
๑ 
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ ท่ี ๓ สิงหาคม 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. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
  
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 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๕. นายบัญชา  พืชจันทร์ ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 



๒ 
 

๖. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๗. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวสกลกฤตา  ลิมปิสวัสดิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นายซอแหละ  บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายพชร  มิโต้ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นายสมชาย  แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๐. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๑. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๓๒. นางคณาพร  สนธยานนท์ ลูกจ้าง 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
 
มติท่ีประชุม -  
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             

ครั้ง ท่ี ๒๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 มติท่ีประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ โดยให้แก้ไข วาระที่ ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยให้ตัดข้อความท้ายสรุปเนื้อหา ความว่า “...กสท.
จะใช้มาตรการปรับทางปกครองเพื่อก าหนดโทษในอัตราที่สูงข้ึนต่อไป” ออก และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน      
“...จะถือว่าเป็นการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และ กสท. อาจก าหนดโทษตามมาตรา ๗๗ แห่ง พ.ร.บ. ฉบับ เดียวกัน” 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติเกี่ยวกับสถานีวิทยุท่ีถูกระงับตามมติ กสท . 
(ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.))  

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ  
๒. ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑   เร่งด าเนินการตรวจสอบการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท.   

ที่ให้ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๒.๒  เร่งบังคับใช้กฎหมายต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กระท าการฝ่าฝืนหรือ  

ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท. โดยเร็ว 
 
วาระที ่ ๓.๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบรายการโฮมรูม ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) (ส านัก
ก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ผส.))  

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที ่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบโฆษณาตัวอย่างละคร เรื่อง เลือดมังกร ตอน

แรด ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง 3HD      
มีเน้ือหาไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน (ส านักก ากับผังและเนื้อหา รายการและพัฒนา 
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 



๔ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที ่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ปรับปรุงคุณภาพ

สัญญาณให้สามารถรับชมตามท่ีได้โฆษณาไว้ พร้อมชดเชยค่าเสียหายตามท่ีบริษัท
เห็นสมควร (เลขท่ี ๑๑๒/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.))  

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงสายฟ้าเรดิโอ       
คลื่นความถี่ FM 94.25 MHz ออกอากาศรบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น
เมืองนครนายก คลื่นความถี่ FM 96.25 MHz และมีลักษณะการรบกวนเป็นการ 
จัดรายการแทรกและขายยาอาหารเสริมเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ ยี่ห้อ มายา 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (เลขท่ี ๕๐/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

 มติท่ีประชุม ทราบ  
 
วาระที ่ ๓.๗  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เร่ง

ด าเนินการคืนค่ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล รุ่น PHOENIX รุ่น T2 – Color    
ให้สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้ตามปกติ (เลขท่ี ๔๐/
๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

 หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ  
 

วาระที ่ ๓.๘ รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  

วาระที ่ ๓.๙ รายงานการประชุมทางวิชาการ ASEAN Broadcasting Regulation Forum 
2015 (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ส านักอ านวยการ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)/ส่วนงานเลขานุการประธาน
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 



๕ 
 

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที ่ ๓.๑๐ ค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๓๑๔๐/๒๕๕๕ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.))  

มติท่ีประชุม ให้น าไปบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๕.๑ 
 
วาระที ่ ๓.๑๑ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๑๖๔/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.))  

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที ่ ๓.๑๒ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. (ส านัก

กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที ่ ๓.๑๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ประจ าปี ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และรายงานความคืบหน้า
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.))  

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที ่ ๓.๑๔ ข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดิน  

ในระบบดิจิตอลในเขตพ้ืนท่ีให้บริการของสถานีล าปาง (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.))  

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที ่ ๓.๑๕ ข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดิน  

ในระบบดิจิตอล ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.))  

มติท่ีประชุม ให้น าไปบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๕.๒  
 

วาระที ่ ๓.๑๖ แผนประชาสัมพันธ์การยุติการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก 
ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย ในพ้ืนท่ีล าดับแรก ได้แก่ อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ



๖ 
 

อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/
ส านักสื่อสารองค์กร (สบ.))  

