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รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ ท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ      กรรมการ 
๓. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า      กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์    กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์      กรรมการ 
๖. นายสมบัติ   ลีลาพตะ        ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๘. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย      ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒.  นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ติดภารกิจ 

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

 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ 

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๔. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๘. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายวัฒนะ  สินทร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายศักดิ์ดา  มะเกลี้ยง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางทิพย์  ชุติธรพงษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวคัคนางค์  จามะริก พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  จันอยู่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายซอแหละ  บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวนภัสวรรณ  ไพรไพศาลกิจ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๗. นายเอกพงษ์  ไชยสิทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๘. นายธนโชติ  จ านงสังข์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๙. นางสาวรมิตา  โรจน์สราญรมย์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๐. นางสาวภัทราภา  อัศวนภากาศ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุม 
ทราบว่า ส านักงาน กสทช. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๗ และรับทราบ
นโยบายการปฏิบัติงานส าหรับปี ๒๕๕๘ จาก กสท. ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘  ณ จังหวัด
นครนายก ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณส านักงานและกรรมการทุกท่านด้วย 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระที่  ๒.๑   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ วาระ ๔.๔ การอนุมัติผังรายการ
หลักประจ าปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๑๒ มกราคม ๒๕๕๘  วาระ ๔.๔ โดยให้เพิ่มเติม หมายเหตุ ท้ายวาระที่ ๔.๔ ดังนี้ “หมายเหตุ กสทช. พลโท   
ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกต
ตามบันทึกที่แนบ” 

 
วาระที่  ๒.๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๑๙ มกราคม ๒๕๕๘  วาระ ๔.๔ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 
๑. ให้แก้ไข มติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑๐ ข้อ ๑. จาก “๑. ไม่อนุญาตให้บริษัท     

ไทยมงคล มัลติมีเดีย จ ากัด จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประจ าปี 
๒๕๕๖ เกินระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ก าหนด และไม่อนุญาตให้ยกเว้นค่าเบี้ยปรับต่างๆ” เป็น “๑. ยกค าร้องของ
บริษัท ไทยมงคล มัลติมีเดีย จ ากัด” 

๒. ให้แก้ไข มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๑๑ ข้อ ๑. จาก “๑. ไม่อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอส เจ พี เคเบิลทีวี  บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด  บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้สิทธิขอลด/งด/ยกเว้น/ผ่อนผันค่าธรรมเนียม” เป็น “๑. ยกค าร้องของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เจ พี เคเบิลทีวี  บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด  บริษัท อาร์เอส จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากัด” 

 
 

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

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๒ รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านัก
นโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 



๔ 
 

วาระที่  ๓.๓ แนวทางและมาตรการเยียวยาการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
(จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
เชิญ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และผู้ใช้บริการโครงข่ายของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) มาให้ข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการโครงข่ายดังกล่าว แล้วน าเสนอความเห็นต่อที่ประชุม กสท.   
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 
วาระที่  ๓.๔ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่  ๓.๕ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
เนื่องจากผู้ช้ีแจงติดภารกิจอื่น  ไม่สามารถมาช้ีแจงต่อที่ประชุมได้ และไม่มี เอกสาร

ประกอบระเบียบวาระ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

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

 มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป 
 
วาระที่  ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๓ มกราคม 
๒๕๕๘) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 



๕ 
 

๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๓ พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดรายการของสถานีวิทยุลี้มีสุขความถี่  

93.50 MHz. และสถานีวิทยุวัดแสนสุข ความถี่ 104.50 MHz. ประเภทกิจการสาธารณะ 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/ คณะอนุกรรมการกิจการกระจาย
เสียงบริการสาธารณะ) 
  
มติท่ีประชุม  
๑.   ให้ส านักงาน กสทช. จัดส่งข้อร้องเรียนให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ

เนื้อหารายการพิจารณาพร้อมเสนอความเห็นแล้วเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
๒.   ในกรณีของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหารายการและรูปแบบการจัดรายการ 

รวมถึงการโฆษณาที่ขัดต่อประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้น าส่งคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการพิจารณาพร้อมเสนอความเห็น แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป 

๓.   ให้ส านักงาน กสทช. จัดส่งข้อร้องเรียนให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกจิการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อด าเนินการตรวจสอบโฆษณา ว่าเข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในเรือ่งอาหารและยา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ ก่อนด าเนินการตามมาตรการทางปกครองต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๔ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๔๓ สถานี (ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๒ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และมอบหมายให้
ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ด าเนินการ
ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒.   ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓.   หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศตาม
ข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุ  
กรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการต่อไป  

 



๖ 
 

วาระที่  ๔.๕ ข้อร้องเรียนสถานีวิทยุกระจายเสียงโพธิ์ศรีธาตุ ความถี่ FM 96.75 MHz จังหวัด
สุรินทร์ ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)/ คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
ที่ประชุม กสท.พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้  
กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ มีความเห็นว่า มาตรการเพื่อบังคับการให้

เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เป็นมาตรการที่ให้โอกาสกับผู้กระท าความผิดมากเกินไปจึงควรพิจารณาทบทวน 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงโพธ์ิศรีธาตุ ความถ่ี เอฟเอ็ม 96.75 MHz จังหวัด
สุรินทร์ ให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสม ตามข้อ ๓๑ (๒) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือเตือน  พร้อมระบุด้วยว่า  หากสถานีวิทยุกระจายเสียงโพธ์ิศรีธาตุฯ  
ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนดังกล่าว ส านักงาน กสทช. จะใช้มาตรการบังคับในระดับสูงข้ึนตามข้อ ๓๑ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เป็นล าดับต่อไป 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ติดตาม
ตรวจสอบหากพบการกระท าความผิดเพิ่มเติม ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. จัดส่งข้อร้องเรียนให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อด าเนินการตรวจสอบโฆษณา ว่าเข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในเรื่อง
อาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ ก่อนด าเนินการตามมาตรการทางปกครองต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๖ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ 

จ ากัด (ช่องรายการ ไทยรัฐทีวี)  โดยให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งเตือน บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด (ช่อง
รายการ ไทยรัฐทีวี) ให้ส่งผังรายการหลักประจ าปีครั้งต่อไป ก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย ๑๕ วัน และ กรณี
เปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด 

๒.  ส าหรับ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ช่องรายการ MCOT Kids & Family)  
บริษัท ไทยทีวี จ ากัด (ช่องรายการ LOCA) และบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดียจ ากัด (ช่องรายการ 3 FAMILY)         
ให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการก าหนดส าหรับช่องรายการ
เด็กและเยาวชน และช่องรายการข่าวสารหรือสาระ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑๓ ข้อ ๓ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 



๗ 
 

วาระที่  ๔.๗ การเพ่ิมเติมขอบเขตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และผล
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการกระจายเสียง ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก
ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๒๒ ช่องสถานี (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
  
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุญาตให้ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด เพิ่มเติมขอบเขตการให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้บริการกับผู้ให้
บริการกระจายเสียง ภายใตอ้ายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เดิม   

๒.  อนุญาตให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียง ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๒๒ ช่อง
สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๒๖ 
มกราคม ๒๕๕๘)  

 
วาระท่ี  ๔.๘ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้าง
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตร าค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม 
กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ 
กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการ 
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
วาระที่  ๔.๙ รายงานผลการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ

สัญญาของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร  (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบ ผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน 

หรือ สัญญาของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เสนอ 



๘ 
 

๒.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตรวจสอบความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ีและก าหนด
ระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถ่ีต่อไป 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งต่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะเป็นผู้บริหารสถานี
วิทยุกระจายเสียงควบคุมก ากับรายการต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากข้อตกลงการเช่ือมโยงสัญญาณกับสถานีวิทยุ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในแง่ของสาระส าคัญของรายการที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศด้วย 

 
วาระที่  ๔.๑๐ รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาเช่าเวลาจัดรายการ

โฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
  
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบ ผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาเช่าเวลาจัด

รายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ 
ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เสนอ 

๒.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตรวจสอบความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ีและก าหนด
ระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถ่ีต่อไป 

๓.  ส าหรับสัญญาเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ กับบริษัทเอกชน
จ านวน ๒ สถานี หรือ ๒ สัญญา คือ บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด และบริษัท ยู แอนด์ ไอ 
คอร์โปเรช่ัน จ ากัด เป็นการท าข้ึนภายหลังจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้บังคับ 
จึงขัดต่อมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และท าให้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๗๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากกรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะให้บริษัททั้งสอง
ดังกล่าวด าเนินการต่อไปจะต้องปรับปรุงแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่ง
เวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ให้แก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. แล้วรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้ส านักงาน กสทช. ทราบ ต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๑๑ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 

กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก         
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบ ให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑๕ 

ราย รายละเอียดตามรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ สามารถน าแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ที่ขอความเห็นชอบและแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปใช้เป็นแบบสัญญา
การให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกกับผู้ใช้บริการ 



๙ 
 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) จัดส่ง
ข้อมูลตามข้อ ๑ ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินการต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๑๒ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๗๑๐/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ

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

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีต่อศาลปกครอง คดีปกครอง

หมายเลขด าที่ ๗๑๐/๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่  ๔.๑๓ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๗๒๑/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช.  

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 
๒. เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีต่อศาลปกครอง คดีปกครองหมายเลขด าที่ 

๗๒๑/๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่  ๔.๑๔ ความเห็นคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เกี่ยวกับการจัดท า
รายงานการประชุม กรณีประธาน กสท. สั่งงดประชุม (ส านักกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ให้ใช้บันทึกการประชุม 

กสท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ตามร่างบันทึกการประชุมฯ ที่แนบ เอกสาร ๕  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่ ๕.๑  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ สายงานกิจการกระจายเสียและโทรทัศน์ 

(กสท.) 
  

มติท่ีประชุม    ให้ส านักงาน กสทช. น างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘    
สายงานกิจการกระจายเสียและโทรทัศน์ เข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 

 
วาระที่ ๕.๒  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 
 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม    ให้ส านักงาน กสทช. น าเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในการ
ประชุมคราวต่อไป 

 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๑๕ น. 
 
 


