
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ ท่ี ๒๗ 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 
๘.  นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
  
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒.  นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ลาประชุม 

 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 



๒ 
 

๖. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า ผู้อ านวยการส่วน 
๗. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวคัคนางค์  จามะริก พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาววรพรรณ  ธรรมสง่ากุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาววิไลลักษณ์  โคตาสูตร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวพัชอาภา  พัฒนสมบูรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๗. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๘. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๙. นางสาวรมิตา  โรจน์สราญรมย์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๐. นายจักรกฤษณ์  สังกิตติวรรณ์ ที่ปรึกษาจาก บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 
๓๑. นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ที่ปรึกษาจาก บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
 
มติท่ีประชุม - 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๒๐ เมษายน ๒๕๕๘  โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ดังนี ้ 
๑. ให้แก้ไข มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม เป็น

ดังนี ้
 “มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์

ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘  โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม มติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
ข้อ ๑.๒ เป็นดังนี้  

  “๑.๒ ให้แก้ไขเพิ่มเติม มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๕ เป็นดังนี้  
  “มติท่ีประชุม  
    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 ารวจ

เอก ทวีศักดิ์  งามสง่า ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
   ๒. กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตร

ภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ”” 
๒.  ให้แก้ไข มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๑๘ เป็นดังนี้ 

 “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. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์พิจารณาตรวจสอบการโฆษณาสินค้าของสถานีวิทยุชุมชนบ้านบกศรีหลักเมือง คลื่นความถ่ี 
105.00 MHz จังหวัดศรีสะเกษ ว่ามีการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา หรือไม่ แล้วเสนอต่อที่
ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป” 



๔ 
 

๓.  ให้แก้ไข มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๒๐ เป็นดังนี้ 
“มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

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

๔.  ให้แก้ไข มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๒๑ เป็นดังนี้ 
“มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

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

๕.  ให้แก้ไข มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๒๒ เป็นดังนี้ 
“มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาตรวจสอบการโฆษณาสินค้าของสถานีวิทยุกระจายเสียง  คลื่นไทบ้าน 
คลื่นความถ่ี FM 93.75 MHz ว่ามีการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา หรือไม่ แล้ วเสนอต่อ   
ที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป” 
 ๖.  ให้แก้ไข มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๒๓  เป็นดังนี้ 

“มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาตรวจสอบการโฆษณาสินค้าของสถานีวิทยกุระจายเสยีง กลุม่ประชาภิวัฒน ์
พิษณุโลก คลื่นความถ่ี FM 98.50 MHz ว่ามีการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา หรือไม่ แล้ว
เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป” 

๗.  ให้แก้ไข มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๒๔ เป็นดังนี้ 
“มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาตรวจสอบการโฆษณาสินค้าของสถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงคน
กมลาไสย คลื่นความถ่ี FM 104.00 MHz ว่ามีการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา หรือไม่  
แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป” 

๘.  ให้แก้ไข มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๒๕ เป็นดังนี้ 
 “มติท่ีประชุม  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

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

๙.  ให้แก้ไขเพิ่มเติม มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๒๖ เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ ต่อ ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) เพิ่มเติม เป็นดังนี้ 

 “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 



๕ 
 

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

๑๐.  ให้เพิ่มเติม หมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การพิจารณาการขอ
เลื่อนระยะเวลาน าส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช . และ
กระทรวงการคลัง ดังนี้ 

 “หมายเหตุ     กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ” 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
วาระที ่ ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ เกี่ยวกับสถานีวิทยุท่ีถูกระงับตามมติ กสท. 

ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
และการประชุม (กส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคเร่งด าเนินการ

ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ถูกระงับการออกอากาศให้แล้วเสร็จตามก าหนดตามมติที่ประชุม กสท.    
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๓.๒ แล้วรายงาน กสท. ทราบต่อไป 

 
วาระที ่ ๓.๓ รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเดือน 

เมษายน ๒๕๕๘ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)  
 

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

ของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
 

 



๖ 
 

วาระที ่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียนรายการหมายข่าว ออกอากาศทางช่อง NEW TV ในระบบดิจิตอล 
น าเสนอเน้ือหารายการไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 

  
 

มติท่ีประชุม ทราบ การยุติเรื่องร้องเรียน 
  

วาระที ่ ๓.๕  สรุปผลการจัดเก็บและสอบทานรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ๒๕๕๗ 
(กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์) (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงแลโทรทัศน์ (นส.)) 
  