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

 หมายเหตุ     กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ  
 
วาระที ่ ๓.๑๗ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนว

ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.))  

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอเปิดเผยความเห็นและข้อเสนอแนะ 

ตามบันทึกที่แนบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่ ๔.๑ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ระหว่าง วันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑))   

 มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑๐๙ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
จ านวน ๑๘๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ ครั้งที่ ๒ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกจิการพรอ้มเหตผุลความจ าเปน็
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๑๓ 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
ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที 



๗ 
 

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

๕. ให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคตรวจสอบการ
ด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้
กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที ่ ๔.๒ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศท่ี

ถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘)      
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมทั้งสิ้น ๑ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ ทั้งนี้ให้มีระยะเวลาทดลอง
ประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒. ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที ่ ๔.๓ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๒ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๓๓ สถานี รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕  

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑๒ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖    

 
วาระที่  ๔.๔ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันท่ี ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๗. ทั้งนี้ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

   
 วาระที่  ๔.๕ พิจารณาทบทวนมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๔๐/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน 

๒๕๕๗ เห็นชอบให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอ่ค า เรดิโอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสสถานี 
๑๒๕๒๐๓๖๑ ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง สก.วท. ชุมชนคนรักถิ่น คลื่นความถี่ 
FM 94.75 MHzได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 



๘ 
 

(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  

  มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบให้แก้ไขมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน 

๒๕๕๗ จาก “ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอ่ค า เรดิโอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๓๖๑ ช่ือสถานี
วิทยุกระจายเสียง สก.วท. ชุมชนคนรักถ่ิน (สถานีฯ) คลื่นความถ่ี FM 94.75 MHz ได้รับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ใบอนุญาตเลขที่ B0-S10030-1293-57” เป็น “ไม่อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ไอ่ค า เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง สก.วท. ชุมชนคนรักถ่ิน รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๓๖๑ จังหวัดอุดรธานี 
คลื่นความถ่ี FM 94.75 MHz ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากมิได้เป็นผู้มีสิทธิ
ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตาม ข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕” 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผล
ประกอบ ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอ่ค า เรดิโอ ทราบ ทั้งนี้ หากห้างฯไม่พอใจในค าสั่งดังกล่าวมีสิทธิคัดค้านโต้แย้ง
โดยยื่นค าฟอ้งเป็นคดีต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 

 
 วาระที่  ๔.๖ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องการระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจาก

มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๗ สถานี (ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๘ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. 
๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และ
มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 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 าสั่งระงับการออกอากาศตาม
ข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป 

 
 วาระที่  ๔.๗ พิจารณากรณีการฝ่า ฝืนค าสั่ งระ งับการออกอากาศชั่ วคราวของสถา นี

วิทยุกระจายเสียงพหลโยธิน (คลื่นเพ่ือการอนุรักษ์) รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๑๗๓  
คลื่นความถี่ FM 104.75 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา



๙ 
 

แห่งชาติและสังคม รหัสสถานี๐๒๕๒๐๑๖๙คลื่นความถี่ FM 92.75 MHz (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

   มติท่ีประชุม   
 ๑.  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๘ สถานีวิทยุกระจายเสียง พหลโยธิน (คลื่นเพื่อการ
อนุรักษ์) รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๑๗๓ คลื่นความถ่ี FM 104.75 MHz ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เค.โปรดักช่ัน และ
สถานีวิทยุกระจายเสียง พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๑๖๙ คลื่นความถ่ี FM 92.75 
MHz ของมูลนิธิพบธรรมน าสุข ได้กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท.ที่ให้ระงับการออกอากาศ
จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่  
๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม  ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามล าดับ     
จึงเห็นควรก าหนดค่าปรับของทั้ง ๒ สถานี จ านวนสองหมื่นบาทต่อวัน ตั้งแต่วันที่ฝ่าฝืนค าสั่ง ตามมาตรา ๕๘(๒) 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ด าเนินการยุติการออกอากาศทันที    
โดยหากปรากฏว่ายังมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวอีกจะด าเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการของสถานีทั้ง ๒ สถานี ต่อไป 
    ๒.  เห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้สถานีทั้งสอง
ทราบเป็นหนังสือต่อไป 
 

