
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๑๔ กันยายน 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. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๘.    นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนกังานปฏิบัตกิารระดับสูง 
   
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายฉันทพัทธ์  ข าโคกกรวด ผู้อ านวยการส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๕. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
๖. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ

พัฒนา ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. นางพุธชาด  แมนมนตรี ผู้เช่ียวชาญ 
๘. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๙. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายศักดิ์ดา  มะเกลี้ยง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวชวิศา  โนนศรีชัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวกรรพี  โรจน์บุญถึง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๐. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๑. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๓๒. นายจักรกฤษณ์  สังกิตติวรรณ์ ที่ปรึกษาจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท และ 

บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 
๓๓. นางสาวภัสรา  ปัตยานนท์ ที่ปรึกษาจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท และ 

บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             

ครั้ง ท่ี ๓๐/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ โดยแก้ไขเอกสารแนบ ๕ ของการ
ประชุมครั้งดังกล่าว 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ด าเนินการเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลให้สามารถรับชมไฟล์ประเภท 
MKVH.264 ได้ (เลขท่ี ๔๗/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.))  

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๓  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด เร่งด าเนินการ

ตรวจสอบและแก้ไขให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติโดย
ยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการปรับหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๕๘/
๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๔  กรณีขอให้บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้
สามารถรับชมโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขท่ี๖๒/๒๕๕๘)  (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.))  

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๕  กรณีการออกอากาศรายการเรื่องเล่าเช้าน้ี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ 

มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 



๔ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๖ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ท่ัวไปแบบความ
คมชัดสูง ช่องรายการ ONE ขอเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข่าวพระราชส านัก
ในผังรายการหลัก (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ส านัก
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๗  งบประมาณรายจ่าย (กลางปี) สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

ประจ าปี ๒๕๕๘  (ส านักอ านวยการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.))  

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๘  รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
กรรมการ กสท. มีความเห็นดังนี้ 
กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็น

ว่า ส านักงาน กสทช. ควรท ารายงานสรุปข้อขัดข้องในการด าเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ว่ามี
ปัญหา อุปสรรคอย่างไร มีคูปองค้างจ่ายเป็นจ านวนเท่าไร เป็นต้น แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ 
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. ไปพิจารณาด าเนินการ   

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ระหว่างวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ  
เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๔๙ สถานี  
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๒. ให้ ส านั กงาน กสทช. มี ค าสั่ งแจ้ งระงั บการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการ (ครั้งที่ ๒)  และมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการ



๕ 
 

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง 
จ านวน ๕ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 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.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๑-๔ ตรวจสอบการ ด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๙ กันยายน 
๒๕๕๘) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ ทั้งนี้ ให้
มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. 
๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันที ๘ กันยายน ๒๕๕๘) 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๒ สถานี (ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๕ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกล่าวทราบ และ
มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่น
ความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งระงับดังกล่าว ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒. ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่อ
อายุใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

 



๖ 
 

๓. หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศ
ตามข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ด าเนินการตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม 
กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๔ การอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบ
บอกรับสมาชิกเพ่ิมเติม จ านวน ๓๖ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบ
บอกรับสมาชิกเพิ่มเติม จ านวน ๓๖ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ เอกสาร ๖ และให้ส านักงาน 
กสทช. แจ้งก าชับให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดท าและเสนอผังรายการหลักอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการก่อนออกประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยเคร่งครัดในครั้งต่อไป 

  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ก าชับช่องรายการที่มีประวัติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ระมัดระวังการออกอากาศโดยไม่ให้มี
รายการที่มีเนื้อหากระทบต่อผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ที่ได้รับการอนุมัติให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการการโฆษณาอาหารและยา และส านกัก ากบั
ผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับ
ดูแลผังรายการและมีเนื้อหารายการและการประกอบการพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี 

๓.  มีค าสั่งปรับทางปกครองวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท กับผู้ได้รับใบอนุญาต จ านวน 
๑๗ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๗ ตามาตรา ๕๘(๒) และมาตรา ๖๐ วรรคแรก 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๒๐ วรรคสองของประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ นับตั้งแต่วันที่
เพิกเฉยไม่ปฏิบัตติามค าสั่งของคณะกรรมการ 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๕ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ ช่อง
รายการ True4U (ทรูโฟร์ยู) ออกอากาศข่าวในพระราชส านักนอกเวลาปกติ  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 



๗ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการออกอากาศข่าวในพระราชส านัก
ของ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน จ ากัด ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน์ 
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบ
ความคมชัดปกติ ช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู) ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ จากเวลาปกติ เป็นเวลา 
๒๓.๐๐ น.  

