
๑ 
 

               
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ท่ี ๑๙ มกราคม 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        ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๘. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๙.   นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย      ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๕. นายฉันทพัทธ์  ข าโคกกรวด ผู้อ านวยการส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๖. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๗. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๘. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางนนัท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นายวัฒนะ  สินทร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวกัณธิมา  วุฒิชาติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นางสุนันทา  อยู่ประยงค์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๒. นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๓. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวชมพูนุท  สมเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๙. นางคณาพร  สนธยานนท์ ลูกจ้าง 
๓๐. นายจักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์ ที่ปรึกษาจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท และ บริษัท 

ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 
๓๑. นายสิทธิชน ภัทรโพธิกุล ที่ปรึกษาจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท และ บริษัท 

ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 
๓๒. นางสาวณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ที่ปรึกษาจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท และ บริษัท 

ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
 
มติท่ีประชุม - 
 

 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์           

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ 

มกราคม ๒๕๕๘  โดยมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้  
๑. ให้แก้ไขเพิ่มเติม หมายเหตุ ท้าย วาระที่ ๔.๑๐ เป็นดังนี้ “หมายเหตุ ประธาน 

กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน)์ และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า มีข้อสังเกตตามบันทึก ที่แนบ” 
๒. ให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒ ของมติที่ประชุม วาระที่  ๔.๑๓ จาก “๒. ให้กรรมการ 

กสท. แต่ละท่านพิจารณาเพิ่มเติม แล้วแจ้งให้ส านักงาน กสทช. เพื่อด าเนินการต่อไป” เป็น “๒. ให้กรรมการ 
กสท. แต่ละท่านพิจารณาเพิ่มเติม โดยหารือกับประธานอนุกรรมการทุกคณะ แล้วแจ้งให้ส านักงาน กสทช.    
เพื่อด าเนินการต่อไป” 

๓. ส าหรับวาระที่ ๔.๔ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ให้ส านักงาน 
กสทช. น าเข้ารับรองในที่ประชุม กสท. ในคราวต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๒  รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ 
(ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานี วิทยุกระจายเสียง 

ที่กระท าความผิดโดยเร็ว 
 
วาระที ่ ๓.๓ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 



๔ 
 

วาระที ่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียนการออกอากาศรายการ “เรื่องเล่าเช้าน้ี” ของสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง ๓ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา    
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 

 
วาระที ่ ๓.๕ ผลการวัดสัญญาณบนอาคารใบหยก ๒ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง 

และโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ  
 

วาระที ่ ๓.๖ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๗ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการ จ านวน ๔,๑๘๕ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลงจ านวน ๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ โดยทันที และมอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๓.  การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการใหม่   
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน 
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลอง



๕ 
 

ประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบ
คดีความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๔.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที ่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๘) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ ทั้งนี้  
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที ่ ๔.๓ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. 

(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกับที่
กฎหมาย ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
วาระที ่ ๔.๔ การอนุมัติ ผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน และ
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบผั งรายการหลั ก ประจ าปี  ๒๕๕๘ ของสถานี วิทยุ 

กระจายเสียงก่อนด าเนินการออกอากาศ ดังนี้ 
๑.  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระบบเอฟเอ็ม

ความถ่ี 89.50 MHz. 
๒.  สถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสารมวลชน ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 100.00 MHz. 
๓.  สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์ ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 101.50 MHz. และให้

ส านักงาน กสทช. แจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดยเคร่งครัดในการเสนอผังรายการหลักในปีต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นค าขออนุญาตภายหลังใบอนุญาตเดิมสิ้น



๖ 
 

อายุ จ านวน ๑ ราย ๕ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ที่ยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ จ านวน ๑ ราย ๕ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
วาระที่  ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ ใช้คลื่น
ความถี่แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๒ ราย ๔ ช่องรายการ 
(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก โดย 
ให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ  จ านวน ๒ ราย ๔ ช่อง รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๕ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
วาระที่  ๔.๗ การพิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ิมเติม (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบการยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของกรมประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๓ ช่องรายการ ดังนี้ 

๑.๑ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ Dr.TV 
๑.๒ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบดาวเทียมเพื่อ

ข่าวสารและความรู้ (PRD2) 
๑.๓ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ 

๒.   ให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 



๗ 
 

วาระท่ี  ๔.๘ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่อง
รายการจ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ

ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ
ดังนี้ 

๑.  บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่ือช่องรายการเดิมที่ได้รับอนุญาต MGM 
Channel เปลี่ยนเป็น ช่ือช่องรายการใหม่ AMC 

