
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๒๙ 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 
 
 
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. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
๔. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๕. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
๖. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ ผู้อ านวยการส่วน 
๗. นางพุธชาด  แมนมนตรี ผู้เช่ียวชาญ 



๒ 
 

๘. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้เช่ียวชาญ 
๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวมารินา  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-  ประธาน กสท. กล่าวเปิดประชุม และไม่มีเรื่องช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ  
 

มติท่ีประชุม - 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๒๐/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๘  โดยให้เพิ่มเติม มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เป็นดังนี ้
“มติท่ีประชุม กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ประธานอนุกรรมการประเมิน

มูลค่าคลื่นความถ่ี และก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ขอถอนเรื่องระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปศึกษาผลกระทบ แล้วน าเสนอต่อ กสท. อีกครั้งหนึ่ง 
 

หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ” 



๓ 
 

 
  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ (ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.))  
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคเร่งบังคับใช้

กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเร็ว 
 
 

 
วาระที่  ๓.๓ รายงานผลการด าเนินการ ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี 

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ฮอทเวฟ ๑๙๙๕ ความถี่ 
106.25 MHz ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ี
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้บรรจุในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ  วาระที่ ๕.๒ 
 
 
 
 

  
วาระที ่ ๓.๔ การประชุมท าความเข้าใจ การออกอากาศรายการทางสถานี ๒๔ ทีวี (ยี่สิบสี่ทีวี) 

ตามมติท่ีประชุม กสท.ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 
 

  มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

 



๔ 
 

วาระที ่ ๓.๕  เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการข่าว Bright News ทางสถานีโทรทัศน์
ไบรท์ทีวี ในระบบดิจิตอล (Bright TV) (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เผยแพร่รายการ “เดอะแฟมิลี่ 
แก็งค์” สัมภาษณ์วงดนตรี นกแล ซึ่งมีถ้อยค าเหยียดหยามชนชาติม้ง (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
  มติท่ีประชุม  ทราบ 
   

วาระที่ ๓.๗ รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เดือน
มิถุนายน ๒๕๕๘ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  ทราบ  
 ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน
ของสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

วาระที่ ๓.๘ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  ทราบ  
 ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. เร่งติดตามผลการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สถานีที่ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
และวันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๘ แล้วรายงานให้ กสท. ทราบโดยด่วนด้วย 
 

วาระที่ ๓.๙ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามคุณภาพสัญญาณ พ้ืนท่ี
ครอบคลุม และการขยาย โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  (ส านัก
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  ทราบ  
 ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช.ในส่วนของ
สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 



๕ 
 

 
วาระที่ ๓.๑๐ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. ไปพิจารณาด าเนินการ   
 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  จะด าเนินการจัดส่งความเห็นไปยัง

ส านักที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่  ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึ งวันท่ี ๒๓ มิ ถุนายน ๒๕๕๘ ( ส านั กการอนุญาต 
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๖ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๐๗ สถานี
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

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

๓.  การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตดัสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
การยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
ทางปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่า 
ไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค 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 

 



๖ 
 

วาระที่  ๔.๒ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ 
ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘) (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลา
ทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 
 
 วาระที่ ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีง (ปส.๑)) 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๖ สถานี (ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ 
ที่แนบ เอกสาร ๕ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และมอบหมายให้
ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 

  



๗ 
 

 วาระที ่ ๔.๔ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๒  
มิถุนายน ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๘ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒  มิถุนายน ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีตามที่ร้องขอ จ านวน ๘ สถานี  
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖  

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงความถ่ี จ านวน ๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๗ 

 
วาระที่  ๔.๕ พิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุ    

กระจายเสียง จากกิจการบริการชุมชน เป็นกิจการบริการทางธุรกิจ จ านวน ๒ 
สถานี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. อนุมัติให้ กลุ่มคนสถานีวิทยุชุมชนคนทวีวัฒนา -ศาลาแดง ผู้รับใบอนุญาต 

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการเป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ และเปลี่ยนช่ือสถานีจากวิทยุชุมชนคนทวีวัฒนา-ศาลาแดง 
เป็น เวิร์ค เรดิโอ ตามที่ร้องขอ 