  วาระที่  ๔.๘ บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ และตราสัญลักษณ์ช่องรายการ (Logo)  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 มติท่ีประชุม  
๑. อนุญาตให้บริษัท ไทยทีวี จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจาก สถานีโทรทัศน์ 

LOCA เป็น สถานีโทรทัศน์ MVTV FAMILY 
๒. ให้บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ปฏิบัติตามข้อสังเกตของอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้มีการสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยน
ช่ือช่องรายการ 

 
  หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่  ๔.๙  บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด ช่องรายการ โมโน ทเวนตี้ไนน์ (Mono 29)         

ขอออกอากาศข่าวในพระราชส านักนอกเวลาปกติ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการออกอากาศข่าวในพระราชส านักของ 
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด ช่องรายการ โมโน ทเวนตี้ไนน์ (Mono 29) หมวดหมู่ทั่วไป แบบคมชัดปกติ  
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จากเวลาปกติ เป็นเวลา ๒๒.๐๐- ๒๒.๓๐ น.  
 



๑๐ 
 

 วาระที่ ๔.๑๐ เรื่องร้องเรียนสถานีวิทยุกระจายเสียงปลายพระยา เรดิโอ คลื่นความถี่ FM 
105.75 MHz (ประเภทกิจการบริการชุมชน) ไม่ปฏิบัติตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

  มติท่ีประชุม   ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
  

วาระท่ี ๔.๑๑ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Program Guides (EPG) ของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
(๓๘/๒๕๕๘๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

   มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ ส านักงาน กสทช. ตรวจผังรายการ

อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Program Guides (EPG) ของโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (๓๘/๒๕๕๘)   
๒. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช.โดย ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (ทส.) ติดตามการออกอากาศข้อมูลผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Program Guides 
(EPG) ทางช่องรายการดิจิตอลทีวี ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทางเทคนิคส าหรับการให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๙ 

 
 วาระที่  ๔.๑๒ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่

วิทยุบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (JTC) ครั้งท่ี ๕ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.))  

มติท่ีประชุม เห็นชอบในประเด็นทางเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์และท่าทีเบื้องต้นที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๕ (JTC-5) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

  วาระที่  ๔.๑๓ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่
วิทยุบริเวณชายแดนไทย-ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๖ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.))  

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบในประเด็นทางเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์และท่าทีเบื้องต้นที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนชายแดนไทย – ลาว ครั้งที่ ๖ (JTC-6) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

  วาระที่ ๔.๑๔ การขออนุญาตย้ายสถานท่ีตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ AM ของส านักงาน
คณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กองทัพอากาศ 
จ านวน ๑ สถานี (สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๑๕ เชียงราย (ส านัก
วิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 



๑๑ 
 

  มติท่ีประชุม  
๑.  ไม่อนุญาตให้ส านักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ กองทัพอากาศ  ย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๑๕ เชียงราย (สวส. ๐๑๕ เชียงราย) 
ไปที่ตั้งแห่งใหม่ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๒๐ ขอนแก่น (สวส. ๐๒๐ ขอนแก่น) ตามที่
คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ี ด้านกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ เสนอ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑ ให้
ส านักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กองทัพอากาศ ทราบต่อไป 

 
  วาระที่ ๔.๑๕ การแต่งตั้งคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไข

ปัญหารบกวนวิทยุการบิน และ (ร่าง) ค าสั่ง กสทช. เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานแก้ไข
ปัญหาการรบกวนวิทยุการบิน (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)) 

  มติท่ีประชุม  
  ๑.  เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบิน ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ เดือน 
  ๒. ให้คณะท างานตามข้อ ๑ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   ๒.๑  จัดท าข้อเสนอแนะและ/หรือแนวทางปฏิบัติส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง 
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๒  รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและ
แก้ไขปัญหารบกวนวิทยุการบิน 
   ๒.๓  ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ หรือคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไขปัญหารบกวนวิทยุการบิน มอบหมาย 
  ๓.  ให้คณะท างานตามข้อ ๑ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ตามระเบียบ 
กสทช. ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการ และคณะท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 วาระที่ ๔.๑๖ รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการเริ่มการรับส่งโทรทัศน์เคลื่อนท่ีของ

ประเทศไทย (Mobile TV Services : Feasibility Report for Thailand) 
(ส านักกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (จส.)) 

