
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 ครั้งท่ี ๓๕/๒๕๕๘  

วันจันทร์ท่ี ๑๙ ตุลาคม  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.  นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙.    นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ

พัฒนา ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นายทะนงศักดิ์  สุขะนินทร์ ผู้อ านวยการส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล

ตนเอง 
๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวรัชณีวรรณ  ชาวนา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวศศิธร  จ้อยเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๗. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๘. นางคณาพร  สนธยานนท์ ลูกจ้าง 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             

ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 



๓ 
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและ
กิจการโทรทัศน์ ๓๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้แก้ไขข้อ ๒ ของมติที่ประชุม กสท. 
วาระที่ ๔.๒๘ เป็นดังนี้  

“๒.  ด้วยข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท ไทยทีวี จ ากัด มีเจตนาออกอากาศเนื้อหา
รายการที่ขัดต่อมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
อีกทั้ง บริษัทฯ กระท าความผิดในลักษณะเดียวกันมาแล้ วหลายครั้ง จึงเห็นสมควรก าหนดโทษปรับทาง
ปกครองในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท” 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ รายงานบทสรุปผู้บริหารพฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Media Consumption) 
ของไทย โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)  (ส านัก
นโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

 
 มติท่ีประชุม 

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๓ การจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เรื่อง มิติใหม่สู่การรับชมโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลอย่างยั่งยืน (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
(จส.)/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และรายงานความ
คืบหน้าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (อส.))  

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๕  การขอเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข่าวในพระราชส านักในผังรายการหลัก ของ
บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จ ากัด ช่องรายการ 3 SD  (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖ การแจ้งเปลี่ยนผู้อ านวยการสถานี ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)                    

(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 
 
วาระที่ ๓.๗ รายงานผลการศึกษา โครงการศึกษาสภาพปัญหาจากเรื่องร้องเรียนท่ีเป็นการ

เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน/์ ส านกัคุ้มครองผูบ้รโิภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๘  ความคิดเห็น ขอให้ส านักงาน กสทช. มีมาตรการควบคุมดูแลเน้ือหาการโฆษณา

กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลแบบ Hybrid รุ่น True Digital HD2 ของบริษัท 
ทรู วิชั่นส์ จ ากัด ผ่านทางโทรทัศน์ (เลขท่ี ๕๕/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน/์ ส านกัคุ้มครองผูบ้รโิภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๙  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา

ให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ทุกช่องได้ตามปกติ (เลขท่ี ๔๖/๒๕๕๘)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 



๕ 
 

วาระที่ ๓.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จ ากัด เร่งปรับปรุงแก้ไขคุณภาพ
กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลให้สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
ได้ตามปกติ (เลขที่ ๕๖/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.))  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๑ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงินค่า

ประกันอุปกรณ์จ านวน ๒,๐๐๐ บาท  (เลขท่ี ๕๗/๒๕๕๘)  (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน/์ ส านกัคุ้มครองผูบ้รโิภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๒ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
เนื่องจากผู้ช้ีแจงติดภารกิจอื่นไม่สามารถมาช้ีแจงต่อที่ประชุมได้ และไม่มีเอกสาร

ประกอบวาระ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑๑๑ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ  
เอกสาร ๑   

๒. ให้ส านักงาน กสทช.  มีค าสั่ งแจ้ งระงับการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการ (ครั้งที่ ๒)  และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกจิการ
พร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง                            
จ านวน ๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์



๖ 
 

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 ภาค ๒. และภาค ๔ ตรวจสอบการ ด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท า
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๘) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑๓ ตุลาคม๒๕๕๘)  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๑ สถานี (ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๔  ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม                
พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกล่าว
ทราบ และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สายงานบริหาร
คลื่นความถ่ีและภูมิภาค และส านักงาน กสทช.ภาค ๑. ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี 
โดยหากพบการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งระงับดังกล่าว ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

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

๓.   หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศ
ตามข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม



๗ 
 

คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๔ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๘  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 

๑๔ กันยายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๖๑ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕  

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล จ านวน ๓๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖ 

๓.  เห็นชอบในการหลักการเปลี่ยนแปลงช่ือสถานีไม่ควรมีช่ือซ้ าซ้อนกับสถานีที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

๔.  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงก าลังส่งหรือความสูงสายอากาศได้ภายใต้เงื่อนไขตาม
ภาคผนวก ง ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕  และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ภาค ๑ – ๔ ด าเนินการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นและการรบกวน
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงก าลังส่งหรือความสูงสายอากาศของแต่ละสถานี แล้วรายงาน กสท.ทราบต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๕ การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีตาก้อง                  

