
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ ท่ี ๒๐ กรกฎาคม 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. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๓. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๔. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๕. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๘. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายวัฒนะ  สินทร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางชมพูนุท สมเจริญ สุวรรณพงศ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายพชร  มิโต้ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระที่  ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                

ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 มติท่ีประชุม  
๑. รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม  

๒๕๕๘ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒ ของมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เป็นดังนี้ 
 “๒. บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ Fox Thai มีการกระท าที่เป็นการ 

เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการ 
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๘) เนื่องจากออกอากาศรายการ
โดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด จึงมีค าสั่งเตือนให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป 
จ ากัด ช่องรายการ Fox Thai ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕(๘) อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ      



๓ 
 

ตามค าสั่งดังกล่าว จะถือว่าเป็นการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๑ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ    
พ.ศ. ๒๕๕๓ และ กสท. อาจก าหนดโทษตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน”  

๒. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ  ไม่รับรองระเบียบวาระที่ ๔.๑๑  
 
วาระที่  ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                

นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่  ๓.๓ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง 

และโทรทัศน์ และการประชุม (กส.))  

มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมที่เกี่ยวข้อง เร่งด าเนินการต่อเรื่อง

ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

วาระที่  ๓.๔ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘  
(ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คส.))  

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

กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเร็ว 
 

 
วาระที่  ๓.๕  ค าพิพากษาคดีปกครองคดีหมายเลขด าท่ี ๓๒๒๒/๒๕๕๕ (ส านักกฎหมายกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ (มส.))  



๔ 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๖ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ... (ส านักกฎหมายกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (มส.)) 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่  ๓.๗ การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “NBTC/ITU Regional Seminar on Delivery 

Technologies and Business Model for Mobile Television Services”  
(ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จ ากัด (มหาชน) เร่ง
ปรับปรุงคุณภาพกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ยี่ห้อ AJ รุ่น DVB-93 ให้สามารถ
รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ในระบบดิจิตอลได้ตามปกติ (เลขท่ี ๔๑/๒๕๕๘)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่  ๓.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยกเลิกการใช้บริการ

กล่องรับสัญญาณดาวเทียมและยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้บริการค้างช าระ (เลขท่ี 
๑๔/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

  มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท เอ็มเจ แซทเทลไลท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด เร่งด าเนินการ
ให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ทุกช่องได้ตามปกติ (๕๑/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภค  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

   มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่  ๓.๑๑ รายงานการเข้าร่วมประชุม Radio Asia 2015 Conference “The Creative 

Power of Radio” ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ส านักกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

  
 
 มติท่ีประชุม  

๑. ทราบ  



๕ 
 

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

 
วาระที่  ๓.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขให้

สามารถรับชมช่อง Fox News และช่อง Sky News ได้ (เลขท่ี ๒๖/๒๕๕๘) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านัก 
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่  ๓.๑๓ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.))  

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

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่  ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

   มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ในช่วงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๙ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๒ ช่วงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๕๖ 
สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ ครั้งที่ ๒ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกจิการพรอ้มเหตผุลความจ าเปน็
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๕ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๓.  การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
การยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งทาง
ปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่



๖ 
 

ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบการ 
ด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้
กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่  ๔.๒ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันท่ี ๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ : ส านักการประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)  

  มติท่ีประชุม    
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวัน ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑๓ ราย  
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องการระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจาก

มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘) (ส านักการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

  มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๓ สถานี (ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม 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 าสั่งระงับการออกอากาศตาม
ข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป  

 



๗ 
 

วาระที่  ๔.๔ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ 
จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม     
๑.  อนุญาตให้ บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จ ากัด  เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ จาก  

ช่องรายการ ซ่าส์ เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) เป็น ช่องรายการ โมโน พลัส (MONO PLUS) 
๒.  อนุญาตให้ บริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด เปลี่ยนแปลง 

ช่ือช่องรายการ จาก ช่องรายการ สนุกทีวี เป็น ช่องรายการ ATTV 
 

วาระที่  ๔.๕ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๓ ราย       
๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตกิจการโทรทัศน์/ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 มติท่ีประชุม   
๑.  อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ

ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ ดังนี้ 
 ๑.๑ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ช่องรายการ Z1 (เดิมช่ือ GMM Z1) เลขที่

ใบอนุญาตB1-S21040-0779-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
   ๑.๒  บริษัท ฟาร์ม แชนแนล (ประเทศไทย) จ ากัด ช่ือช่องรายการ Farm 
channel เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0468-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
   ๑.๓  บริษัท บีเคเค โปร จ ากัด ช่ือช่องรายการ Chic club channel ยกเลิกการ
ประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
   ๒.  ให้ผู้รับอนุญาตตามข้อ ๑ แจ้งผลการพิจารณายกเลิกการประกอบกิจการฯ      
ให้ผู้ให้บริการโครงข่ายที่น าช่องรายการไปออกอากาศทราบ  และด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แล้วแจ้งผลการด าเนินการ
มายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

๓. กรณี บริษัท บีเคเค โปร จ ากัด ช่ือช่องรายการ Chic club channel เลขที่ใบอนุญาต 
B1-S21040-0846-56 ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าบริษัท บีเคเค โปร จ ากัด กระท าความผิด
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งอยู่ระหว่าง
การไต่สวนของส านักงาน กสทช. จึงให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 

๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเตือนให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการฯ ตาม 
ข้อ ๑ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด กรณีการขอพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องแจ้งต่อ กสท.
เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนวันที่เริ่มพักหรือหยุดการให้บริการ ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่  
๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๗ 