 
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง บริษัท แฟนทีวี จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ Fan TV (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม   อนุญาตให้บริษัท แฟนทีวี จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการที่
ได้รับอนุญาตจาก Fan TV เป็น Fan Music 

 
วาระที่ ๔.๗ ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ แจ้ง
เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาต จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม 
๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาตให้คลื่นความถ่ี และประกอบ

กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 
จ ากัด ช่องรายการ ONE บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ พีพีทีวี  (PPTV)                        
และบริษัทจีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ GMM Channel 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้ง บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ 
บรอดคาสติ้ง จ ากัด (บริษัทฯ) ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการ
โทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ โดยเคร่งครัด 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น และผู้กระท าการแทน ให้บริษัทฯ แจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
วาระที่ ๔.๘ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน 
๗ ราย ๑๐ ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/
ส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม 
๑.  อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้ 

บริการโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๗ ราย ๑๐ ช่อง
รายการ ดังนี้ 



๘ 
 

๑.๑ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่ือช่องรายการ True Information 
Channel  ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0835-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๘ เป็น
ต้นไป 

๑.๒ บริษัท ทรู  วิ ช่ันส์  กรุ๊ป  จ ากัด ช่ือช่องรายการ HD Showcase   
ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0094-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๘ เป็นต้นไป 

๑.๓ บริษัท ทรู วิช่ันส์  กรุ๊ป จ ากัด ช่ือช่องรายการ RAMA Channel  
ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0058-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๑๔ ก.ย. ๕๘) เป็น
ต้นไป 

๑.๔ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ช่ือช่องรายการ Asian Food Channel 
ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0776-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๑๔ ก.ย. ๕๘) เป็น
ต้นไป 

๑.๕ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัดช่ือช่องรายการ ฅนดนตรี  ใบอนุญาต
เลขที่ B1-S21040-0007-58 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๑๔ ก.ย. ๕๘) เป็นต้นไป 

๑.๖ บริษัท เอช เอ็น ที มีเดีย จ ากัด ช่ือช่องรายการ K Channel  ใบอนุญาต
เลขที่ B1-S21040-0397-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๕๘ เป็นต้นไป 

๑.๗ บริษัท สยามเฮาส์ โปรดักช่ัน จ ากัด ช่ือช่องรายการ เก้ายอด แชลแนล    
ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0044-57 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๘ เป็นต้นไป 

๑.๘ บริ ษัท โมโน โปรดั กช่ัน จ ากั ด ช่ือ ช่องร ายการ  อลัวร์  ชาแนล                 
(A’lure Channel) ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0344-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๕๘ 
เป็นต้นไป 

๑.๙ บริษัท โคเมดี้ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ช่ือช่องรายการ เชิญยิ้มทีวี ใบอนุญาต
เลขที่ B1-S21040-0684-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๕๘ เป็นต้นไป 

๑.๑๐ บริษัท กู๊ดฟิลม์ เทเลวิช่ัน จ ากัด ช่ือช่องรายการ Goodfilms 3 ใบอนุญาต
เลขที่ B1-S21040-0004-58 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๕๘ เป็นต้นไป 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีที่บริษัทฯ ได้แจ้งขอยกเลิกการ
ประกอบกิจการช่องรายการต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อ
เป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป จ านวน ๖ ราย ๗ ช่องรายการ ดังนี ้  

๒.๑ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ True Information และช่อง
รายการ HD Showcase 

๒.๒  บริษัท เอช เอ็น ที มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ K Channel   
๒.๓  บริษัท สยามเฮาส์ โปรดักช่ัน จ ากัด ช่องรายการ เก้ายอด แชลแนล  
๒.๔  บริษัท บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จ ากัด ช่องรายการ อลัวร์ ชาแนล (A’lure 

Channel) 
๒.๕  บริษัท โคเมดี้ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ช่องรายการ เชิญยิ้มทีวี   
๒.๖  บริษัท กู๊ดฟิลม์ เทเลวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ Goodfilms 3  