๒.   บริษัท แทรเวล แอนด์ บียอนด์ จ ากัด ช่ือช่องรายการเดิมที่ได้รับอนุญาต  
แทรเวล แอนด์ บียอนด์ (TRAVEL AND BEYOND) เปลี่ยนเป็น ช่ือช่องรายการใหม่ ดีทีซี (DTC) 

 
วาระที่  ๔.๙ ข้อเสนอแนะกรณีปัญหาการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (คณะอนุกรรมการ

ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ / ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. วิเคราะห์เพิ่มเติม พร้อมจัดท าความเห็น และ

น าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๐ ผู้รับใบอนุญาตขอความอนุเคราะห์ในการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประจ าปี ๒๕๕๖ เกินระยะเวลาตามเง่ือนไข    
ท่ีก าหนด และพิจารณายกเว้นค่าเบ้ียปรับต่างๆ (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้าง
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ยกค าร้องของบริษัท ไทยมงคล มัลติมีเดีย จ ากัด 
๒.   ให้ ปส. ๒ และ มส. ด าเนินการตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และแนว

ปฏิบัติตามมติ กสท. ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

วาระที่  ๔.๑๑ การขอลด/งด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และการผ่อนช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ    
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ยกค าร้องของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เจ พี เคเบิลทีวี  บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์

เทนเม้นท์ จ ากัด  บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากัด 



๘ 
 

๒. ให้ ปส. ๒ ปส.๓ และ มส. ด าเนินการตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติตามมติ กสท. ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 
วาระที่  ๔.๑๒ การแต่งตั้งคณะท างานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให้แต่งตั้งคณะท างานทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการ

กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ   ที่ประชุมรับรองระเบียบวาระ ๔.๑๒ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระท่ี  ๔.๑๓ การจัดท าสัญญามาตรฐานในการให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมด าเนินรายการ (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแบบสัญญามาตรฐานในการให้ผู้อื่นเข้าร่วมด าเนินรายการ

ตาม “คู่มือ ตัวอย่างสัญญาแบ่งเวลาให้ด าเนินรายการ” ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่  ๔.๑๔ (ร่าง) แนวทางการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ตามข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญท่ีให้เผยแพร่
ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
ที่ประชุม กสท. พิจารณา มีความเห็น ดังนี้ 
๑. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์   มีความเห็นว่า ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ ของ

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จะต้องก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจนมากกว่าที่ปรากฏอยู่ขณะนี้ และไม่ใช่เป็นการก าหนดให้
ออกอากาศได้เฉพาะการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่าน้ัน อย่างไรก็ดี หากก าหนดหลักเกณฑ์อันเป็น
แนวทางพิจารณาของ กสท. ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอมานั้น ก็จะเป็นการไปยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๓     
โดยปริยาย ดังนั้น สมควรให้ส านักงาน กสทช. ไปจัดท ารายละเอียดเพิ่มเติมโดยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียมาแสดงความคิดเห็นประกอบเพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพรวมอย่างครบถ้วนและรอบด้าน 

๒.  กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  มีความเห็นว่า ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการ
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ก าหนดให้ออกอากาศได้เฉพาะการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น แต่เมื่อ
ก าหนดให้คณะกรรมการอนุญาตให้รายการดังกล่าวสามารถเผยแพร่ในบริการโทรทัศน์ประเภทอืน่ดว้ยไดก้จ็ะท า
ให้หลักการตามข้อ ๓ ของประกาศ กสทช.ดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติได้เพราะต่างก็จะมาใช้ข้อยกเว้นในข้อ ๔ เสมอๆ  



๙ 
 

๓.  กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ  เห็นด้วยกับ กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์  
ที่จะต้องก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจน จึงขอให้ส านักงาน กสทช. ไปก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวด้วย 

 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. ศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์เพิ่มเติมตาม

ความเห็นของกรรมการ กสท. ในที่ประชุม และน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๕ การพิจารณาความเห็นของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด และกลุ่มผู้ประกอบการ 
(ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) / ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
ที่ประชุม กสท. พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้ 
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  