เรดิโอ คลื่นความถี่ 93.75 MHz จังหวัดนครปฐม รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๖๕  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด                

วิทยุตาก้อง เรดิโอ (ผู้ร้อง) ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ
ทางธุรกิจ ช่ือสถานี ตาก้อง เรดิโอ คลื่นความถ่ี 93.75 MHz จังหวัดนครปฐม ใบอนุญาตเลขที่                         
B0-S10030-0132-56 รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๖๕ เนื่องจากระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการได้ 
สิ้นสุดลง โดยผลของกฎหมายนับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ (วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) จึงไม่จ าเป็นต้องขอ
ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการ ตามข้อ ๑๒ ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.๒๕๕๕ อีก 

๒. เห็นชอบให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของรหัสสถานี 
๐๒๕๒๑๓๖๕ สิ้นสุดลง นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) เป็นต้นไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของ กสท. ให้ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดวิทยุ ตาก้องเรดิโอ ทราบต่อไป  



๘ 
 

๔. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค และส านักงาน กสทช. ภาค ๑ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้  
คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๖ การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของสถานีวิทยุกระจายเสียง ท่ี           

สิ้นสิทธิยื่นขออนุญาตทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านมั่นคง ไทย -จังโหลน รหัสสถานี ๑๑๕๔๐๐๕๙                       
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ไม่รับอุทธรณ์ ของสหกรณ์เคหสถานไทยจังโหลน จ ากัด ไว้พิจารณา เนื่องจาก

มติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ให้สถานีวิทยุกระจายเสียง
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านมั่นคง ไทย-จังโหลน รหัสสถานี ๑๑๕๔๐๐๕๙ สิ้นสิทธิการยื่นค าขออนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการเป็นค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย และถึงที่สุดตามมาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๘๗ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับสหกรณ์เคหสถานไทยจังโหลน
จ ากัด มิใช่คู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียหรือถูกกระทบจากผลแห่งค าสั่งทางปกครองที่จะสามารถเ ข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้ อีกทั้ง กรณีไม่ปรากฏเหตุที่จะ
เพิกถอนค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และไม่ปรากฏพยานหลักฐานใหม่อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังแล้วนั้นยุติเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญหรือ
เข้าเหตุอื่นใดตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกค าสั่งทางปกครองตามหลักเกณฑ์การขอให้พิจารณาใหม่ได้ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาสิทธิในการฟ้อง
คดีปกครองให้สหกรณ์เคหสถานไทยจังโหลน จ ากัด ทราบ และมอบหมายให้สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและ
ภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑ หากพบ
การกระท าความผิดให้ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อไป  

 
วาระที่ ๔.๗ การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองท่ีคืนค าขอทดลองประกอบกิจการของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน ในพระอุปถัมภ์ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

  
 มติท่ีประชุม 

๑.  ยกอุทธรณ์ของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องจากค าสั่งทางปกครองที่คืนค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายมูลนิธิ 
รวมจ านวน ๑๑ สถานีตามหนังสือส านักงาน กสทช. ที่ สทช.๔๐๐๙/๓๔๓๒๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 



๙ 
 

เป็นค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย และข้อโต้แย้งของมูลนิธิฯ ที่คัดค้านค าสั่งทางปกครองดังกล่าว   
ไม่อาจรับฟังได้ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาและสิทธิในการฟ้องคดี
ปกครองให้มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีทราบเป็นหนังสือและมอบหมายให้สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคด าเนินการตรวจสอบ
และติดตามการใช้คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑ หากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการ
บังคับใช้กฎหมายต่อไป 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 

 วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่แบบ
บอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิกของ 
บริษัท เอสวีเอส โปรดั๊กช่ันส์ จ ากัด ช่องรายการ YUNNAN INTERNATIONAL CHANNEL ประเภทช่อง
รายการ (๖) ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ รูปแบบบอกรับสมาชิก โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. 
มีมต ิ(๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘) 

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

๓. ไม่อนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮิร์บ ทีวี (ประเทศไทย) ช่องรายการ HERB 
TV ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบ
บอกรับสมาชิก ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ และส านักงาน 
กสทช. 

