
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 ครั้งท่ี ๓๙/๒๕๕๘  

วันจันทร์ท่ี ๒๓ พฤศจิกายน  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  ลลีาพตะ         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

พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๕. นายบัญชา  พืชจันทร์ ผู้อ านวยการส่วน 
๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๙. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นายศักดิ์ดา  มะเกลี้ยง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายอภิชาติ  ทรัพย์สมบัติ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายชาญชัย  เพชรชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๗. นายณรงค์ชัย  วิชัยยุทธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๘. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๙. นายวรวิทย์  พันธ์ุธนุสร ที่ปรึกษาจาก Deloitte 
๓๐. นางสาวสิวณี  วิศลดิลกพันธ์ ที่ปรึกษาจาก Deloitte 
๓๑. นายจักรกฤษณ์  สังกิตติวรรณ์ ที่ปรึกษาจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท และ 

บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 
๓๒. 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             
ครั้งท่ี ๓๘/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๘/๒๕๕๘  (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ า เดือน ตุลาคม 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  การขอเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข่าวในพระราชส านักในผังรายการหลักของ

บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ เวิร์คพอยท์ ทีวี (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการยกเลิก
สัญญาการใช้บริการ และยกเว้นค่าปรับ พร้อมยกเว้นการเรียกเก็บค่าปรับ กรณี
ยกเลิกการใช้บริการก่อนครบก าหนดสัญญา (เลขท่ี ๗๑/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 



๔ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด เร่งด าเนินการ

แก้ไขให้สามารถรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ ๑ ปี ตามท่ีได้โฆษณาไว้ 
(เลขที่ ๗๓/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖  การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และรายงานความ
คืบหน้าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
เนื่องจากผู้ช้ีแจงติดภารกิจอื่น ไม่สามารถช้ีแจงต่อที่ประชุมได้ และไม่มีเอกสาร

ประกอบวาระ  
กรรมการ กสท. พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้ 
กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ มีความเห็นว่า เนื่องจากมีคูปองที่จะหมดอายุภายใน

เดือนมกราคม ๒๕๕๙ จ านวนหนึ่ง จึงขอให้ส านักงาน กสทช. เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและ
น าคูปองไปแลกรับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

     หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบ  
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  

วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๖ สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 



๕ 
 

เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๓ 
สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบตัติามเงือ่นไขการทดลองประกอบ
กิจการ (ครั้งที่ ๒) และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๑๐ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งทาง
ปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่
ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที  

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๑ – ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ  

ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 

 ๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔ 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 ให้
แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๒ สถานี (ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม                



๖ 
 

พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกล่าว
ทราบ และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงาน
บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท า             
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค 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 

 
วาระที่ ๔.๔ พิจารณาทบทวนมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ ต่อเรื่องร้องเรียนสถานีวิทยุกระจายเสียงกลุ่มประชาภิวัฒน์ พิษณุโลก 
ความถี่ 98.50 MHz ออกอากาศฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ก าหนดแนวทางการก ากับดูแลและกระบวนการข้ันตอนการบังคับใช้กฎหมายต่อ 

ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะ และประเภทกิจการบริการชุมชน 
เฉพาะกรณีกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการหารายได้ในกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ดังนี้  

 ๑.๑  มีค าสั่งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติ
ให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ กสท.ก าหนด 

 ๑.๒ หากผู้ทดลองประกอบกิจการที่รับค าสั่งกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งตามข้อ ๑.๑ ให้มีค าสั่งให้ผู้ทดลองประกอบกิจการนั้น พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

 ๑.๓  หากผู้ทดลองประกอบกิจการที่รับค าสั่งกระท าการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติาม
ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๑.๒  ให้มีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการต่อไป 

๒. กรณีการกระท าของสถานีวิทยุกระจายเสียงกลุ่มประชาภิวัฒน์ พิษณุโลก  
คลื่นความถ่ี FM 98.50 MHz นั้น  ยืนยันตามมตทิี่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๑๓  ที่มีค าสั่งให้สถานีวิทยุกระจายเสียงกลุ่มประชาภิวัฒน์ พิษณุโลก คลื่นความถ่ี FM 98.50 
MHz ระงับการโฆษณาสินค้าซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกจิการวิทยกุระจายเสยีงประเภท
บริการชุมชน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวจะใช้มาตรการพักใช้ใบอนุญาตต่อไป 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการมีค าสั่งทางปกครองตามข้อ ๒ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว 

 
 



๗ 
 

วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์     
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ 1 tv (หน่ึงทีวี) (สืบเน่ือง) (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท พีแอนด์พี 