๓. กรณีช่องรายการ K channel ของบริษัท เอช เอ็น ที มีเดีย จ ากัด เนื่องจากพบว่า
มีการโฆษณาที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จึงให้ส านักงาน กสทช. 
บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 



๙ 
 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด กรณี    
ไม่ปฏิบัตติามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ข้อ ๓ (๓) กรณีไม่ออกอากาศ ช่องรายการ ฅนดนตรี ภายในสามสิบวัน
นับตั้งแตวั่นที่ได้รับอนุญาตจาก กสท. และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับ
ดูแลต่อไป 

๕.   ให้ผู้ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ทั้ง ๗ ราย ๑๐ ช่องรายการ ด าเนินการเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายัง
ส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๙ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอ ของส านักเลขาธิการวุฒิสภา ช่อง
รายการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี๑ (Parliament IPTV 1) ท่ียื่นขอ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิกท่ียื่นขอเป็น
ครั้งแรก (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ส านักอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม  ไม่อนุญาตให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยกเว้นค่าธรรมเนียม
พิจารณาค าขอของช่องรายการ สถานีโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี ๑ (Parliament IPTV1) เนื่องจากไม่มี
กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ให้อ านาจยกเว้น
ค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอได้  

 
วาระที่ ๔.๑๐ การขอขยายระยะเวลาจัดท าร่างเง่ือนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
บริการสาธารณะประเภทท่ีสาม ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาจัดท าร่างเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ
ประเภทที่สามของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกไปอีก ๑๕ วันนับตั้งแต่ระยะเวลา ๖๐ วัน      
ท าการสิ้นสุดลง 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาโดย
ไม่ให้เป็นภาระของผู้รับใบอนุญาตฯ 

 
วาระที่ ๔.๑๑ ท่าทีและข้อเสนอของประเทศไทยต่อการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุ

คมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15) (คณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลก
ว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕/ ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 
 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. มีความเห็นสอดคล้องกับการก าหนดท่าทีส าหรับการด าเนินการของประเทศ

ไทยต่อระเบียบวาระต่างๆ ของที่ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (World 
Radiocommunications Conference 2015 หรือ WRC-15) และการเข้าร่วมเป็นประเทศผู้สนับสนุน
ข้อเสนอของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Parliminary APT Common Proposal หรือ PACP) ในประเด็น
ด้านคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ ข้อเสนอของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกต่อ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ มีความเห็นไม่สนับสนุนย่านความถ่ี ๔๗๐-๖๙๔/๖๙๘ เมกะเฮิรตซ์ เพิ่มเติมส าหรับ
กิจการ IMT ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของที่ประชุม กสท. และ กสทช. ก่อนหน้านี้ 

๒. มีความเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอของประเทศไทยจ านวน ๑ ฉบับ (จาก ๕ 
ฉบับตามที่คณะท างานฯ เสนอ ซึ่งเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมจากข้อเสนอของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ) ได้แก่ 
เอกสารข้อเสนอต่อระเบียบวาระที่ ๘ การพิจารณาลบช่ือประเทศไทยออกจากข้อสงวน ซึ่งเสนอลบช่ือ
ประเทศไทยออกจากข้อสงวนที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ดังนี้ 

     ๒.๑ ข้อสงวน ๕.๑๖๗ : เสนอลบช่ือประเทศไทยออกจาก Alternative 
allocations บนย่านความถ่ี ๕๐-๕๔ เมกะเฮิรตซ์ ของข้อบังคับวิทยุ 

 ๒.๒ ข้อสงวน ๕.๑๖๗A : เสนอเพิ่มช่ือประเทศไทยออกจาก Alternative 
allocations บนย่านความถ่ี ๕๐-๕๔ เมกะเฮิรตซ์ ของข้อบังคับวิทยุ เพื่อก าหนดเพิ่มเติมให้กิจการประจ าที่ 
กิจการเคลื่อนที่ และกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นภารกิจหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุง
ตารางก าหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ 

 ๒.๓ ข้อสงวน ๕.๔๑๘ : เสนอลบช่ือประเทศไทยออกจาก Alternative 
allocations บนย่านความถ่ี ๒๕๓๕-๒๖๕๕ เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเดิมมีข้อสงวนให้ประเทศไทยก าหนดการใช้งาน
เพิ่มเติมจากข้อบังคับวิทยุเพื่อใช้ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (ประเภท
กิจการกระจายเสียง)  