๔. กรณี บริษัท บันนี่ เวนเจอร์ จ ากัด ซึ่งยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ช่ือช่องรายการ 
Playboy TV ประเภทช่องรายการ (๖) ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ พิจารณาและเชิญกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงศึกษาธิการ มาให้ความเห็นประกอบในประเด็น ช่ือช่องรายการและเนื้อหา เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาอนุญาตช่องดังกล่าว  ก่อนเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 วาระที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่
ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๒) จ านวน ๔ 
ราย ๔ ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน/์ ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ เพื่อ

ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๔ ราย ๔ ช่องรายการโดย
ให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง ดังนี้ 

  ๑.๑ บริษัท เบสท์ บรอดคาสติ้ง (2009) จ ากัด ช่องรายการ เบสท์ ชาแนล 
(BEST CHANNEL)  

 ๑.๒ บริษัท กูรูทีวีกรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ กูรู เทเลวิช่ัน  
  ๑.๓ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ช่องรายการ O Shopping 
  ๑.๔ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด ช่องรายการ ทีวีลาว (TV LAO)  
๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 

(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ  
 

 วาระที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์       
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓ )    
ของบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด ช่องรายการ D-Channel และ ช่องรายการ     
ลาว สตาร์ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม   ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอเมื่อที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา

เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ  
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งที่ ๓) ตามมติการ
ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๗ แล้ว 

 
วาระที่ ๔.๑๑ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน 
๒ ราย ๒ ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 
 

   



๑๑ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการฯ 
จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ ดังนี้ 

๑.๑ บริษัท เดลินิวส์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ เดลินิวส์ทีวี เลขที่ใบอนุญาต B1-
S21040-0030-56 วันที่ประสงค์ยกเลิกการประกอบกิจการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

๑.๒ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ช่องรายการ Z PAY TV 6 เลขที่ใบอนุญาต B1-
S21040-0010-55 วันที่ประสงค์ยกเลิกการประกอบกิจการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท จีเอ็มเอ็มบี จ ากัด กรณีที่บริษัทฯ 
แจ้งขอยกเลิกการประกอบกิจการฯ ช่องรายการ Z PAY TV 6 ต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน  

๓.  ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ขอยกเลิกตามข้อ ๑ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใน
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช . 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช.  

 
 วาระที่ ๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท เอซี เทเลวิชั่น จ ากัด จากชื่อ Five 

Channel  เป็นชื่อ MVTV HD (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน/์ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 

มติท่ีประชุม  ไม่อนุญาตให้บริษัท เอซี เทเลวิช่ัน จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่อง
รายการ จาก Five Channel เป็นช่องรายการ MVTV HD เนื่องจากช่องรายการ Five Channel ของบริษัทฯ 
เดิมช่ือช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เอ็มวี ๕ ซึ่งถูกระงับการออกอากาศตามประกาศ คสช. ฉบับที่  
๑๕/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับอนุญาตให้
ออกอากาศใหม่นั้น ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของช่องรายการเดิม ทั้งในส่วน
ของช่ือช่องรายการ เนื้อหารายการ และสัญลักษณ์หรือภาพลักษณ์โดยรวมของช่องรายการ การเปลี่ยนแปลง
ช่ือช่องรายการจาก Five Channel เป็น MVTV HD จึงอาจเป็นการขัดกับหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว 

 
วาระที่ ๔.๑๓ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลและเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจ 

กระท าการผูกพัน ของบริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนราม่า จ ากัด (มหาชน)                      
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  

   
 มติท่ีประชุม 

๑. ทราบกรณี บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนราม่า จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงช่ือ
นิติบุคคลเป็นบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการ
ผูกพันบริษัท ดังนี้ 
  ๑.๑ จากเดิม นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ นายนพรัตน์ ชัยยะ และนายภัทรภพ 
อิทธิสัญญากร เป็น นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ นายอภิเชฐ ปุสรี นายอนิศ โอสถานุเคราะห์ และนายโชติพันธ์ุ 
เตียวิวัฒน์ 



๑๒ 
 

  ๑.๒ ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน จากเดิม โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลง
ลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท เป็น โดยกรรมการสองในสี่คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกัน และ
ประทับตราส าคัญของบริษัท 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  โดยเคร่งครัด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน ให้แจ้งคณะกรรมการทราบภายใน ๑๕ วัน นบัตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
วาระที่ ๔.๑๔ แนวทางการบังคับทางปกครอง กรณีบริษัท ไทยทีวี จ ากัด  ไม่ปฏิบัติตามมติท่ี

