
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๑๕ มิถุนายน 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. นายฉันทพัทธ์  ข าโคกกรวด ผู้อ านวยการส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๓. นางอิสสะรี  ฉัตรโชติกวงศ์ รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๔. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู้อ านวยการส่วน 
๕. นางสาวอรศรี  ศรีระษา รักษาการผู้อ านวยการส่วน 
๖. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๑๑. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาววันทนีย์  วริยานันทกุล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวกัณธิมา  วุฒิชาติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นายณัฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๒. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๓. นางสาวรัชณีวรรณ  ชาวนา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๔. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นางสาววรรณี  เกบุตร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๐. นายวรุตม์  ว่องโรจนานันท์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๑. นางสาวอุษา  วชิรพรพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๒. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๓. นายสมชาย  แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๔. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. กล่าวเปิดประชุม และไม่มีเรื่องช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ  
 

มติท่ีประชุม - 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๓  

มิถุนายน  ๒๕๕๘  โดยให้แก้ไขดังนี้ 
๑.  ระเบียบวาระที่ ๓.๒  ให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้เป็นย่อหน้าที่สาม  
 “นอกจากนี้ ประธานอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ แจ้งให้

ทราบว่า การปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอเนื้อหารายการ นั้น บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด (ช่องรายการ VOICE TV) 
ได้เสนอขอปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอเนื้อหารายการดังกล่าวเอง” 

๒.  ระเบียบวาระที่ ๔.๖  ให้แก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุม เป็นดังนี้ 
 “มติท่ีประชุม  
  ๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี 

จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบ
บอกรับสมาชิก ที่ได้ยื่นค าขออนุญาตใหม่กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๒๑ ช่องรายการ  รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕.  โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

  ๒. เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ช่องรายการ Z PAY TV 21 เคยถูกร้องเรียน
ว่ามีเนื้อหารายการไม่เหมาะสม และบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ถูกลงโทษทางปกครองเพราะเหตุดังกล่าวฐาน
ความผิดตามมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมติ
ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๖ จึงให้มีอายุใบอนุญาตช่องรายการ Z PAY TV 21 ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ 

 หมายเหต ุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ” 
๓.  ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ให้แก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุม เป็นดังนี้ 
  “มติท่ีประชุม ให้บริษัท แอคซีท จ ากัด จัดท ามาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะ

เกิดต่อผู้ใช้บริการภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ประกอบกิจการที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการเยียวยาก่อนการเลิกกิจการ อีกครั้ง” 

๔.  ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑ ของมติที่ประชุม เป็นดังนี้ 
 “๑. เห็นชอบการมอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) หรือ 

กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีและช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครอง
กลางในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘”  

๕.  ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ ให้แก้ไขเพิ่มเติม มติที่ประชุม ข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ เป็นดังนี้ 
“๒.๑ พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๘  
  ๒.๒ จัดท ารายงานผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการสายงานกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๘ เสนอต่อ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” 

 
 



๔ 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ (ส านักกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 

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

ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

วาระที่  ๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามมติเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีถูกระงับตาม
มติ กสท. ประจ าเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ส านักกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคเร่งบังคับใช้

กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเร็ว 
 
วาระที ่ ๓.๔ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย ส่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 

  มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๕  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี เร่งด าเนินการให้สามารถรับชม
รายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิลทีวีได้ตามปกติ (เลขที่ ๑๒๘/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

   
  มติท่ีประชุม   ทราบ 
 



๕ 
 

 
วาระที่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี เร่งด าเนินการให้สามารถรับชม

รายการโทรทัศน์ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมได้ตามปกติ (เลขที่ ๑๓๒/๒๕๕๗)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

 
  มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงินค่า
มัดจ าอุปกรณ์ กรณียกเลิกสัญญาการใช้บริการ จ านวน ๕,๔๐๐ บาท (เลขท่ี  
๒๔/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกจิการ
โทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

  มติท่ีประชุม  ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด คืนค่ามัดจ าและค่าปรับ
กรณียกเลิกการใช้งานก่อนครบก าหนดสัญญา (เลขที่ ๔/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

  มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๙ เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง 
LOCA ออกอากาศเน้ือหารายการไม่เป็นไปตามท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนด  
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ผส.)) 
 

  มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑๐ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อ
โทรทัศน์เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่ง
อ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 

  มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 
 
 



๖ 
 

วาระที่ ๓.๑๑ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 
ในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 

  มติท่ีประชุม    
  ๑.  ทราบ 
  ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือน บริษัท อสมท จ ากัด
(มหาชน) และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ให้เร่งด าเนินการติดตั้ง
โครงสร้างขั้นพื้นฐานหรือสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการติดตั้งโครงข่ายให้แล้วเสร็จตามก าหนด 

 
วาระที ่ ๓.๑๒ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ 

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

เนื่องจากผู้ช้ีแจงติดภารกิจอื่น ไม่สามารถมาช้ีแจงต่อที่ประชุมได้ และไม่มีเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระ 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ จะด าเนินการจัดส่งความเห็นไปยังส านักที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑))                   

 
มติท่ีประชุม 
๑.   ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑  

ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๕ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร 
๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๘ จ านวน ๖๐  สถานี รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับสิทธิการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงือ่นไขการ
ทดลองประกอบกิจการ (ครั้งที่ ๑) และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง จ านวน ๗ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่น
ความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับสิทธิการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงือ่นไขการ
ทดลองประกอบกิจการ (ครั้งที่ ๒) และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ



๗ 
 

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 

๔.  การระงับสิทธิตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้
รับทราบค าสั่งทางปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที 

๕.  ให้การระงับคดี ด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการ 
ตามข้อ ๒.เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดีความผิด
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 
  
 วาระที ่ ๔.๒ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๑)) 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๘ สถานี (ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่
แนบ เอกสาร ๕. ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. 
๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และ
มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ี
และภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 

๒.  ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓.  หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศ 
ตามข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป  

 
 
 

 



๘ 
 

 วาระที ่ ๔.๓ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีตามที่ร้องขอ จ านวน ๖ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖.  

๒.  เห็นชอบหลักการกรณีการย้ายที่ตั้งสถานีของสถานีวิทยุที่ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณา กรณีการย้ายที่ตั้งของสถานี
วิทยุกระจายเสียงฯ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ก าหนดให้
ขอบเขตพื้นที่การให้บริการ ณ สถานที่ตั้งใหม่ ต้องมีขอบเขตไม่แตกต่างจากเขตพื้นที่การให้บริการเดิม   
จึงก าหนดระยะทางในการขอย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ต้องมีระยะทางจากที่ตั้งเก่าถึงที่ตั้งใหม่ไม่เกิน
กว่า ๑๐ กิโลเมตรทางอากาศ เว้นแต่มีข้อจ ากัดทางด้านภูมิศาสตร์ หรือข้อจ ากัดทางด้านกฎระเบียบอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง  

 ๒.๒ กรณีการขอย้ายที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ไม่ว่าจะขออนุมัติย้าย
ที่ตั้งจาก กสท. กี่ครั้งก็ตามในแต่ละครั้งต้องมีระยะทางจากที่ตั้งที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงครั้งแรกถึงที่ตัง้ใหม่ที่ขอย้ายไม่เกินกว่า ๑๐ กิโลเมตรทางอากาศ เว้นแต่มีข้อจ ากัดทางด้าน
ภูมิศาสตร์ หรือข้อจ ากัดทางด้านกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๓ กรณีการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่อยู่ภายใต้นิติบุคคลเดียว      
ไม่ควรมีการออกอากาศมากกว่า ๑ สถานี ในบริเวณพื้นที่ให้บริการเดียวกัน 
  

วาระที่  ๔.๔ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จากกิจการบริการชุมชน เป็นกิจการบริการทางธุรกิจ จ านวน ๕ 
สถานี (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติให้ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท

กิจการบริการชุมชน จ านวน ๔ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๗ เปลี่ยนแปลงประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการเป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ตามที่ร้องขอ  

๒.  อนุมัติหลักการให้สถานี Thai station โดยกลุ่มคนชุมชนหลักเมือง เปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการเป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจได้ โดยมีเงื่อนไขให้เปลี่ยนช่ือสถานีให้
สอดคล้องกับหลักการตั้งช่ือสถานี ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ก่อน 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการทางธุรกิจให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ต่อไป 

 



๙ 
 

วาระที่  ๔.๕ พิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดโซไซตี้ เรดิโอ กรณีท่ี
ประชุม กสท. ครั้งท่ี ๔๘/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติยกค าร้อง
ขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีง (ปส.๑)) 