๓. ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอของประเทศไทยจ านวนอีก ๔ ฉบับ ได้แก่ 
เอกสารข้อเสนอต่อระเบียบวาระที่ ๑.๔,๑.๖.๒,๑.๘ และ ๑.๙.๒ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคลื่นความถ่ี
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๔. เห็นควรสนับสนุน PACP ส าหรับระเบียบวาระการติดตามเครื่องบินทั่วโลก
ส าหรับการบินพลเรือนเพื่อน าเสนอที่ประชุม WRC-15 ในนามภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกต่อไป 

๕. เห็นควรก าหนดท่าทีเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในที่ประชุม WRC-15 โดย
เห็นควรสนับสนุน Option 3 ในรายงานของผู้อ านวยการของ Radiocommunications Bureau เนื่องจาก
การก าหนดคลื่นความถ่ีส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางพาณิชย์ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ใน
กรณีดังกล่าวเป็นการรองรับการใช้เครื่องรับสัญญาณบนดาวเทียม เพื่อรับสัญญาณ ADS-B ที่มีการ
แพร่กระจายโดยเครื่องบินอยู่แล้ว โดยไม่มีการส่งสัญญาณแบบใหม่เพิ่มเติม จึงไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อ
กิจการอื่นเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขก าหนดให้กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ ผ่านดาวเทียม 
(โลกสู่อวกาศ) ไม่ได้สิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการวิทยุน าทางการบิน และกิจการเคลื่อนที่ทางการบินใน
เส้นทางพาณิชย์ด้วย  

 
วาระที่ ๔.๑๒ แนวทางการค านวณอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงข่าย

โทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิ ทัล พ.ศ. ๒๕๕๘  
(อนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนดโครงสร้างค่าธรรมเนียมและอัตรา



๑๑ 
 

ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.))  

มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการค านวณอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวย
ความสะดวกและโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อไปรับฟัง
ความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) กับผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๑๓ กรณีขอให้บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการแก้ไขกล่อง

รับสัญญาณทีวีดิจิตอล ยี่ห้อ ACONATIC รุ่น AN 1502T2 ให้สามารถรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบทีวีดิจิตอลได้ตามปกติ (เลขท่ี ๔๓/๒๕๕๘) 
(คณะอนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบการยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย 
จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการแก้ไขกล่องรับสัญญานทีวีดิจิตอล ยี่ห้อ ACONATIC รุ่น AN-1502T2 ให้สามารถ
รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ตามปกติ (เลขที่ ๔๓/๒๕๕๘) 

 
วาระที่ ๔.๑๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงินค่า

มัดจ าอุปกรณ์ (เลขที่ ๑๑๙/๒๕๕๘)  (คณะอนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.))  

มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ร่วมกับส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์พิจารณาท าความเห็นประกอบ แล้วเสนอที่ประชุม 
กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง  

หมายเหตุ   กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ
  

วาระที่ ๔.๑๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงินค่า
มัดจ าอุปกรณ์หลังยกเลิกสัญญา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๑๑๔/๒๕๕๘) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ร่วมกับส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์พิจารณาท าความเห็นประกอบ แล้วเสนอที่ประชุม 
กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง  

 
 หมายเหตุ   กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
 
 
 
 



๑๒ 
 

วาระที่ ๔.๑๖ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ขออุทธรณ์ค าสั่งให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.))  

มติท่ีประชุม 
๑.  ไม่รับอุทธรณ์ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เนื่องจากมติที่ประชุม กสท. 

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่  ๒๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่  ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและถึงที่สุดตามมาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๘๗ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่ปรากฏพยานหลักฐานใหม่อันอาจท า
ให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ หรือเข้าเหตุอื่นใด ที่จะรับไว้เป็นการพิจารณาใหม่
ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกค าสั่งทางปกครองตามหลักเกณฑ์การขอให้พิจารณาใหม่ได้   

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง
ของผู้อุทธรณ์ พร้อมทั้ง แจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ 

 
วาระที่ ๔.๑๗ กรณีการออกอากาศรายการถอนพิษ รายการข่าวฟ้ายามเย็นและรายการ

วิเคราะห์คอลัมนิสต์ออกอากาศทางช่องฟ้าวันใหม่ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านัก
ก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายและโทรทศัน ์(ผส.))  