ประชุม กสท. ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))   

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบการก าหนดแนวทางการบังคับทางปกครอง กรณีบริษัท ไทยทีวี จ ากัด  

ไม่ปฏิบัติตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี ้
๑.๑  พิจารณาพักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทศัน ์

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่เด็ก เยาวชน
และครอบครัวของบริษัท ไทยทีวี จ ากัด ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ MVTV FAMILY ใบอนุญาตเลขที่  
B1-S20031-0024-57 และหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ของบริษัท ไทยทีวี จ ากัด ช่องรายการ ไทยทีวี 
ใบอนุญาตเลขที่ B1-S20031-0017-57 ในกรณีบริษัท ไทยทีวี จ ากัด ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถ่ีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
รายปี รวมถึงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเพิ่ม ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมติที่ประชุม กสท . ครั้งที่  
๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ การพักใช้ใบอนุญาตให้กระท าได้สามคราว แต่ละคราว
ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน 

๑.๒  มีมติเห็นชอบให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ของบริษัท 
ไทยทีวี จ ากัด ทั้ง ๒ ช่องรายการตามข้อ ๑.๑ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดเงื่อนไขการเริ่มมีผลของค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ให้ค าสั่งพักใช้
ใบอนุญาตมีผลบังคับใช้ เมื่อบริษัทฯ ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรายปี รวมถึงดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้การพักใช้ใบอนุญาตมี
ระยะเวลาสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งทางปกครองตามข้อ ๑ และให้บริษัทฯ 
ยุติการออกอากาศ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ MVTV FAMILY และช่องรายการ ไทยทีวี โดยทันที เมื่อ
บริษัทฯ ไม่ช าระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครองให้
บริษัทฯ ทราบเป็นหนังสือภายใน ๗ วันนับแต่ กสท. มีมติ และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ี 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.) ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ีของบริษัทฯ              
หากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อไป 



๑๓ 
 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้องค์การกระจายเสียงและ 
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อ
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ยุติการให้บริการแก่  
บริษัทฯ ทันทีที่ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีผลบังคับใช้ และให้โครงข่ายที่น าสัญญาณช่องรายการ ไปเผยแพร่ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ยุติการออกอากาศด้วย 

๔.  เมื่อพ้นระยะเวลาการพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๑.๒ หากบริษัทฯ ยังคงเพิกเฉย
ไม่ช าระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วน ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาด าเนินการลงโทษในข้ันที่สูงข้ึนตามกฎหมายต่อไป  

๕.  ให้แจ้งกรอบการด าเนินการตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ให้ศาลปกครองกลางทราบด้วย 
๖.   ส าหรับคลื่นความถ่ีที่ ว่างลงเนื่องจากการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจะไม่มีการน ามาประมูลเพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลช่องใหม่
ภายในระยะเวลา ๑ ปนีับแต่วันที่ กสท. มีมติ  

 
วาระที่ ๔.๑๕ ผลตรวจสอบการติดตามการปฏิบัติตามเง่ือนไขของผู้รับใบอนุญาตโครงข่าย

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/ ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
(ปส.๓)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. ทราบผลการตรวจสอบการจัดล าดับการให้บริการของผู้ให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๑๑ ราย และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือน             
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๙ ราย รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ ๗ ที่ยังมิได้ด าเนินการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ เพื่อทราบและเร่งรัดด าเนินการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ประกาศ กสทช.ฯ ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าและน าส่งรายงานผลการจัดล าดับบริการ
โทรทัศน์ เสนอที่ประชุม กสท. เพื่อทราบ ภายใน ๗ วัน เมื่อครบก าหนดการด าเนินการตามประกาศ กสทช.ฯ 

๒. ทราบผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการหารายได้จากการโฆษณา
และการบริการธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลืน่ความถ่ีที่
มีการบอกรับสมาชิก และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาต ดังนี้ 

 ๒.๑  ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๑๓ ช่อง
รายการที่ด าเนินการเผยแพร่ช่องรายการที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจในสัดส่วนที่เกินช่ัวโมงละ หก
นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจ ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินช่ัวโมงละห้านาที ซึ่งไม่
สอดคล้องตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๒  ผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๙ ราย ตามข้อ ๑ 
ให้แก้ไขปรับปรุงช่องรายการที่น าไปออกอากาศมิให้มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจในสัดส่วนที่เกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด 

ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้
เป็นไปตามเงื่อนไขการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีที่มีการบอกรับ
สมาชิกให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่