 
  มติท่ีประชุม   
  ๑.  เห็นชอบการรับค าร้องขอให้พิจาณาใหม่ พร้อมทั้งคืนสิทธิการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โซไซตี้ เรดิโอ เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังอันอาจท า
ให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขตามมาตรา ๕๔ แห่ง 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ถือว่า ห้างหุ้นส่วน จ ากัด โซไซตี้ เรดิโอ ได้
ยื่นค าขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว 
  ๒.  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑  
แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โซไซตี้ เรดิโอ ทราบ เพื่อให้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการใหม่ ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๖  การอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม จ านวน ๕ ราย ๖๔ ช่องรายการ (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบ
บอกรับสมาชิก จ านวน ๕ ราย ๖๔ ช่องรายการ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๘ และ
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก าชับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทั้ง ๕ ราย ถือปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒  
อย่างเคร่งครัด 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการตามข้อ ๑ ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา       
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 
และประกอบการพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

วาระที่  ๔.๗ ความเห็นของประเทศไทยต่อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย
วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๕ (APG15-5)  
(คณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค .ศ. ๒๐๑๕/
ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 
 
 

มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ ผลการประชุมคณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย 

วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ และเห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
  ๑.๑ เห็นชอบเอกสารความเห็นของประเทศไทยจ านวน ๑๘ ฉบับ ที่จะน าเสนอ

ต่อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15) ของภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ครั้งที่ ๕ (APG15-5) ในระเบียบวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ
การเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15) ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 
  ๑.๒ เห็นชอบในหลักการการจัดส่งเป็นเอกสารความเห็นร่วมกับประเทศอื่น 
(Joint contribution) หากได้รับการร้องขอ ในระเบียบวาระที่มีความเห็นสอดคล้องกัน เพื่อน าเสนอต่อการ
ประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๕ 
(APG15-5) ต่อไป 

 ๑.๓ เห็นชอบในหลักการของการแสดงความเห็นของประเทศไทยในระเบียบ
วาระ และ/หรือ ย่านความถ่ี ที่ยังไม่มีความเห็น โดยให้สอดคล้องกับความเห็นของประเทศสมาชิก APT เพื่อให้
การใช้คลื่นความถ่ีสอดคล้องกันในระดับภูมิภาค (Regional Spectrum Harmonization) ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง
ผลกระทบต่อการใช้คลื่นความถ่ีของประเทศไทยเป็นส าคัญ และพิจารณาถึงความเห็นของหน่วยงาน
ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย 

๒.  มอบหมายให้ผู้แทนจากส านักวิศวกรรมและโทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทศัน ์
(ทส.) จ านวน ๑ คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15)  
โดยให้รายงานผลการประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ กสท. ทราบ 

 
วาระที่  ๔.๘ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ของสถานีโทรทัศน์

ทีวีไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (ส านัก
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยาย
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล) 

   
 
  มติท่ีประชุม  

๑.  เห็นชอบแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของ
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทยปรับปรุงแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกตามความเห็นของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunications Union: ITU) ดังนี้ 

- สถานีแม่สะเรียง ก าหนดการยุติการออกอากาศเป็นวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙ 
  -  สถานีพะเยา ก าหนดการยุติการออกอากาศเป็นวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙ 

- สถานีอุบลราชธานี ก าหนดการยุติการออกอากาศเป็นวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘ 



๑๑ 
 

- สถานีร้อยเอ็ด ก าหนดการยุติการออกอากาศเป็นวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ 
- สถานีระยอง ก าหนดการยุติการออกอากาศเป็นวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙ 
- สถานีสกลนคร ก าหนดการยุติการออกอากาศเป็นวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

ประชาสัมพันธ์แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย 
 ๒.๒ จัดต้ังคณะท างานจ านวน ๒ คณะ ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ คณะที่ ๑ ติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยมีส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) เป็นฝ่ายเลขานุการ 
  ๒.๒.๒ คณะที่ ๒ ติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่นความถ่ีและด้าน

เทคนิค โดยมีส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) เป็นฝ่ายเลขานุการ 
 ๒.๓ ประสานให้บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง ๗) และบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓) เร่งจัดส่ง
แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล๊อก ต่อ กสท. ต่อไปด้วย 