มติท่ีประชุม 
๑.  ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นว่า เนื้อหารายการถอนพิษ ออกอากาศเมื่อวันที่ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ รายการข่าวฟ้ายามเย็น ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๗ และ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และรายการ
วิเคราะห์คอลัมนิสต์ ออกอากาศเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ มีลักษณะเป็นการให้ข้อมูลที่ส่อให้เกิดความ
สับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร อันเป็นการต้องห้าม
ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการ
ปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ 
คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ซึ่งมีฐานะเป็นกฎหมาย และเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ที่บริษัท บลู สกาย แชนแนล จ ากัด ได้ท ากับส านักงาน กสทช. 

๒.  เห็นสมควรมีค าสั่งลงโทษทางปกครอง ด้วยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้
บริษัท บลู สกาย แชนแนล จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตช่องรายการฟ้าวันใหม่ ละเว้นการออกอากาศที่มีเนื้อหา
ลักษณะตามข้อ ๑ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตักเตือน จะใช้มาตรการทางปกครองที่สูงข้ึน ไม่ว่าจะ
เป็นมาตรการก าหนดโทษปรับทางปกครอง หรือมาตรการพักใช้ใบอนุญาต   

 
วาระที่ ๔.๑๘ กรณีออกอากาศรายทางช่องรายการ PEACE TV ออกอากาศเน้ือหารายการท่ี

ไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.))  

มติท่ีประชุม 



๑๓ 
 

๑.  ช่องรายการ PEACE TV ออกอากาศรายการห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์ เมื่อ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายการห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายการเหลียว
หลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายการเข้าใจตรงกันนะ เมื่อวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ และรายการห้องข่าวเล่าเรื่องค่ า เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เนื้อหาต้องห้ามตามประกาศ 
คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช . ฉบับที่ 
๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๙๗/๒๕๕๗  และเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลงที่บริษัท พีช เทเลวิช่ัน จ ากัด ท าไว้ต่อส านักงาน กสทช. 

๑. เนื่องจากการกระท าตามข้อ ๑ เป็นการกระท าผิดซ้ าซาก ต่างกรรมต่างวาระกัน 
แม้ศาลปกครองกลางจะได้มีค าสั่งให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่ง กสท. ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ ช่องรายการ PEACE TV ของบริษัท พีซ เทเลวิช่ัน จ ากัด  แต่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์
ค าสั่งให้ทุเลาการบังคับของศาลปกครองกลางโดยศาลปกครองสูงสุด  จึงให้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด 
เพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าของช่องรายการ PEACE TV ตามข้อ ๑ เพื่อประกอบการพิจารณา 
กรณี กสทช. อุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองกลางต่อไป  

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๙ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์  (ส านักนโยบาย

และวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))  

มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 
เสนอต่อที่ประชุม กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อน าเผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงาน กสทช. ให้
สาธารณชนทราบ 

๒.  เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์        
ที่ปรับปรุงแล้ว ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอ. ต่อที่ประชุม 
กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน 
กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
หมายเหตุ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๒๐ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยขอปรับแผนการ

ยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์ไทย  
พีบีเอส  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการปรับปรุงแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอ

นะล็อก 0ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 



๑๔ 
 

(ส.ส.ท.) เพื่อให้การด าเนินการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกสอดคล้องกับการ
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ดังนี้ 

๑.  สถานีไชยปราการ ก าหนดการยุติการออกอากาศเป็นวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๒.  สถานีเกาะสมุย ก าหนดการยุติการออกอากาศเป็นวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๓.  สถานีร้อยเอ็ด ก าหนดการยุติการออกอากาศเป็นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงการรบกวนคลื่นความถ่ีในกิจการโทรทัศน์ 
๔.  สถานีอุบลราชธานี ก าหนดการยุติการออกอากาศเป็นวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการเพิ่มระยะเวลาการออกอากาศคู่ขนาน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อประชาชนผู้รับชม 
๕. สถานีเพชรบุรี ก าหนดการยุติการออกอากาศเป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ซึ่งเป็นการเพิ่มระยะเวลาการออกอากาศคู่ขนาน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อประชาชนผู้รับชม 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที่ ๕.๑ ข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินใน

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

มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือเชิญ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
มาช้ีแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ี
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 

 