๑๔ 
 

ก าหนด จะด าเนินการปรับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งเป็นไปตามมติ กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เกี่ยวกับหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครองส าหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

 
หมายเหต ุ รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช. จะได้

น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 วาระที่ ๔.๑๖ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ (บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)) ครั้งท่ี ๓  
(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับ

สมาชิกที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖ 

๒. เห็นชอบให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) น าสัญญาตามข้อ ๑   
ไปใช้ในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกได้ต่อไป โดยให้จัดท าการเผยแพร่แบบสัญญาและ เงื่อนไข
ดังกล่าวให้ผู้บริโภคได้ทราบผ่านสื่อที่ผู้บริโภคเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายเป็นการทั่วไปภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 

 
 วาระที่ ๔.๑๗ ขอแสดงความคิดเห็น ให้ส านักงาน กสทช . มีมาตรการควบคุมดูแลการ

ออกอากาศของสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
จังหวัดตราด (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ) 

 
  มติท่ีประชุม     เห็นควรยุติเรื่อง กรณีการแสดงความคิดเห็นให้ส านักงาน กสทช. 
มีมาตรการควบคุมดูแล การออกอากาศของสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทั้งหมดในพื้นที่
จังหวัดตราด 

 
วาระที่ ๔.๑๘ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนกีฬาจังหวัดเลย คลื่นความถี่ 107.00 MHz (ประเภท

กิจการบริการสาธารณะ) ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
 
 



๑๕ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงคนกีฬาจังหวัดเลย คลื่นความถ่ี 

107.00 MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) เป็นการโฆษณาเกินกว่าการโฆษณาภาพลักษณ์ ซึ่งไม่เป็นไป
ตามเงื่ อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ  
จึงให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
วาระที่ ๔.๓ โดยให้มีค าสั่งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้สถานีวิทยุกระจายเสียงคนกีฬาจังหวัดเลย คลื่น
ความถ่ี 107.00 MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ยุติการโฆษณาสินค้าหารายได้ทันทีที่ได้รับแจ้ง  
หากยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวจะใช้มาตรการทางปกครองโดยการพักใช้ใบอนุญาต ต่อไป  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
(ปส.๑) ด าเนินการตามกระบวนการตามข้อ ๑ 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
และส านักงาน กสทช. ภาค ๒ ติดตามและตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงคนกีฬาจังหวัดเลย คลื่นความถ่ี 
107.00 MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑ 
หรือไม่ แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
 วาระที่ ๔.๑๙ การมีค าสั่งให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค กรณีการออกอากาศ

โฆษณาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย ของผู้ประกอบกิจการ ๒ ราย ๒ ช่องรายการ(คณะอนุ 
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือเตือน ช่องรายการ Thai 

Vision Channel และ ช่องรายการ ประมาณ แชนแนล ให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยดังกล่าว      
โดยทันที เนื่องจากเป็นการโฆษณาขัดต่อพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ หากฝ่าฝืนจะใช้มาตรการปรับทาง
ปกครองอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐.-บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน หรือการออกอากาศดังกล่าวอาจเป็นการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามมาตรา ๓๑ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบ 
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕(๒) ซึ่งมีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

หมายเหต ุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช.    
จะได้น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 วาระที่ ๔.๒๐ การกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร

จัดสรรคลื่นความถี่ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรณีบริษัท สตาร์ช (ประเทศไทย) ช่อง
รายการ SUN CHANNEL โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต จาก 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีง
และโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม     ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท สตาร์ซ 

(ประเทศไทย) จ ากัด (ช่ือเดิม บริษัท เค.มาสเตอร์ จ ากัด) ช่องรายการ SUN CHANNEL ระงับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหาร โดนัท มิราเคิล เพอร์เฟ็คต้า สริม (Donut Miracle Perfecta Srim) และผลิตภัณฑ์อาหาร



๑๖ 
 

หลินเจือมิน (LinnZhimin) อันเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑) ประกอบข้อ ๘ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมาตรา ๓๑ แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓  หากฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสท. จะด าเนินการปรับทางปกครองไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 
 วาระที่ ๔.๒๑ พิจารณาทบทวน กรณีเสนอให้ลงโทษปรับแก่บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปร จ ากัด ช่อง

รายการ Nice Channel เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองตามมติ กสท.ครั้งที่  ๒๖/๒๕๕๘  