 ๒.๔ เมื่อได้รับแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล๊อก 
จากผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทุกรายครบถ้วนแล้ว ให้ส านักงาน กสทช. เร่งจัดท าแผนการยุติการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเพื่อเสนอต่อที่ประชุม กสท. และ กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๙ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) กองทัพบก (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
(จส.)/คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของ

สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ชอง ๕) ตามที่สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ชอง ๕) กองทัพบก เสนอ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ชอง ๕) ประชาสัมพันธ์แผนการยุติ

การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ชอง ๕) กองทัพบก 
  ๒.๒ จัดต้ังคณะท างานจ านวน ๒ คณะ ดังนี้ 

  ๒.๒.๑ คณะที่ ๑ ติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยมีส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) เป็นฝ่ายเลขานุการ 

  ๒.๒.๒ คณะที่ ๒ ติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่นความถ่ีและด้าน
เทคนิค โดยมีส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) เป็นฝ่ายเลขานุการ 

  ๒.๓ ประสานให้บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง ๗) และบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓) เร่งจัดส่ง
แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ต่อ กสท. ต่อไปด้วย 

 ๒.๔ เมื่อได้รับแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
จากผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทุกรายครบถ้วนแล้ว ให้ส านักงาน กสทช. เร่งจัดท าแผนการยุติการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเพื่อเสนอต่อที่ประชุม กสท. และ กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 



๑๒ 
 

 
วาระที่  ๔.๑๐ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) กรมประชาสัมพันธ์ (ส านักกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล (จส.)/คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล) 

    
 
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของ
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (ชอง ๑๑) ตามที่กรมประชาสัมพันธ์เสนอ 
    ทั้งนี้ ให้กรมประชาสัมพันธ์ด าเนินการเตรียมความพร้อมของการให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับรูปแบบการให้บริการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย (ชอง ๑๑) ส่วนภูมิภาค 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการยุติการรับส่งสัญญาณ

วิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีวิทยุ โทรทัศนแหงประเทศไทย (ชอง ๑๑) 
 ๒.๒ จัดต้ังคณะท างานจ านวน ๒ คณะ ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ คณะที่ ๑ ติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยมีส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล(จส.)เป็นฝ่ายเลขานุการ 
  ๒.๒.๒ คณะที่ ๒ ติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่นความถ่ีและด้าน

เทคนิค โดยมีส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)เป็นฝ่ายเลขานุการ 
 ๒.๓ ประสานให้บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง ๗) และบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓) เร่งจัดส่ง
แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ต่อ กสท. ต่อไปด้วย 

 ๒.๔ เมื่อได้รับแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
จากผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทุกรายครบถ้วนแล้ว ให้ส านักงาน กสทช. เร่งจัดท าแผนการยุติการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเพื่อเสนอต่อที่ประชุม กสท. และ กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๑๑ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ของสถานี 

โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง ๙) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ส านักกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล) 

    
 
 มติท่ีประชุม   

๑. เห็นชอบแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของ
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน (ชอง ๙) ตามที่บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) เสนอ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ ร่วมกับบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์แผนการยุติการรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน (ชอง ๙) 



๑๓ 
 

 ๒.๒ จัดต้ังคณะท างานจ านวน ๒ คณะ ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ คณะที่ ๑ ติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยมีส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล(จส.)เป็นฝ่ายเลขานุการ 
  ๒.๒.๒ คณะที่ ๒ ติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่นความถ่ีและด้าน

เทคนิค โดยมีส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)เป็นฝ่ายเลขานุการ 
 ๒.๓ ประสานให้บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง ๗) และบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓) เร่งจัดส่ง
แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ต่อ กสท. ต่อไปด้วย 

 ๒.๔ เมื่อได้รับแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
จากผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทุกรายครบถ้วนแล้ว ให้ส านักงาน กสทช. เร่งจัดท าแผนการยุติการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเพื่อเสนอต่อที่ประชุม กสท. และ กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๑๒ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ 

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุม 
กสท. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

   
 
