
๑ 
 

        รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี  ๒๖ 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. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์       กรรมการ 
๕. นายสมบัติ   ลีลาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๖. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
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 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์    ติดภารกิจ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๔. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๘. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวกาญจนา  ธานีรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาววรลักษณ์  ตันติมังกร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นายวรวิวัฒน์  จันทร์รัตนสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวนริศรา  นภาวรรณกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลปะ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายดนตรี  มาลัยมาลย์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวศศิธร  จ้อยเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวพัชอาภา  พัฒนสมบูรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นายประยุทธ  เตือนขุนทด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวลักขณา  สมัครลาน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             

ครั้งท่ี ๓๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๕/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
  

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๘ (ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กระท า

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมติที่ประชุม กสทช. และมติที่ประชุม กสท. โดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓  รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเดือน

ตุลาคม ๒๕๕๘  (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๔  สรุปการเข้าร่วมประชุมและบรรยายในงาน International Regulator 

Forum (IRF) & The International Institute of Communications 
(IIC) ระหว่างวันท่ี ๓ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ส่วนเลขานุการ ประธาน กสท. พันเอก นที     
ศุกลรัตน์/ ส่วนเลขานุการ กสทช. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า) 

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

 
 
 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท แซท เทรดดิ้ง จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขให้
สามารถรับชมภาพยนตร์ ผ่านไฟล์ MKV ได้ตามท่ีโฆษณาไว้ (เลขที่ ๔๒/๒๕๕๘)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด ตรวจสอบการ

ให้บริการ (เลขท่ี ๓๓/๒๕๕๘)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการยกเลิก

สัญญาการให้บริการ Package สุขคูณ ๓ และยกเว้นค่าปรับ กรณียกเลิกการใช้
บริการก่อนครบก าหนดสัญญาให้กับผู้ร้องเรียนด้วย (เลขท่ี ๕๙/๒๕๕๘) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงินค่า

อุปกรณ์จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๘๒/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๙ เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ครีเอเทค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จ ากัด 

ด าเนินการเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณดิจิตอล (Set Top Box) ให้ใหม่ ตามเงื่อนไข
การรับประกัน (๘๓/๒๕๕๘)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

 



๕ 
 

วาระที่ ๓.๑๐ ผลส ารวจรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว หลังออกอากาศ 
(Post rate) และข้อเสนอเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์และก ากับดูแลสถานีโทรทัศน์ (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)    
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ พิจารณาให้ความเห็น เพื่อน าเสนอ กสท.
ต่อไป 

 
วาระที่ ๓.๑๑ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
ผู้ช้ีแจงติดภารกิจอื่น และไม่มีเอกสารประกอบวาระ 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

  
 มติท่ีประชุม 

๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 
ระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ  
เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๙๔ สถานี 
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
เสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ (ครั้งที่ ๒)  และมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อม
เหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลกัเกณฑก์ารก ากบัดกูารทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๑๔ 
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



๖ 
 

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 การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘)  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 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 ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘)  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๑ สถานี (ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๕  ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม                
พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกล่าว
ทราบ และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สายงานบริหาร
คลื่นความถ่ีและภูมิภาค และส านักงาน กสทช.ภาค ๔. 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
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป 

 



๗ 
 

วาระที่ ๔.๔ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๘  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง / 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๕ 

ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๔๔ สถานี รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖  

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล จ านวน ๑๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๗ 

 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่แบบ
บอกรับสมาชิ ก ท่ียื่ นขอเป็นครั้ งแรก จ านวน ๒ ราย ๒ ช่ องรายการ  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่น
ขอเป็นครั้งแรก ของผู้รับใบอนุญาตฯ จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ ดังนี้ 

๑.๑   ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ช่ือช่องรายการ สถานีโทรทัศน์รัฐสภา ไอพี
ทีวี ๑ (Parliament IPTV 1) ประเภทช่องรายการ (๒) ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑.๒   บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จ ากัด ช่ือช่องรายการ ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี ประเภท
ช่องรายการ (๖) ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ 

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

 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณี
ท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๒) ของกรมประชาสัมพันธ์ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ 
สันติสุข  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 
 

 



๘ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ เพื่อ

ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ(ครั้งที่ 
๒) ของกรมประชาสัมพันธ์ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์สันติสุข โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้กรมประชาสัมพันธ์ น าส่ง
เอกสารการช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการฯ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ สันติสุข ต่อส านักงาน 
กสทช. ภายใน ๓๐ วัน 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ  

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่

ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๒) ของบริษัท 
เอเชีย ทูเดย์  (ประเทศไทย) จ ากัด ช่องรายการ ZEE NUNG (ซีหนัง)   
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิกของบริษัท เอเชีย ทูเดย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ช่องรายการ ZEE NUNG (ซีหนัง) โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ  

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

 
วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณี
ท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) ของส่วนราชการ จ านวน ๔ ราย ๔ ช่องรายการ  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 



๙ 
 

มติท่ีประชุม   ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอเมื่อที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา
เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งที่ ๓) ตามมติการประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๗ แล้ว 

   
วาระที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่

ใช้คลื่นความถี่  แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ  (ครั้งท่ี ๓)                
๒ ราย ๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม   ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอเมื่อที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา

เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งที่ ๓) ตามมติการประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๗ แล้ว 

 
วาระที่ ๔.๑๐ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ

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

 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  เพื่อ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ ดังนี้ 

๑.๑  บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ช่ือช่องรายการ CTH WWE เลขที่
ใบอนุญาต B1-S21040-0033-57 วันที่อนุญาตให้ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