 มติท่ีประชุม  
  ๑.  ทราบรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการเริ่มการรับส่งโทรทัศน์เคลือ่นที่
ของประเทศไทย (Mobile Tv Services : Feasibility Report of Thailand) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
 วาระที่ ๔.๑๗ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 

กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ บริษัท มาย เคเบ้ิล ทีวี จ ากัด ครั้งท่ี ๒ (ส านักงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 



๑๒ 
 

  มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 

ที่บริษัท มาย เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖ 

๒. เห็นชอบให้บริษัท มาย เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด น าเงื่อนไขของสัญญาตามข้อ ๑ ไปใช้
เป็นแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกกับผู้ใช้บริการ 

 
 วาระที่ ๔.๑๘ แนวทางในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศน์ (ส านักงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ี และก าหนด
โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อที่ประชุม กสท.เพื่อพิจารณาอีกครั้ง  
 
 วาระที่ ๔.๑๙ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (อส.))  

  มติท่ีประชุม ให้น าเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาคราวต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 วาระที่ ๕.๑ ค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด า ท่ี ๓๑๔๐/๒๕๕๕ (ส านักอ านวยการสายงาน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบให้อุทธรณ์ค าพิพากษาในคดีหมายเลขด าที่  ๓๑๔๐/๒๕๕๕ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๕๒/๒๕๕๘ ของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ใน ๓ ประเด็น ตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 
 
 วาระที่ ๕.๒ ข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินใน 

ระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.)) 

  มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ ผลการด าเนินการแก้ไขกรณีข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้ง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ทราบว่า เงื่อนไข

แนบท้ายใบอนุญาต ก าหนดให้ ร้อยละของระยะเวลาที่สามารถให้บริการผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ส าหรับผู้ใช้หรื อ
เช่ือมต่อโครงข่ายโทรทัศน์แต่ละรายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๙.๙๘ ของเวลาออกอากาศทั้งหมดต่อปีต่อสถานีหลัก 
เมื่อค านวณแล้วการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง สามารถ
ยอมรับการเกิดเหตุขัดข้องได้ไม่เกิน ๑ ช่ัวโมง ๔๕ นาที  ดังนั้น หากบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) มีปัญหา



๑๓ 
 

ข้อขัดข้องไม่สามารถให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ได้เกินกว่า ๑ ช่ัวโมง ๔๕ นาที จะเป็นการขัดต่อเงื่อนไขแนบ
ท้ายใบอนุญาตดังกล่าวได้ และ กสท.อาจใช้มาตรการทางปกครองเพื่อบังคับใช้กับบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)
ต่อไปได้  

 
 วาระที่ ๕.๓ รายงานการด าเนินการของบริษัท ไทยทีวี จ ากัด ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ท่ี ๒๐/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  

  มติท่ีประชุม  
 ๑.  ทราบ การด าเนินการช้ีแจงผู้ใช้บริการถึงการยุติการให้บริการผ่านการข้ึนอักษรว่ิง
หน้าจอโทรทัศน์ ทั้ง ๒ ช่องรายการ ตลอดวันเป็นเวลา ๓๐ วัน ของบริษัท ไทยทีวี จ ากัด 
 ๒.  ให้ส านักงาน กสทช.  มีหนังสือทวงถาม ให้บริ ษัท ไทยที วี จ ากัด ช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อ ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรายปี และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี (ค่าประมูลคลื่นความถ่ี) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 

 