๒. อนุมัติหลักการให้สถานีคนของแผ่นดิน นาโพธ์ิเรดิโอ โดยกลุ่มคนคนของแผ่นดิน 
นาโพธ์ิเรดิโอ เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการเป็นประเภทกิจการบริการธุรกิจได้ โดยมีเงื่อนไข
ให้เปลี่ยนช่ือสถานีให้สอดคล้องกับหลักการตั้งช่ือสถานี ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ ก่อน 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงประเภทกิจการบริการธุรกิจให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการ ตามข้อ ๑ และ ๒ ต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๖ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๒ ราย ๔ 
ช่องรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่

ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๒ ราย ๔ ช่องรายการ ดังนี้ 
 ๑.๑ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด  ช่องรายการ GTH On Air เลขที่ใบอนุญาต 

B1-S21040-0007-57 และช่องรายการ Z PAY TV 34 เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0797-56 ยกเลิกการ
ประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ 



๘ 
 

 ๑.๒ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ MAX Sports Channel 
เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0193-57 และช่องรายการ Wisdom เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0763-56 
ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

๒.  ให้ผู้รับอนุญาตตามข้อ ๑ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งผลการด าเนินการมายัง
ส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แจ้งขอ
ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ต่อ กสท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันที่จะยกเลิกการประกอบกิจการฯ  

๔.  เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. โดย บส. สุ่มตรวจว่าได้มีการด าเนินการตามแผน
เยียวยาผู้ใช้บริการ การแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการพักหรือหยุดการให้บริการ หรือการเลิกประกอบกิจการ 
ตามที่แจ้งไว้หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทท่ีสาม ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
รัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชน ของส านักงานเลขาธิการ        
สภาผู้แทนราษฎร (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
 
 มติท่ีประชุม   

๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ
กระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน ของ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา   

๒.  อนุญาตให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช้คลื่นความถ่ีและประกอบ
กิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและ
รัฐสภากับประชาชน หมายเลขล าดับการให้บริการ (๑๐) โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ
 ๓.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้รับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
บริการสาธารณะประเภทที่สาม และผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการ
โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) อย่างเคร่งครัด 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 
 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๘  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ 
จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์) 

 
   มติท่ีประชุม    
   ๑.  อนุญาตให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ จาก
ช่องรายการ Now Variety เป็นช่องรายการ now jelli  
   ๒.  อนุญาตให้ บริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ จากช่อง
รายการ Mystery TV เป็นช่องรายการ อีสานทีวี 

๓.  ไม่อนุญาตให้บริ ษัท  สตาร์ ซ  (ประเทศไทย )  จ ากั ด เปลี่ ยนแปลง ช่ือ 
ช่องรายการจาก SUN CHANNEL เป็นช่ือช่องรายการ เพลินทีวี เนื่องจากปรากฏประวัติการออกอากาศ        
ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายหรือเงื่อนไขการอนุญาตด้านคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร 
โดนัท มิราเคิล เพอร์เฟ็คต้า สริม (Donut Miracle Perfect Srim) และผลิตภัณฑ์อาหารหลินจือมิน 
(LinnZhimin) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นที่ยุติแล้ว
เท่านั้น 
 
   

วาระที่  ๔.๙ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บท 
การบริหารคลื่นความถี่ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) (ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการต่อไป
ของ กสทช. โดยปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ในส่วนของตารางคลื่นความถ่ี
แห่งชาติ และรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถ่ีที่ก าหนดให้ใช้กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการอื่น   

๒.  เห็นชอบ การปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถ่ี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘)  ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย
แก้ไขเชิงอรรถประเทศไทยของย่านความถ่ี 526.5 –1606.5 kHz ให้สอดคล้องกับเอกสารสรุปการปรับปรุง 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยตัดเชิงอรรถ  
T-LPD/SRD ออกจากย่านความถ่ีนี้ 

 
 
 
 
  
 



๑๐ 
 

วาระที่  ๔.๑๐  การแต่งตั้งคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไข
ปัญหารบกวนวิทยุการบิน (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์
(ทส.)/ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
 มติท่ีประชุม     เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างาน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้
แก้ไขอ านาจหน้าที่ในการก าหนดการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จากเดิมเป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณ
โทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 

 
วาระที่ ๔.๑๑ การแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาการกระจายเสียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

  
 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาการกระจายเสียงในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 

วาระที่ ๔.๑๒ การด าเนินการตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ (ส านักส่งเสริมการแข่งขัน
และก ากับดูแลกันเอง (สส.)/ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) และส านักกฎหมายกระจายเสียง 
(มส.) 

   
มติท่ีประชุม    
๑.  ที่ประชุม กสท. พิจารณาแล้ว มีมติ ยืนยันความเห็นและมติเดิมตามการประชุม  

กสท. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๒๙  
๒.  เห็นชอบตามข้อวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช .  

ตามการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ วาระที่ ๓.๑-๓.๒       
ว่าการลงมติในวาระนี้เป็นการด าเนินการตามข้อ ๔๑(๒) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ง
ก าหนดให้ต้องได้รับมติพิเศษ กล่าวคือ ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด  เมื่อประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) และ กสทช.พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า  
งดออกเสียง ถือได้ว่าเป็นการลงมติในเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งมีผลเท่ากับว่า ไม่เห็นชอบกับข้อเสนอของส านักงาน 
กสทช. ทั้งข้อ ๒ ข้อ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เห็นชอบกับ
ข้อเสนอของส านักงาน กสทช. ทั้ง ๒ ข้อ  ส่วน กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ ไม่เห็นชอบกับข้อเสนอ
ของส านักงาน กสทช. ทั้ง ๒ ข้อ จึงท าให้มีมติไม่เห็นชอบกับข้อเสนอของส านักงาน กสทช. ทั้ง ๒ ข้อ 

๓.  ยืนยันกรณีการวินิจฉัยในกรณีนี้ เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งที่ประชุม กสทช. เคยมีมติ



๑๑ 
 

ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ วาระที่  ๕.๑๑ แล้วว่า อ านาจของ
คณะกรรมการตามกฎหมายประกอบกิจการด้านใด ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการเฉพาะด้านในด้านนั้น  
กรณีที่พิจารณาจึงเป็นอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดของ กสท. ตั้งแต่ต้น 

หมายเหตุ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์   
ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่  ๔.๑๓ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร

ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๗ ในประเด็น 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานงานและ

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๗ (The 27 Meeting of Joint Technical 
Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia 
Common Border – JTC) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘   

๒.  เห็นชอบประเด็นทางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามมติที่
ประชุม JTC ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๗ ดังนี ้

 ๒.๑ แผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบริเวณชายแดน 
(Rollout Plan at Common Border Areas) 

 ๒.๒ กระบวนการก าหนดและจัดสรรคลื่นความถ่ีของช่องความถ่ีวิทยุ ๒๑ – ๒๕ 
(Frequency Re-Farming Process (Channel 21 – 25)) 

 ๒.๓ สถานะและข้อเสนอในการใช้งานช่องคลื่นความถ่ีวิทยุ ๕๑ บริเวณจังหวัด
สตูล (Status and Proposal on the Usage of Frequency Channel 51 at Satun)  

 ๒.๔ เทคโนโลยี TV Whitespace (TV Whitespace Technology) 
 ๒.๕ ฐานข้อมูลการใช้คลื่นความถ่ีวิทยุของกิจการโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียง 

เอฟ.เอ็ม. (Database on Existing Frequency Usage for TV and FM Radio Service ) 
 ๒.๖ การให้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมเพื่อความปลอดภัยสาธารณะและ

กรณีฉุกเฉิน 
๓.  ให้ส านักงาน กสทช. ติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ และรายงานให้ กสท. ทราบต่อไป 
   

วาระที่  ๔.๑๔ การขอยกเว้นการไม่สามารถเผยแพร่บริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไปในระบบ
เคเบิล ทีวีท่ีเป็นแอนะล๊อก (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(วส.)) 

   มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันถึงแนวปฏิบัติ    
ในการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ก่อนน าเสนอให้ที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้ง 

 
 หมายเหตุ   รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 



๑๒ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

วาระที่ ๕.๑ การสนับสนุนประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ    
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “BIKE FOR MOM ป่ันเพ่ือแม่” และ         
การสนับสนุนการจัดสร้างอุทยานราชภักด์ิ (ส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามข้อเสนอของส านักงาน กสทช. โดยมอบหมายให้ 
ส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของรัฐบาลและ
กระทรวงกลาโหม ดังนี้  
  ๑.  กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” 
  ๒.  การจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ณ บริเวณพื้นที่ของกองทัพบก ในเขตอ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 หมายเหตุ   รับรองระเบียบวาระนี้แล้ว เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่ ๕.๒ รายงานผลการด าเนินการ ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี 
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ฮอตเวฟ ๑๙๙๕ ความถี่ 
106.25 MHz ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ี
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินคดีตามกฎหมายกรณีมีการปลอมและใช้เอกสาร

ปลอมด้วย  
 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 


