกศรีหลักเมืองคลื่นความถี่ FM 

105.00 MHz ไม่ปฏิบัติตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาตรวจสอบการโฆษณาสินค้าของสถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุบ้านบก
ศรีหลักเมือง คลื่นความถ่ี FM 105.00 MHz ว่ามีการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา หรือไม่ 
แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๒๖ ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์

และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... 
ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) เพ่ิมเติม (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบ ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...  โดยให้แก้ไขระยะเวลาการจัดเก็บบันทึกรายการที่ได้
ให้บริการหรือแพร่ภาพกระจายเสียงไปแล้ว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบได้ ส าหรับกิจการ
โทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน และส าหรับกิจการกระจายเสียง ไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอร่างประกาศ กสทช. ตามข้อ ๑ ต่อที่
ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทน
ประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

  
วาระที่  ๔.๒๗ ขออนุมัติให้พนักงานเดินทางไปเข้าร่วมประชุมและสัมมนา ณ สหราชอาณาจักร 

(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบรายช่ือบุคลากร คือ ดร.ธนกร  ศรีสุกใส ผู้ปฏิบัติงานประจ า กสทช. 

พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ และนายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เข้าร่วมประชุมและสัมมนา
ร่วมกับ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ หัวหน้าคณะเดินทาง 



๑๕ 
 

๒. เห็นชอบให้ เบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างประเทศของ กสท. ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 
หมายเหตุ รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๒๘ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี ๑๙๖/๒๕๕๔ (คดีหมายเลข
แดงท่ี ๘๙๔/๒๕๕๘) ระหว่าง นายประมุท  สูตะบุตร ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูก
ฟ้องคดีท่ี ๑ ประธาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ 
และ ลสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

พิจารณาพร้อมมีความเห็นให้แล้วเสร็จตามค าสั่งศาลปกครองกลาง แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาโดยเร็ว 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาในประเด็นว่า สมควรอุทธรณ์หรือไม่ อย่างไร ด้วย 

 
วาระที่  ๔.๒๙ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๗ สถานี (ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๗ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วนโดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และมอบหมายให้
ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 

๒.  ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ของผู้ทดลองประกอบกิจการ
ประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓.  หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ ได้รับอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศ  
ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ    
ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกจิการตอ่ไป 

 
วาระที่  ๔.๓๐ หนังสือเรียนเชิญร่วมประชุมจากคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ กรณีการเผยแพร่ภาพและเสียงทางโทรทัศน์ของละครเวทีเรื่อง 
“เจ้าสาวหมาป่า” (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 



๑๖ 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายให้ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ ประธาน
อนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เป็นผู้แทนไปช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
มาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่  ๕.๑ มาตรการก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกรณีท่ีฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการออกอากาศ (MOU) (ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นสมควรก าหนดมาตรการในการก ากับดูแลการทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง ดังนี้ 
๑.  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. โดยมี

ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ ดังนี้ 
 ๑.๑ แต่งตั้งพนักงานของส านักงาน กสทช. ดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  ๑.๑.๑ เลขาธิการ กสทช. 
  ๑.๑.๒ รสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ

สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
  ๑.๑.๓ ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. ภาค ๑ ถึง ๔ 
 ๑.๒ ให้พนักงานตามข้อ ๑.๑ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ติดตามตรวจสอบการออกอากาศรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง   

ที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร้อมรายงานผลการตรวจสอบต่อ กสท . หรือ 
กรรมการ กสท. ที่ได้รับมอบหมายทุกวัน 

  ๑.๒.๒ กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
อนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาเป็นการให้ข้อมูลที่ส่อให้เกิด
ความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักรให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งทางปกครองให้สถานีวิทยุกระจายเสียงพักใช้ใบอนุญาตฯคราวละไม่เกิน ๗ วัน หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตโดยทันที และเมื่อมีค าสั่งแล้วให้รายงานผลการมีค าสั่งต่อ กสท . หรือ กรรมการ กสท.        
ที่ได้รับมอบหมายโดยทันที 

  ๑.๒.๓ การแต่งตั้งและมอบหมายให้พนักงานเจ้าที่ปฏิบัติแทน กสทช. 
ตามที่ได้รับมอบหมายน้ี มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ โดย กสทช. อาจขยายระยะเวลา
ได้ตามความเหมาะสม 

 ๑.๓  การปฏิบัติตามข้อ ๑.๒ ของพนักงานตามข้อ ๑.๑.๒ และข้อ ๑.๑.๓   
ต้องได้รับมอบหมายจากพนักงานตามข้อ ๑.๑.๑  

๒.  ก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตาม MOU 
เพิ่มเติม โดยก าหนดให้ “การฝ่าฝืนข้อก าหนดใน MOU โดยการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาเป็นการน าเสนอ
ข้อมูล ข่าวสารที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกใน
ราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาต คราวละไม่เกิน ๗ วัน หรือเพิกถอน



๑๗ 
 

ใบอนุญาต โดยผู้รับใบอนุญาตฯ ไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขใน MOU อันเป็น
เหตุให้ถูกพักใช้หรือ เพิกถอนใบอนุญาตได้” 

๓.  การด าเนินการตามข้อ ๒ ให้ส านักงาน กสทช. รายงานผลการด าเนินการต่อ 
กสท. เพื่อทราบ 

๔.  ให้ ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อ กสทช. เพื่อแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑ 
 
หมายเหตุ    รับรองระเบียบวาระนี้  เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่  ๕.๒ การพิจารณาการขอเลื่อนระยะเวลาน าส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ ของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช . และ
กระทรวงการคลัง (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบผลการพิจารณาการขอเลื่อนระยะเวลาน าส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ของ
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. และกระทรวงการคลัง ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.  เห็นชอบหลักการแนวทางการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบ  
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล โดยให้เลื่อนระยะเวลาการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีตั้งแต่  
งวดที่ ๒ ออกไปอีกงวดละ ๑ ปี ส าหรับผู้รับใบอนุญาตทุกราย 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. แก้ไขปรับปรุง ประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้อง
กับหลักการตามข้อ ๒. โดยท าเป็นร่างประกาศ กสทช. ... (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...แล้วน าเสนอร่างประกาศ กสทช. ...
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ดังกล่าว ต่อที่ประชุม กสทช.เพื่อขออนุมัติให้น าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
โดยมอบหมายให้ กสท. ด าเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสรจ็สิน้ ทัง้นี ้ขออนมุตัใิหม้รีะยะเวลา
ในการรับฟังความคิดเห็นเวลา ๑๕ วันเนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

 
หมายเหตุ     กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 