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๖ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
  

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๗ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 

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

 
วาระที ่ ๓.๘ การขอทบทวนมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๒๙ (ส านักส่งเสริม 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที ่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
  

 



๗ 
 

มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ในช่วงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ 
และครั้งที่ ๒ ช่วงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๘ จ านวน ๑๕  สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๒ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยกุระจายเสยีง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ย่ืนต่ออายุ ครั้งที่ ๑ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอตอ่อายุ
การทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลกัเกณฑก์าร
ก ากับดูการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการ
สิ้นสุดลง จ านวน ๔ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุ ครั้งที่ ๒ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบ
กิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร 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 รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘) (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๓๘ สถานี (ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๕ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และมอบหมายให้
ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค
ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ีหากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 



๘ 
 

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 ่ ๔.๓ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๔ 
เมษายน ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  
มติท่ีประชุม อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓๓ สถานี เปลี่ยนแปลงข้อมูลของ
สถานีตามที่ร้องขอ  รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖ 

 
   หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ  

 
วาระที ่ ๔.๔ การอนุมัติ ผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง           

ในเครือข่ายของกองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน ๑๑ สถานี (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบ ผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย

ของกองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน ๑๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๗  
๒.  มอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย

ของกองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรบัการใหบ้รกิาร
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดยเคร่งครัดในการส่งผังรายการหลักในปีต่อไป 

 
  หมายเหตุ    กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบ 

 
วาระที ่ ๔.๕ การอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม จ านวน  ๑๐ ราย ๒๓ ช่องรายการ (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 
 

 



๙ 
 

มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน 
๑๐ ราย ๒๓ ช่องรายการ  รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๘  

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ 
ตามข้อ ๑ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดยเคร่งครัดในการส่งผังรายการหลักในปีต่อไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก าชับช่องรายการที่มีประวัติเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ระมัดระวังการออกอากาศโดยไม่ให้
มีรายการที่มีเนื้อหาที่จะกระทบต่อผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ตามข้อ ๑ ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับ
ผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการตดิตามก ากบั
ดูแลด้านผังและเนื้อหารายการ และประกอบการพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี  

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความคิดเห็นตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่  ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่ กรณีท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้น
อายุ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ที่ได้ยื่น
ค าขออนุญาตใหม่กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๖ ราย ๑๕ ช่องรายการ  โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๙ 

๒.  กรณี บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ModernIndia TV 
ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
(การโฆษณา อาหารยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย) จึงอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก โดยมีอายุใบอนุญาต ๒ ปี 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  โดยมีเงื่อนไขว่า หากผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นที่ยุติว่ามีความผิดและ
ถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง ให้ใบอนุญาตลดลงกึ่งหนึ่ง (๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ) เว้นแต่ เรื่องร้องเรียนนั้นยุติเมื่อพ้น
เวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ใบอนุญาตสิ้นสุดเมื่อ กสท. มีมต ิ

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มคีวามเห็นเพิ่มเติมตามบันทึกที่แนบ 



๑๐ 
 

 
วาระที่  ๔.๗ โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชส านัก และการถ่ายทอดสดงาน 

พระราชพิธี และรัฐพิธี ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประจ าปี 
๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
  
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบ โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชส านัก และการ

ถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ของส านักงานโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๒. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. ด าเนินการให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจ 
เรื่อง ความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชส านัก และการถ่ายทอดถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 
วาระที่  ๔.๘ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผน

ความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักวิศวกรรม
และเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
  
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล   
๒.  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว
น าไปประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๙ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี  ๓๒/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม     
๑.  มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช.พันต ารวจ

เอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 
๒.  เห็นชอบ แนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
 
 



๑๑ 
 

วาระที่  ๔.๑๐ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม Global Symposium for Regulators 
(GSR) ครั้งท่ี ๑๕ ณ เมืองลีเบรอวิล สาธารรัฐกาบอง ระหว่างวันท่ี ๙ –  ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) /ส านักนโยบาย
และวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบรายช่ือบุคลากรเข้าร่วมประชุม Global Symposium for 

Regulators (GSR) ครั้งที่ ๑๕ ณ เมืองลีเบรอวิล สาธารณรัฐกาบอง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  
(ไม่รวมวันเดินทาง) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี ้

๑. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) และรักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.) 