  มติท่ีประชุม  

๑.  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ไม่ด าเนินการติดตั้งโครงสร้างข้ันพื้นฐานหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ในสถานีอุตรดิตถ์ และสถานีศรีสะเกษให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ทุกรายอย่างมีนัยส าคัญ จึงให้มี หนังสือแจ้ง           
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ให้ด าเนินการขอขยายขอบเขตพื้นที่การให้บริการโครงสร้างข้ันพื้นฐานหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับพื้นที่จังหวัดดังกล่าว เพื่อรองรับการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ให้แล้วเสร็จพร้อมเปิด
ให้บริการภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ กสท. มีมติ  

๒. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ไม่ด าเนินการ
ติดตั้งโครงสร้างขั้นพื้นฐานหรือสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ในสถานีบึงกาฬให้
แล้วเสร็จตามก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ทุกรายอย่างมีนัยส าคัญ จึงให้มีค าสั่งทาง
ปกครองให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ด าเนินการติดตั้งโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ กสท. 
 มีมติ ซึ่งหากยังไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
  
  หมายเหตุ รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๑๓  อุทธรณ์ค าสั่ง กสท. ให้กรมประชาสัมพันธ์ขยายโครงข่ายภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  
 ๑.  ไม่รับอุทธรณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ไว้พิจารณา  



๑๔ 
 

 ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการมีค าสั่งบังคับทางปกครองให้กรมประชาสัมพันธ์
ช าระค่าปรับทางปกครอง เมื่อพ้นก าหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งของ กสท.  
 
 หมายเหตุ   กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๔ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๖๙๐/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 
 

 มติท่ีประชุม   
๑.  มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พันต ารวจเอก  

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

 
วาระที่ ๔.๑๕ การขอใช้แบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามภาคผนวก

แนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์ แบบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

   
 
     มติท่ีประชุม เห็นชอบให้บริษัท โกลเด้น ซีทีวี จ ากัด และบริษัท พีทีวี เคเบิลเน็ท
เวิร์ค จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก สามารถน าแบบสัญญาการให้บริการโทรทศัน์
แบบบอกรับสมาชิกตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศ กสทช.เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปใช้เป็นแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกกับผู้ใช้บริการ 
     
 วาระที่  ๔.๑๖ บริษัท พีช ทีวี จ ากัด ร้องขอความเป็นธรรม และอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ให้บริการโทรทัศน์ช่องรายการ พีช ทีวี (คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ/ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) /ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 

 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

๑.  ไม่รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของบริษัท พีช  ทีวี จ ากัด ไว้พิจารณา 
เนื่องจากค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และตามหนังสือของบริษัทฯ ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอื่นใดที่ท าให้ค าสั่งดังกล่าวเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

๒.  ไม่รับอุทธรณ์ของบริษัท พีช ทีวี จ ากัด ไว้พิจารณา เนื่องจากค าสั่งทางปกครอง 
ของ กสท. เป็นที่สุดในฝ่ายบริหาร หากบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยย่อมที่สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อีกทั้งข้ออ้างของบริษัทฯ ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะท าให้ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของ 
กสท.ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้บริษัท พีช ทีวี 
จ ากัด และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ทราบด้วย 
  หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
   



๑๕ 
 

วาระที่  ๔.๑๗ รายงานความผิดการออกอากาศรายการทางสถานี ๒๔ ทีวี (ยี่สิบสี่ทีวี) (ส านัก 
ก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์  
(ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะ อนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

เชิญ บริษัท เดโมซี่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด  มาท าความเข้าใจในการออกอากาศมใิห้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่น
ให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร หรือขัดต่อข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ หาก
ยังมีการฝ่าฝืนและออกอากาศในลักษณะดังกล่าวอีกจะใช้มาตรการทางปกครองโดยเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป 

  
  หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๑๘ เรื่องร้องเรียนการจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหาละคร เรื่อง นางชฎา 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล สถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๗ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะ อนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ) 

 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
เสนอ โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งให้สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ทราบว่า หาก
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ จะน าละครเรื่องนางชฎามาออกอากาศซ้ าและยังคงจัดระดับความเหมาะสม 
ผู้ชมเป็นระดับ ท. (รายการที่เหมาะสมส าหรับผู้ชมทุกวัย) จะต้องมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
ส านักงาน กสทช. พิจารณาว่า สถานีได้มีมาตรการปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง แนว
ทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อนการน ามาออกอากาศซ้ า 
 