๑.๒  บริษัท ซัน มีเดีย จ ากัด  ช่ือช่องรายการ 6SENSES TV เลขที่ใบอนุญาต 
B1-S21040-0176-56 วันที่อนุญาตให้ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาตที่ขอยกเลิกตามข้อ ๑. 
กรณีที่ได้แจ้งขอยกเลิกการประกอบกิจการช่องรายการต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน และให้ส านักงาน 
กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

๓.  ให้ผู้รับอนุญาตที่ขอยกเลิกตามข้อ ๑ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

 
 



๑๐ 
 

วาระที่ ๔.๑๑ การขอพักการให้บริการชั่วคราว ของบริษัท เวทีไท จ ากัด ช่องรายการ เวทีไท  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. อนุญาตให้บริษัท เวทีไท จ ากัด พักการให้บริการได้ไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ 
กสท. มีมต ิ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท เวทีไท จ ากัด กรณีที่
บริษัทฯ แจ้งขอพักการให้บริการ ช่องรายการ เวทีไท ต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน และให้ส านักงาน 
กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด จากชื่อ BCC 

Knowledge เป็นชื่อ BBC EARTH  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน/์ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ

จากช่ือ BCC Knowledge เป็นช่ือ BBC EARTH 
 
วาระที่ ๔.๑๓ การไปให้ถ้อยค าต่อศาลในคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๗๕๕/๒๕๕๘ (ส านัก

กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) หรือ  กสทช. 

พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ หรือนายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
หรือนางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
เป็นผู้แทนไปให้ถ้อยค าต่อศาลปกครอง ในการไต่สวนค าขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง
ช่ัวคราวก่อนการพิพากษา ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
วาระที่ ๔.๑๔ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๘๓/๒๕๕๘  (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
  มติท่ีประชุม 

๑.  มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร .นที ศุกลรัตน์)  หรือ กสทช.           
พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า หรือ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน 
กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และ กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) 

๒.  มอบหมายให้นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ หรือนางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ เป็นผู้ช้ีแจงประกอบการพิจารณามีค าสั่งเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการช่ัวคราวก่อนพิพากษา ณ 
ศาลปกครองระยอง 



๑๑ 
 

๓.  เห็นชอบแนวทางการช้ีแจงและการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๑๕  การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี อ.๕๙๖/๒๕๕๘  (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑. มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์ )  หรือ กสทช.                   

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดแีทน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ กสท. 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จนเสร็จสิ้น 

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าแก้อุทธรณ์ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
วาระที่ ๔.๑๖ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 

กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.
๒๕๕๖ ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ครั้งท่ี ๓ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ

สมาชิกตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖ 
ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด 

๒. เห็นชอบระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ตรวจสอบแบบสัญญา 

 
วาระที่ ๔.๑๗ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม International Conference 

on Media and Information Literacy (MIL) in the digital ERA ระหว่าง 
วันท่ี ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.) และ ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.)) 
 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบรายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม International Conference 

on Media and Information Literacy (MIL) in the digital Era ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 

 



๑๒ 
 

วาระที่ ๔.๑๘ การพิจารณาหนังสือตอบสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย กรณีการขอคัดค้านมติ 
กสทช. เรื่องการเรียงช่อง (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทศัน ์(วส.)) 

 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบร่างหนังสือแจ้งสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย กรณี
การขอคัดค้านมติ กสทช. เรื่องการเรียงช่อง ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้เพิ่มเติมในสาระส าคัญว่า 
การขอยกเว้นหน้าที่ในการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปต้องไม่ท าให้เกิดการเลือกปฏิบัติ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

วาระที่ ๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการเรียกรับผลประโยชน์จาก
หมายเลขช่องรายการ (ส านักงาน กสทช.) 
 
มติท่ีประชุม    มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ

สอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการเรียกเก็บผลประโยชน์จากหมายเลขช่องรายการโดยผู้ให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยให้นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นประธานคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง และมีผู้อ านวยการส านักที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการ
สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

 
หมายเหต ุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช. จะได้

น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๕.๒ การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตหรือน าเข้าซึ่งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 

และการยุติการจ าหน่ายโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (ส านักงาน กสทช.) 
 
มติท่ีประชุม     มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ศึกษาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ 

ผลกระทบ และข้อดีข้อเสียที่จะเกิดต่อประชาชนและอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในอนาคต กรณีหาก กสท.                     
มีนโยบายเกี่ยวกับการผลิตหรือน าเข้าซึ่งกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมที่จะไม่ให้มีการผลติหรอืน าเข้ากลอ่งรบั
สัญญาณทีวีดาวเทียมเฉพาะในระบบ Standard Definition เท่านั้น แต่ควรเป็นกล่องที่รับสัญญาณระบบ 
High Definition ได้ด้วย นอกจากนี้ให้ศึกษาวิเคราะห์ถึงลักษณะการยุติการผลิตหรือน าเข้าเครื่องรับโทรทัศน์
ในระบบแอนะล็อกว่ามีแนวทางในการห้ามจ าหน่ายเครื่องรับโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกได้หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี ้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

หมายเหต ุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๒ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช. จะได้
น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

วาระที่ ๕.๓ การแก้ไขปัญหากรณีวิทยุกระจายเสียงท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา (ส านักงาน กสทช.) 
 
มติท่ีประชุม    ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่อ กสท.

อีกครั้งหนึ่ง กรณี มีสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการจ านวนมากมีการเผยแพร่ข้อมูลทางศาสนา  
 
หมายเหต ุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๓ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช. จะได้

น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 