 
วาระที่  ๔.๑๑ รายงานการประเมินผลกระทบจากการเลื่อนเวลาช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม    
๑.  เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบจากการเลื่อนเวลาช าระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒.  มอบหมายให้ กสท. แต่ละท่านพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้ส านักงาน 
กสทช. ปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบจากการเลื่อนเวลาช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ ๑ 

๓.  อนุมัติให้น ารายงานการประเมินผลกระทบจากการเลื่ อนเวลาช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ปรับปรุงแล้วตามข้อ ๒ ไปเป็นเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
การขยายระยะเวลาในการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

 
วาระที่  ๔.๑๒ เรื่องร้องเรียนการออกอากาศรายการ ๗ สีคอนเสิร์ต ออกอากาศเน้ือหารายการท่ี

ไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒.  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง ๗ ในระบบดิจิตอล ให้มีความระมัดระวังพิจารณาเนื้อหาของรายการต่างๆ ของสถานี ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ  ระเบียบ ข้อก าหนด และมติ กสท. ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามช่วงเวลา
ของการออกอากาศ 



๑๒ 
 

 
วาระที่  ๔.๑๓ กรณีการออกอากาศรายการคนรู้จริง ทางช่องรายการ 24 TV (ส านักก ากับผังและ

เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๔ แนวทางในการพิจารณารายได้ท่ีน ามาค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
(กรณีรายได้ส่วนแบ่งจากการร่วมธุรกิจ และรายได้บริการระหว่างใบอนุญาต
ภายในนิติบุคคลเดียวกัน) (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงแลโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบให้รายได้ส่วนแบ่งจากการร่วมธุรกิจที่ผู้รับใบอนุญาตเคเบิ้ลท้องถ่ิน 

(Local Operator : LCO) ได้รับจากการให้บริการช่องรายการผู้รับใบอนุญาตรายอื่นผ่านโครงข่ายตนเอง      
ถือเป็นรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งต้องน ามาค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป ี

๒.  เห็นชอบ ให้รายได้บริการระหว่างใบอนุญาต ที่มีการให้บริการทั้งภายใน  
(แก่ตนเอง) และภายนอก (บุคคลอื่นทั่วไป) ถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการ ที่ต้องน ามาค านวณ
ค่าธรรมเนียม โดยใช้ข้อตกลง Reference Offer (RO) เป็นปัจจัยประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ หากเป็นการ
ให้บริการแก่ตนเองโดยเฉพาะ ไม่ได้ให้บริการบุคคลอื่นทั่วไป จะไม่ถือว่ามีรายได้ระหว่างใบอนุญาตภายในที่  
ต้องน ามาค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

 
วาระที่  ๔.๑๕ การสอบทานการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (กรณีซับซ้อน) รอบปีบัญชี 

๒๕๕๖ (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(นส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการสอบทานการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตามที่ส านักงาน 

กสทช. เสนอ 
๒.  กรณีบริษัทฯ ที่มีความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างของบริษัท ที่มีการจัดตั้งตัวแทน

ที่ไม่ได้ขอรับใบอนุญาต หรือกรณีอื่นที่ต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ี และก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พิจารณาพร้อมให้ความเห็น แล้วเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๑๖ ขออนุมัติให้พนักงานเดินทางเข้าร่วมงาน Asia Media Summit ๒๐๑๕ ครั้งท่ี 

๑๒ ณ ประเทศ มาเลเซีย (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.) /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 

 



๑๓ 
 

มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบรายช่ือพนักงานเข้าร่วมงาน Asia Media Summit ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๑๒ 

ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศมาเลเซีย ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี ้
 ๑.๑ นางสาวทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ส านัก

คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) 
 ๑.๒ นางสาวเขมวดี ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ส านักส่งเสริมการ