 หมายเหตุ รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๙ เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการออกอากาศละครไม่สิ้นไร้ไฟสวาท ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7HD 
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะ อนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 
 

  มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้สถานีโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7HD เปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของละคร
เรื่องไม่สิ้นไรไฟสวาท จากระดับ ท (รายการที่เหมาะสมส าหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ น ๑๓ (รายการที่เหมาะ
กับผู้ชมที่มีอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป ผู้ชมที่อายุต่ ากว่า ๑๓ ปี ควรได้รับค าแนะน า) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แนว
ทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  



๑๖ 
 

วาระที่  ๔.๒๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบคุณภาพเสียงของรายการ
โทรทัศน์ฟรีทีวีทุกช่องมีระดับเสียงท่ีดังกว่าปกติในช่วงเวลาโฆษณา (เลขท่ี ๕๓/
๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

     
 
 มติท่ีประชุม มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ร้องเรียน ทราบว่า ส านักงาน 
กสทช. ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ โดยได้จัดท าประกาศ ส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณา
เกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้เกิดการก ากับดูแลกรณีการออกอากาศรายการ หรือการโฆษณา 
โดยใช้วิธีการเพิ่มเสียง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะเป็นการบังคับ 
ให้รับข้อมูลข่าวสาร รายการหรือโฆษณา หรือเป็นมลพิษทางเสียง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แล้ว 

 
วาระที่  ๔.๒๑ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบคุณภาพเสียงของรายการ

โทรทัศน์ฟรีทีวีทุกช่องมีระดับเสียงท่ีดังกว่าปกติในช่วงเวลาโฆษณา (เลขท่ี ๗๓/
๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

     
 
  มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ร้องเรียน ทราบว่า ส านักงาน 
กสทช. ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ โดยได้จัดท าประกาศ ส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณา
เกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้เกิดการก ากับดูแลกรณีการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาโดยใช้วิธีการเพิ่มเสียง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะเป็นการ
บังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร รายการหรือโฆษณา หรือเป็นมลพิษทางเสียง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แล้ว 

 
วาระที่ ๔.๒๒ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง  

การกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช.
น าเสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
  



๑๗ 
 

วาระที่ ๔.๒๓ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนพัฒนากิจการกระจายเสียงและร่างร่ายงานการ
ประเมินผลกระทบแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) (ส านักกิจการโทรทัศน์ 
ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

   
 

มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. ไปจัดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus 
Group) แล้วเสนอที่ประชุม กสท. อีกครั้ง  

 
 วาระที่ ๔.๒๔ การพิจารณาข้อหารือของชมรมผู้ประกอบการโคร่งข่ายดาวเทียมแห่งประเทศ ไทย 

(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓) 

    
 
   มติท่ีประชุม ให้คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ี และก าหนด
โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาและจัดท า
ความเห็นเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้ง 
 

วาระที่ ๔.๒๕ ขอน าความเห็นของผู้ประกอบกิจการฯ กรณีผู้ประกอบกิจการโครงข่าย แบบ
บอกรับสมาชิก น าบริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไปเผยแพร่ซ้ าให้หมวดหมู่บริการ
โทรทัศน์อ่ืนๆ (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

     
 
  มติท่ีประชุม ให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้ง 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 วาระที่ ๕.๑ ผลการหารือข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
  มติท่ีประชุม  

๑.  ทราบ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.  เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้ส านักงาน กสทช. คืน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกให้แก่บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด และบริษัท 
บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ทันที 

๓.  ให้แก้ไขเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ของบริษัท กรุงเทพฯ 
กรณีสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ และบริษัท บางกอกฯ กรณีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓              
ให้สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๔.  กรณีข้อเสนอของ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ เรื่องค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้น าเสนอที่ประชุม กสท. ครั้งต่อไป 
 



๑๘ 
 

  หมายเหตุ รับรองระเบียบวาระนี้  เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 วาระที่ ๕.๒ ขอส่งรายชื่อเปลี่ยนแปลงในคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส่วนงานเลขานุการ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ 
มานะกิจ) 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายช่ืออนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จากพลโท อภิชาต นพเมือง เป็น นายกิตตินันท์ 
ขาวสุทธ์ิ  

 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๓.๓๕ น. 
 
 

 