งามสง่า มีความเห็นสอดคล้องกัน ดังนี ้
 ๑.๑ ยืนยันตามความเห็นเดิมที่เคยให้ไว้ในการประชุม กสท. ครั้งที่ ๕๒/๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ (ร่าง)ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ.... ที่ควรก าหนดบทเฉพาะกาลเพื่อยกเว้นให้กับ       
ผู้ประกอบกิจการรายเดิม ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากเป็นกรณีที่เป็นกติกาที่ก าหนดข้ึนมาบังคับใช้ต่อผู้ประกอบกิจการดังกล่ าวใน
ภายหลังต่างจากกรณีของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ซึ่งเป็นการอนุญาตตามประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้ก าหนด
เงื่อนไขการอนุญาตอย่างชัดเจน ตามข้อ ๑๒(๒๕) ว่า คณะกรรมการอาจก าหนดหมวดหมู่ หรือล าดับจัดบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อใช้ในการให้บริการโครงข่ายก็ได้ ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตแสวงหา
ผลประโยชน์ใด ๆ จากการจัดเรียงหมวดหมู่หรือการจัดล าดับบริการดังกล่าว  

 ๑.๒ เพื่อให้เกิดการแข่งขันและการให้บริการที่ดี ควรก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
โครงข่ายไม่ใช้คลื่นทุกรายจะต้องจัดล าดับบริการโทรทัศน์ในส่วนของช่องรายการที่ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการ
ทั่วไป (Free TV) เหมือนกัน ซึ่งจะท าให้มีการจัดล าดับหมวดหมู่ เหมือนกันในทุกโครงข่าย แต่ในกรณี 
ของการจัดหมวดหมู่และล าดับบริการซึ่งถัดจากบริการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป อาจขอยกเว้นได้ 

๒.  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ มีความเห็นว่า เห็นด้วยกับประธาน กสท.
กรณีไม่บังคับใช้กับผู้ประกอบการรายเดิม และไม่ควรบังคับใช้กับผู้ประกอบการที่ เก็บค่าสมาชิกที่มิใช่
ผู้ประกอบการที่ขายขาด Set top box ดังนั้น ให้ส านักงาน กสทช. ไปพิจารณาแนวทางด าเนินการกรณี        
ผู้ประกอบกิจการที่ขายอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set top box) ส าหรับให้บริการแบบไม่มีค่าบริการรายเดือน/รายป ี
ว่าจะแยกออกจากกลุ่มผู้ประกอบกิจการที่เรียกเก็บค่าบริการรายเดือน/รายปี หรือไม่ อย่างไร  

๓.  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ให้ส านักงาน กสทช. หาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับจ านวนผู้ประกอบการรายเดิม หรือผู้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ว่ายังประกอบการอยู่จ านวน
เท่าใด และมีผู้ใช้บริการจ านวนเท่าใด 

๔.  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ยืนยันความเห็นสนับสนุนร่างประกาศฉบับนี้
ตามที่เคยเห็นชอบในการพิจารณาร่างประกาศในช้ันการประชุม กสท.ครั้งที่ ๕๒/๒๕๕๗ และไม่เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอของกรรมการบางท่านที่เห็นว่าควรก าหนดบทเฉพาะกาล เพื่อยกเว้นให้กับผู้ได้รับอนุญาต สัมปทานหรอื
สัญญา ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เนื่องจากการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ทั้งบริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ บริการ



๑๐ 
 

โทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจ และบริการโทรทัศน์อื่นใดที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในสามสิบหกล าดับแรก 
เป็นการจัดล าดับที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในทุกช่องทางของการรับชม 

 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. แต่ละท่านไปพิจารณา

แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 
หมายเหตุ  ๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) มีข้อสังเกตตาม

บันทึกที่แนบ 
 ๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสงวนตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๑๖ พิจารณาทบทวนแนวทางการเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
กรณีผู้ได้รับอนุญาตฯ มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบแนวทางการด าเนินการในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตฯ มิได้ด าเนินการยื่น

ค าขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ ดังนี้ 

 (๑)   กรณีผู้ได้รับอนุญาตฯ ที่มิได้ด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตท า ใช้ เครื่อง
วิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศ
รายช่ือให้ออกอากาศ ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมรายช่ือน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อมีค าสั่งให้ระงับ           
การออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดย
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และมอบหมายให้ส านักก ากับ
การใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ด าเนินการตรวจสอบ
และติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

(๒)   ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน 
กสทช. ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ของผู้ทดลองประกอบ
กิจการประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 
  (๓)   หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ได้รับอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการ
ออกอากาศตาม (๑) ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม 
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป  
  ๒.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๑๗๖ สถานี (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ เอกสาร ๖. ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และ
มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ 
ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 

 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่  ๕.๑ รายงานความคืบหน้าการด าเนินการโครงการจัดจ้างผู้ผลิตและจัดการด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อและกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ส านัก
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) /ส านักการพัสดุและบริการทรัพย์สิน (พย.) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๕.๒ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ (กสท.) 
ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ ของสายงานกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. น างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘    

เข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๕๕ น. 