ชาแนล จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 1 tv  (หนึ่งทีวี) โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง 

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

 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
สมาชิก ของบริษัทเอช26 จ ากัด ช่องรายการ GOOD TV (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

 
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท เอช 26 จ ากัด 
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบ
บอกรับสมาชิก ช่องรายการ GOOD TV โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุลง 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา   ผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 
 

วาระที่ ๔.๗  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก   
ของบริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค์) จ ากัด จ านวน ๕ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 



๘ 
 

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท เคซีที วี
(นครสวรรค์) จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ในช่ือช่องรายการต่างๆ จ านวน ๕ ช่องรายการ ดังต่อไปนี้ โดยให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง  
 ๑.๑  ช่องรายการ สถานีข่าวเพื่อชาวบ้านปากน้ าโพ ประเภทช่องรายการ  
ข่าวทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 ๑.๒  ช่องรายการ ภาพยนตร์ ฝรั่ง ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและ
อื่นๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 ๑.๓  ช่องรายการ ซีรีย์ ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 ๑.๔  ช่องรายการ ภาพยนตร์เอเชีย ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและ
อื่นๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 ๑.๕  ช่องรายการ MOVIE HD ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

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  
กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๒) ของบริษัท สมาร์ท ซัคเซส มีเดีย จ ากัด 
ช่องรายการ สมาร์ท ทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  ผู้อ านวยการสถานี และที่ตั้งสถานี ของ

บริษัท สมาร์ท ซัคเซส มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ สมาร์ท ทีวี ตามที่แจ้ง 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท สมาร์ท ซัคเซส มีเดีย 

จ ากัด ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตโดยเคร่งครัด โดยให้บริษัทฯ ด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ผู้ถือหุ้นและรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย พร้อม
น าส่งเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

๓.   เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท สมาร์ท  
ซัคเซส มีเดีย จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ สมาร์ท ทีวี โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง 

๔.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ



๙ 
 

ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๙  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก  
กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) ของมูลนิธิเพ่ือคุณธรรม ช่องรายการ 
สถานีโทรทัศน์ มุสลิม ไทยแลนด์  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม   ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอใหม่ เมื่อที่ประชุม 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 ผลการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ และข้อโต้แย้งมติ กสท. ท่ีก าหนดให้ผู้รับ

ใบอนุญาตจัดล าดับบริการโทรทัศน์ ปรับปรุงโฆษณาและการบริการธุรกิจให้
เป็นไปตามเง่ือนไขการอนุญาต (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 

   
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับ
บริการโทรทัศน์  ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศดังกล่าว ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ตามที่ผู้ประกอบกิจการร้องขอ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เชิญผู้รับใบอนุญาต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ยื่น
อุทธรณ์โต้แย้งหรือได้รับผลกระทบ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศและ
เงื่อนไขการอนุญาต ก่อนน าเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้ง 

 
หมายเหตุ  กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๑ การขอขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานแก้ไขปัญหาการรบกวน

วิทยุการบิน (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์(ทส.)) 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานแก้ไข
ปัญหาการรบกวนวิทยุการบินต่อไปอีก ๓ เดือน (๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

 



๑๐ 
 

วาระที่ ๔.๑๒ ค าสั่งเรียกไปให้ถ้อยค าต่อศาลในการไต่สวนค าขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

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

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า หรือ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  หรือ กสทช. สุภิญญา  
กลางณรงค์  เป็นผู้รับมอบอ านาจไปช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองกลาง 

๒. เห็นชอบการยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางขอเลื่อนการให้ถ้อยค าในการ 
ไต่สวนค าขอคุ้มครองช่ัวคราว  จากวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ออกไปเป็นวันที่ ๒ และวันที่ 
๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
วาระที่ ๔.๑๓ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของ กสท. (ส านักนโยบายและ

วิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบโครงร่างรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘    

ของ กสท. ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
วาระที่ ๔.๑๔ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีง 

และกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงสวนมิสกวัน คลื่นความถี่ AM 
630 KHz (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

   
 มติท่ีประชุม  
  ด้วยข้อเท็จจริงปรากฏว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงสวนมิสกวัน คลื่นความถ่ีระบบ 
AM ๖๓๐ KHz (สังกัดกองทัพบก) ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิประกอบกิจการกระจายเสียง อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ กระท าการอันเป็นการฝ่าฝนื
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยาโดยออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับและ    
ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้วคดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม    
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้สถานีวิทยุกระจายเสียงสวนมิสกวัน คลื่นความถ่ี ระบบ AM ๖๓๐ KHz 
(สังกัดกองทัพบก) ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากสถานีวิทยุกระจายเสียงสวนมิสกวัน คลื่นความถี่ ระบบ AM ๖๓๐ KHz (สังกัด
กองทัพบก) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 