 
 
 



๘ 
 

วาระที่  ๔.๖  การเปลี่ยนประเภทรายการให้เหมาะสมกับเน้ือหารายการของช่องรายการ  
Nation TV (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  

  มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบการจัดประเภทรายการ ช่องรายการ Nation TV ตามที่คณะอนุกรรมการ 

ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เสนอ โดยให้ช่องรายการ Nation TV เปลี่ยนแปลงประเภทรายการ ดังนี ้
  ๑.๑ รายการ Café’E ประเภทรายการ ๐๑ รายการข่าวสาร ให้เปลี่ยนแปลงเป็น 

ประเภทรายการ (๐๙) รายการข่าวสารและบันเทิง 
  ๑.๒ รายการ อ.แซมสะกิดใจ ประเภทรายการ ๐๔ รายการให้ความรู้ ความเข้าใจ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ให้เปลี่ยนแปลงเป็นประเภทรายการ  (๑๐) รายการ
บันเทิง 

  ๑.๓ รายการ Celeb TV ประเภทรายการ ๐๔ รายการให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม  ให้เปลี่ยนแปลงเป็นประเภทรายการ (๐๙) รายการ
ข่าวสารและบันเทิง 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งช่องรายการ Nation TV แก้ไขประเภทรายการ 
ให้เหมาะสมกับเนื้อหารายการ ตามข้อ ๑ แล้วรายงานให้ ส านักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อให้ส านักก ากับผัง และเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ก ากับดูแลผังรายการต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๗ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ก่อนออกอากาศของช่องรายการ สถานี
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

  มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ก่อนออกอากาศ ของช่องรายการสถานี

วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ในฐานะผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริการทางสาธารณะประเภทที่สาม 

๒. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. ด าเนินการดังนี้ 
 ๒.๑ มีหนังสือก าชับให้สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดย
เคร่งครัดในการส่งผังรายการหลักในปีต่อไป 

 ๒.๒ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายและช่องรายการเร่งประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนทราบว่า มีการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  

 
วาระที่ ๔.๘ การสนับสนุนประชาสัมพันธ์สารคดีสั้นชุดส านึกไทยไม่โกง  (ส านักการอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  

มติท่ีประชุม   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกและโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประชาสัมพันธ์สารคดีสั้นชุดส านึกไทยไม่โกง 

 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๙ แผนปรับเปลี่ยนการประกอบกิจการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ช่อง ๑๑ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓))  

  มติท่ีประชุม  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  
และคณะอนุกรรมการพิจารณาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ี พิจารณาและท าความเห็น
ประกอบ แล้วเสนอต่อ กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 

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

 
วาระที่ ๔.๑๐ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนางาน Pacific Media Partnership 

Conference 2015 : Partnering for Broadcasting ระหว่างวันท่ี  ๒๕-๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เมือง อาเปีย ประเทศซามัว (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา Pacific Media Partnership 
Conference 2015 : Partnering for broadcasting ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองอาเปีย 
ประเทศซามัว จ านวน ๒ คน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย เป็นผู้แทนจากส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์(ทส.) จ านวน ๑ คน และ ผู้แทนจากส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
(ปส.๑) จ านวน ๑ คน 
 
 
 

วาระที่ ๔.๑๑ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีส านักงาน กสทช. มีหนังสือ
ขอให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

มติท่ีประชุม  ไม่รับอุทธรณ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เนื่องจากเป็นค าสั่ง
ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและถึงที่สุดตามมาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้งไม่มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้น
เปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ  

 
วาระที่ ๔.๑๒ ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือให้ประชาชน ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์มีความเข้าใจและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลทีวี 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ต่อไป 

 



๑๐ 
 

วาระที่ ๔.๑๓ การสนับสนุนการปรับปรุงระบบเสารับสัญญาณโทรทัศน์รวมระบบดิจิตอล
โครงการบ้านเอ้ืออาทร และโครงการเคหะชุมชน ของการเคหะแห่งชาติ (ส านัก
กิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (จส.)) 

มติท่ีประชุม   ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ การเคหะแห่งชาติ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทราบว่า การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบ
เสารับสัญญาณโทรทัศน์รวมระบบดิจิตอล โครงการบ้านเอื้ออาทร และโครงการชุมชนเคหะ สามารถขอรับการ
สนับสนุนได้โดยตรงจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ  

 
วาระที่ ๔.๑๔ ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ี

ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  มติท่ีประชุม  อนุมัติให้อนุกรรมการพ้นหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการ  
ดังนี้ 

๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ 
๑.๑ ให้ พันเอก กิตติพงษ์ พุทธิมณี พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ 
๑.๒ ให้แต่งตั้ง พันเอก สุวัฒน์ ยศประกอบ เป็นอนุกรรมการแทน 

  ๒.  คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 
   ๒.๑ ให้ นายโกศล ข าศิริ พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ  
   ๒.๒ ให้แต่งตั้ง พันเอก กิตติพงษ์ พุทธิมณี  เป็นอนุกรรมการแทน 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบ
และมอบหมายให้ กสท. ด าเนินการออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมในข้อ ๑ และข้อ ๒     
ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป  
   
  หมายเหตุ    รับรองระเบียบวาระนี้  เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระที่ ๕.๑ เรื่อง ค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีปกครอง

หมายเลขด าท่ี ๑๑๖๓/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์(มส.) 

มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งศาลปกครองกลางให้
บริษัท วีซายน์ เทเลคอม จ ากัด ทราบ โดยเร็ว 

 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 



๑๑ 
 

 


