
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๒๕ พฤษภาคม 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. นายบัญชา  พืชจันทร์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๓. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๔. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๑๑. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวคัคนางค์  จามะริก พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวชาญชญาณ์พัชร์  เทียบรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวกรรพี  โรจน์บุญถึง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. ว่าที่ร้อยตรีเอกพงษ์  ไชยสิทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  -  ไม่มี 

 
มติท่ีประชุม - 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘  โดยให้แก้ไข มติที่ประชุม ของระเบียบวาระที่ ๔.๑๐  เป็นดังนี้ 
“มติท่ีประชุม อนุมัติให้แต่งตั้งคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการพิจารณา

อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ โดยให้มีอ านาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๘  

 
หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  จะด าเนินการจัดส่งความเห็นไปยังส านักที่

เกี่ยวข้องต่อไป” 
 



๓ 
 

  
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๒ รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ใน website ของส านักงาน กสทช. สายงาน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ต่อไป 
 

วาระที่  ๓.๓ เรื่องร้องเรียนรายการ “เรื่องเล่าเช้าน้ี” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง ๓ มีการน าเสนอข่าวท่ีไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา
ผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะ 
อนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)  
 

มติท่ีประชุม ทราบ  
 

หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที ่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียนการจัดระดับความเหมาะสมของละคร เรื่อง กระตุกหนวดเสือ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลช่อง 3HD (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)   
ในฐานะเลขานุการคณะ อนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๕  เรื่องร้องเรียน การจัดระดับความเหมาะสมของละคร เรื่อง เลือดมังกรตอน เสือ 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลช่อง 3HD (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)   
ในฐานะเลขานุการคณะ อนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๔ 
 

วาระที ่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียนการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง ยอดมนุษย์ดาบเทวดา 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลช่อง 7HD (ส านักก ากับ
ผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียนการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง คาดเชือก ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลช่อง 7HD (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียนการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง แหวนสวาท ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลช่อง 7HD (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)      
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
มติท่ีประชุม ทราบ  
 

วาระที่ ๓.๙ รายงานสรุปเน้ือหาการอบรมหลักสูตร “Comprehensive Regulatory Impact 
Analysis in Broadcast Regulation” (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (อส.) และส่วนงานประธาน กสท.) 
 

มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ใน website ของส านักงาน กสทช. สายงาน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ต่อไป 
 

 
วาระที่ ๓.๑๐ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๑๑ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

มติท่ีประชุม 



๕ 
 

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

หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 

   
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก   
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูพญาเลยเคเบ้ิลทีวี) (ส านักกฎหมายกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบ ผลการตรวจสอบแบบสัญญาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตาม

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ .ศ. ๒๕๕๖ ของ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูพญาเลยเคเบิ้ลทีวี 

๒.  เห็นชอบ ระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ตรวจสอบแบบสัญญา 

 
 วาระที ่ ๔.๒ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
  มติท่ีประชุม 
  ๑.  เห็นชอบ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๕ สถานี (ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๑ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และมอบหมายให้
ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ีหากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 
  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 



๖ 
 

 
วาระที ่ ๔.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาต 
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ในช่วงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑๕ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๒ ช่วงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ จ านวน ๓๑  สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับสิทธิการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ทดลองประกอบกิจการ (ครั้งที่ ๑) และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง จ านวน ๔ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่น
ความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๓.   การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
การยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
ทางปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่
ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิ ทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที 

๔.  ให้การระงับคดี ด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการ 
ตามข้อ ๒ เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดีความผิด
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 

 
 วาระที่  ๔.๔ การพิจาณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันท่ี ๓๐ 

มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๕ ทั้งนี้ให้มีระยะเวลา
ทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท. และ 
คสช. ก าหนด 
 



๗ 
 

วาระที่  ๔.๕ การพิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครอง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เน่ืองจากมิได้ด าเนินการยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบให้ทบทวนค าสั่งทางปกครองที่เพิกถอนใบอนุญาตของผู้ทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๓๐ ราย ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๕๗ และให้น าแนวทางการด าเนินการในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฯ มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ ตาม
มติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ มาปรับใช้กับผู้ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๓๐ ราย ดังกล่าว 

๒. เห็นชอบให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๓๐ ราย 
ตามข้อ ๑. ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วน โดยให้ค าสั่งดังกล่าวมีผลนับแต่วันที่ออกค าสั่งทางปกครองเป็นต้นไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้ผู้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๓๐ ราย ทราบและมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการยื่นค าร้องขอต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณา
จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ กรณีผู้รับใบอนุญาตยื่นฟ้องคด ีกสท. เนื่องจากถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมติ 
ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  

 
วาระที่  ๔.๖ พิจารณาสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีผู้ได้รับ

ใบอนุญาตฯ ควบรวมกิจการ (บริษัท เอ็ม.เอส.เอส.พิษณุโลก เคเบ้ิล ทีวี จ ากัด กับ 
บริษัท เอ็ม.เอส.เอส.เคเบ้ิล ทีวี จ ากัด) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ยกค าร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของ 

บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด เนื่องจากมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑ ให้ บริษัท เอ็มเอส
เอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๗ พิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวัดบรรพตสถิต รหัสสถานี 



๘ 
 

๑๔๕๒๐๐๐๙ คลื่นความถี่ 94.25 MHz (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑)) 
 