เมื่อวันที่  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๙ ที่ให้ปรับทางปกครองแก่บริษัท ยูเวอร์แซล โปร จ ากัด  
ช่องรายการ Nice Channel จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง และตามหนังสือส านักงาน กสทช. ที่ สทช ๔๐๑๒/
๒๖๕๓๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  

๒. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. ท าความเข้าใจกับผู้ให้บริการโครงข่ายกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ทราบว่า ในกรณีที่ใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สิ้นอายุผู้
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จะน ารายการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสยีงหรอืโทรทศันไ์ป
ออกอากาศได้ต่อเมื่อมีเอกสารจากส านักงาน กสทช. แสดงให้เห็นว่าได้รับการต่ออายุใบอนุญาต หรือ
ใบอนุญาตดังกล่าวอยู่ในกระบวนการพิจารณาต่ออายุ และให้ตรวจสอบสถานะของผู้ รับใบอนุญาตจาก     
เวปไซต์ของส านักงาน กสทช. 

 
วาระที่ ๔.๒๒ แนวทางการด าเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี ๖ เรื่องการก ากับ

ดูแลสื่อ และการสื่อสาร การตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
งานแข่งเรือยาวปี ๒๕๕๘ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ 

ของส านักงาน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่าในช่วงเดือนกันยายน 
ถึง ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นช่วงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
ที่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล) ระมัดระวังในการถ่ายทอดสดในงานแข่งเรือยาวปี 
๒๕๕๘ มิให้ละเมิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 



๑๗ 
 

วาระที่ ๔.๒๓ การขอคัดค้านมติ กสทช. เรื่องการเรียงช่อง (ส านักนโยบายและวิชาการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการจัดท าร่าง

หนังสือช้ีแจงต่อสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 
วาระที่ ๔.๒๔ การขอยกเว้นหน้าท่ีในการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไปและการใช้

ล าดับท่ีได้รับการยกเว้นเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์  (ส านักนโยบายและวิชาการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาการขอยกเว้นหน้าที่ในการเผยแพร่

บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปและการใช้ล าดับที่ได้รับการยกเว้นเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ตามมติที่ประชุม 
กสท. ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยอาศัยข้อ ๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ แทนข้อ ๖     
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๒. เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการยกเว้นหน้าที่ในการเผยแพร่บริการ
โทรทัศน์ที่ เป็นการทั่วไปและได้รับอนุญาตให้ใช้ล าดับการให้บริการโทรทัศน์ที่ เป็นการทั่วไปที่ได้รับ           
การยกเว้นดังกล่าวเพื่อให้บริการโทรทัศน์ตามมติที่ประชุม  กสท. ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ให้ถือว่าได้รับการยกเว้นหน้าที่ในการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปและได้รับอนุญาตให้ใช้
ล าดับการให้บริการโทรทัศน์ฯ ตามข้อ ๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ด้วย โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มี
หนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวทราบ ตลอดจนให้แจ้งหน้าที่ในการปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ด้วย 

 
วาระที่ ๔.๒๕ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. 

๒๐๑๕ (The World Radiocommunication Conference 2015) ระหว่าง
วันท่ี ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
(ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
เห็นชอบส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. 

๒๐๑๕ (The World Radiocommunication Conference 2015) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ โดยมีคณะเดินทางในส่วนของ
ส านักงาน กสทช. จ านวน ๒ คน ดังนี้  

๑.  นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 



๑๘ 
 

๒. นางคณาพร  สนธยานนท์ ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) ลูกจ้าง
รับผิดชอบส่วนสื่อสารและส่งเสริมกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

 
หมายเหต ุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๕ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช.    

จะได้น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๒๖ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม Policy Roundtable ในงาน CASBAA 

Convention 2015 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
เห็นชอบให้ส่งบุคลากรเป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน CASBAA Convention 2015 และการ

ประชุม Policy Roundtable ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ร่วมกับ    
กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ โดยมีคณะเดินทางในส่วนของส านักงาน กสทช. จ านวน ๒ คน ดังนี ้

๑. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับ
ดูแลกันเอง 

๒. นางสาวรัชนีวรรณ  ชาวนา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ส านักส่งเสริมการ
แข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 

หมายเหต ุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๖ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช.       
จะได้น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๗ ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ สายงานกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
 มติท่ีประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๕๙ สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม ก่อนน าเสนอที่
ประชุม กสทช. ต่อไป 

 
หมายเหต ุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๗ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช.    

จะได้น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 