แข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) 
๒.  เห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ต่างประเทศของ กสท. ประจ าปี ๒๕๕๘  
  
 

วาระที่  ๔.๑๗ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบ  
๒.  ให้กรรมการ กสท. ทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจเข้าร่วมช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 

 
วาระที่  ๔.๑๘ ข้อร้องเรียนต่อการออกอากาศมองไกล ช่องรายการ พีช ทีวี  (ส านักกฎหมาย

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์)  กสทช. พลโท  

ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ  กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า และ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์)  
เห็นว่า เนื้อหารายการที่ออกอากาศรายการมองไกลทางช่องรายการ PEACE TV เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา มีลักษณะที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่น ให้เกิดความขัดแย้ง และสร้างให้เกิดความ
แตกแยกในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลงในการออกอากาศระหว่างส านักงาน กสทช. กับ
บริษัท พีช เทเลวิช่ัน จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ ช่องรายการ PEACE TV และขัดต่อเงื่อนไขการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๑๔(๒๗) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย กสท. ได้เคยมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตักเตือนให้บริษัท พีช เทเลวิช่ัน 
จ ากัด ปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่ก าหนดในบันทึกข้อตกลงการออกอากาศ และพักใช้ใบอนุญาตประกอบ
กิจการเป็นเวลา ๗ วัน ตามล าดับ แต่บริษัท พีช เทเลวิช่ัน จ ากัด ยังออกอากาศที่มีเนื้อหารายการในลักษณะ
เช่นเดิมอีกซึ่งเป็นการกระท าความผิดซ้ า กสท. จึงมีมติก าหนดโทษทางปกครองให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์  ช่องรายการ PEACE TV นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 



๑๔ 
 

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

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการโครงข่ายที่ให้บริการ 
ช่องรายการตามข้อ ๑ และแจ้งให้บริษัท ไทยคม จ ากัด(มหาชน) ทราบ 

 
หมายเหตุ  
๑.  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
๒.  รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๙ บันทึกความเข้าใจเรื่อง ความร่วมมือในการสื่อสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระหว่าง ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ และ กองทัพบก (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 

วาระที่  ๔.๒๐ แนวทางการให้อนุญาตส าหรับการให้บริการท่ีมีความคาบเกี่ยวระหว่างกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และวิทยุคมนาคม (ปส.๓) / ส านัก
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (ปท.๒)/คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี) 
 
มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่  ๕.๑ กรณีเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการโทรทัศน์ท่ีมีลักษณะ

ล่วงละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ และดูหมิ่นพระมหากษัตริย์และรัชทายาท        
ท่ีออกอากาศผ่านระบบโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ช่อง TRUE MCOT ๙๓ 
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ยกค าร้องเรียนของนายประมุท  สูตะบุตร ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒.  เห็นชอบหนังสือถึงอธิบดีศาลปกครองกลาง เรื่อง แจ้งผลการปฏิบัติตาม 

ค าพิพากษา ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้ปรับปรุงข้อความให้มีเนื้อหาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย 



๑๕ 
 

 ๑.๑ กสทช. ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏว่า นายประมุท  สูตะบุตร ผู้ร้องเรียน ไม่ยินยอมส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่ กสทช. 
เพื่อประกอบการพิจารณา  

 ๑.๒ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตช่องรายการ True Visions 
MCOT ๙๓  ผู้ถูกร้องเรียน  ยืนยันว่า ภาพและข้อความที่ปรากฏในเว็บไซต์ Youtube – Thailand Justice 
Under Fire มิใช่เป็นรายการที่ออกอากาศทางช่องรายการ True Visions MCOT ๙๓ แต่สารคดี Thailand 
Justice Under Fire เป็นตอนหนึ่งของรายการช่ือว่า This World ซึ่งออกอากาศทางช่องรายการ BBC Two 
ไม่ใช่เป็นการออกอากาศทางช่องรายการ BBC WORLD NEWS ที่ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด รับสัญญาณ
จาก BBC มาออกอากาศ แต่อย่างใด  

 ๑.๓ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสารคดี Thailand Justice  
Under Fire ได้มีการน าออกเผยแพร่ในสื่อโทรทัศน์ใด  แต่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ Youtube – Thailand Justice 
Under Fire 

 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 