มติท่ีประชุม 
๑. ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวัดบรรพสถิต โดยวัดบรรพสถิต รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๐๐๙ 
คลื่นความถ่ี 94.25 MHz เนื่องจากคุณสมบัติของวัดบรรพสถิตไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทบริการทางธุรกิจ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ และมอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้สถานีวิทยุกระจายเสียง 
การเผยแพร่พระพุทธศาสนาวัดบรรพสถิต ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งตอบ ผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภท
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงรายอื่นที่ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในลักษณะเดียวกัน เช่นเดียวกับข้อ ๑ แล้วรายงานให้ กสท. ทราบต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๘ การแต่งตั้งผู้จัดการสาขาของผู้ยื่นขอทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงประเภท

บริการสาธารณะ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ให้ถือว่าผู้จัดการสาขาของมูลนิธิบุญนิยมที่แต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

มูลนิธิบุญนิยม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน 
๒๕๕๗ (แต่งตั้งสิทธิเดิม (ผู้ได้รับสิทธิออกอากาศ ๓๐๐ วัน)) เป็นผู้จัดการสาขาตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 
๒๒/๒๕๕๖ เมื่อจันทร์วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จ านวน ๑๒ สาขา (สถานี)  

๒. ให้มูลนิธิบุญนิยมช าระค่าธรรมเนียมการพิจารณาค าขอ เป็นรายสถานี เพื่อ
พิจารณาออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแก่มูลนิธิบุญนิยมเป็นรายสถานีตามสาขา  
ที่ก าหนดไว้ ตามข้อ ๑ 

๓. มอบหมายให้ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) มีหนังสือ
แจ้งมติที่ประชุม กสท. ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้มูลนิธิบุญนิยมทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๙ การเปลี่ยนประเภทรายการให้เหมาะสมกับเน้ือหารายการของช่องรายการ ONE  

ช่องรายการ อมรินทร์ ทีวี เอชดี (AMARIN TV HD) และช่องรายการ Nation 
TV (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

มติท่ีประชุม      
๑. เห็นชอบการจัดประเภทรายการตามที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ

เนื้อหารายการ และส านักงาน กสทช. เสนอ รายละเอียดตามรายการที่แนบ เอกสาร ๖. 
๒.  มอบหมายส านักงาน กสทช. แจ้งให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด (ช่องรายการ 

ONE) บริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ อมรินทร์ ทีวี เอชดี (AMARIN TV HD)) และบริษัท เอ็นบีซี 



๙ 
 

เน็กซ์ วิช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ Nation TV) แก้ไขประเภทรายการให้เหมาะสมกับเนื้อหารายการตามข้อ ๑    
แล้วรายงานให้ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวั่นที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่  

 
วาระที่  ๔.๑๐ ขอขยายก าหนดระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ีใช้คลื่นความถี่ระบบอนาล็อก 
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย      
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 

มติท่ีประชุม     ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 

วาระที่  ๔.๑๑ เรื่องร้องเรียน กรณีบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ตัดสัญญาณการให้บริการโดย
ไม่ทราบสา เหตุท า ใ ห้ เสี ย โ อกาสในการรั บชม ( เลข ท่ี  ๑๔๘/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์/ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ (บส.)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑. บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด มีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเรื่องร้องเรียน กรณีบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ตัดสัญญาณ
การให้บริการโดยไม่ทราบสาเหตุท าให้เสียโอกาสในการรับชม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ (๗) และ ข้อ ๕ (๓) ประกอบ
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๖  
และข้อ ๓๐ 

๒.  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึง บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด   
ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเรื่องร้องเรียน 
กรณีบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ตัดสัญญาณการให้บริการโดยไม่ทราบสาเหตุท าให้เสียโอกาสในการรับชม 
(เลขที่ ๑๔๘/๒๕๕๗) 

 
 
 

วาระที่  ๔.๑๒ การขออนุญาตย้ายสถานท่ีตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ  AM ของส านักงาน
คณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กองทัพอากาศ 
จ านวน ๒ สถานี (สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๑ ดอนเมือง และสถานี
วิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๑๕ เชียงราย) (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติหลักการให้ส านักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ กองทัพอากาศ ย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๑ ดอนเมือง คลื่นความถ่ี 1233 kHz 
จากสถานที่ตั้งเดิม บ้านพักข้าราชการทหารอากาศท่าดินแดง แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  



๑๐ 
 

พิกัด Lat. 13 55 01 N, Long. 100 37 03 E  ไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมบ้านลาด
ช้าง ต าบลลาดช้าง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พิกัด Lat. 14 11 55.1 N, Long. 100 22 46.1 E 
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 

๒.  ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๑๕ เชียงราย คลื่นความถ่ี 1224 
kHz ต าบลบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พิกัด Lat. 19 48 41 N, Long. 099 45 49.1 E ให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ี ด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พิจารณาพร้อมท าความเห็นเสนอต่อที่ประชุม กสท.ต่อไป 

 
หมายเหตุ 
๑. กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๑๓ ขอเปลี่ยนตัวบุคลากรเข้าประชุม Istanbul TV Forum & Fair ณ เมืองอิสตันบูล 
ประเทศตุรกี ระหว่างวันท่ี ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนตัวบุคลากรเข้าร่วมประชุม Istanbul TV Forum 

& Fai ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  จาก นางปริตา  วงศ์ชุตินาท  
ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) เป็น นางสาวรพีพร บัวหอม 
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่  ๕.๑ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๘๐๙/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเรียนประธาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. เพื่อ

พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

หมายเหตุ    กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที ่ ๕.๒ เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ Wake up Thailand ของบริษัท 
วอยซ์ ทีวี จ ากัด (ช่องรายการ VOICE TV) มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 

มติท่ีประชุม ให้น าเสนอที่ประชุม กสท. ในคราวต่อไป 
 
 



๑๑ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๕ น. 
 
 
 

 