๑๑ 
 

๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนด
ค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 
๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ ๔.๑๕ การพิจารณาให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นการ
ชั่วคราวในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม    
 มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเป็นการช่ัวคราว
ทันทีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ดังกล่าว ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่ง จะลงโทษโดยการพักใช้ใบอนุญาต ๓๐ วัน 
   ๑.  ผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงที่อยู่ในวันที่พระราชบัญญตักิารประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับจ านวน ๒ ราย ๒ สถานี ให้ระงับการ
ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเป็นการช่ัวคราวทันทีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ได้แก่      

๑.๑  สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นคนเมืองกาญจน์ ระบบ เอฟเอ็ม ๘๙.๒๕ 
เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

๑.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียง ลักกี้ เรดิโอ จังหวัดนครสวรรค์ ระบบ เอฟเอ็ม 
๑๐๔.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดนครสวรรค์ 

๒.  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์
เคเบิ้ล)จ านวน ๑ ราย ๑ ช่องรายการ ให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเป็น
การช่ัวคราวทันทีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ได้แก่ บริษัท บุญรักษา มหาโชค จ ากัด ช่องรายการ โอมมหารวย ทีวี 

 
วาระที่ ๔.๑๖ สรุปการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือก าหนด 

ค านิยามประเภทรายการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผัง
รายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาคผนวก ค)  
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

 
มติท่ีประชุม   ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาเพิ่มเติม แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. 

อีกครั้ง 
 

 



๑๒ 
 

วาระที่ ๔.๑๗ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนางาน WTIS – 15 ICT INDICATORS 
SYMPOSIUM ระหว่างวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ฮีโรชิม่า 
ประเทศญ่ีปุ่น (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
เห็นชอบการส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนางาน  WTIS – 15 ICT 

INDICATORS SYMPOSIUM ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ฮีโรชิม่า ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยมีคณะเดินทางในส่วนของส านักงาน กสทช. ดังนี ้

๑. นายอรรถชัย แมนมนตรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก.๑) ส านัก
วิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 

๒. นางสาวคัคนางค์ จามะริก พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ก.๒) ส านัก
นโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 

 
หมายเหตุ  รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๘ ผลการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ต่อแนวทางการค านวณ

อัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ี
ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล และรายงานผลความคืบหน้าการ
ค านวณอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล (คณะอนุกรรมการประเมิน
มูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
 มติท่ีประชุม    มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. ศึกษาเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ     
ที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
   หมายเหตุ   กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ 
สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๙ สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เรื่องสัดส่วน
การเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและการแจกแจงรายได้ระหว่าง
บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล (คณะอนุกรรมการ 
ประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักค่าธรรมเนียมและค่าบริการใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม    ให้เสนอเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในคราวต่อไป 



๑๓ 
 

 
หมายเหตุ   กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  

งามสง่า ขอให้ประธาน กสท. บรรจุวาระนี้ เพื่อพิจารณาในที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ อีกครั้งหนึ่ง ตามบันทึกแนบ 

(คราวประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ไม่รับรองรายงานการประชุม  
กสท. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เฉพาะ มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ นี ้      
และขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ) 

 
วาระที่ ๔.๒๐ ทบทวนค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙ สายงานกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 

มติท่ีประชุม     
๑. ให้สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ปรับลดค าขอตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ จากเดิมจ านวน ๖๘๕.๑๐ ล้านบาท ลงมาอยู่ที่จ านวนที่ไม่ต่ ากว่างบประมาณรวมที่
ได้รับการจัดสรรประจ าปี ๒๕๕๘ คือ ๕๑๐.๓๓ ล้านบาท (หรือลดลงจ านวน ๑๗๔.๗๗ ล้านบาท)  

๒. ให้มีหนังสือน าส่งมติที่ประชุม กสท. ต่อส านักงาน กสทช. 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่ ๕.๑ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่อคณะอนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ (ส่วนงานเลขานุการ กสทช.ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์)     
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการใน

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ ดร.วิษณุ 
ตัณฑวิรุฬห์ พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ และเสนอให้แต่งตั้ง นางสาววงศ์สุดา ศุภาพร เป็นอนุกรรมการแทน 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 


