
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๔๐/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๑๔ ธันวาคม  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. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๕. นายทนงศักด์ิ  สุขะนินทร์ ผู้อ านวยการส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๒ 
 

๖. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและกับกับดูแล
กันเอง 

๗. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ 

๘. นายบัญชา  พืชจันทร์ ผู้อ านวยการส่วน 
๙. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ ผู้อ านวยการส่วน 
๑๐. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นายศักดิ์ดา  มะเกลี้ยง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๒. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๓. นายอรรฆพล  รัตนวิทย์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๔. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๕. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๐. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๑. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๒. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๓. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๔. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๕. นางสาวจิราพร  พรหมบุญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๖. ว่าที่ร้อยตรีเอกพงษ์  ไชยสิทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๗. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๘. นายธนโชติ  จ านงค์สังข์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๙. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๔๐. นายวรวิทย์  พันธ์ุธนุสร ที่ปรึกษาจาก Deloitte 
๔๑. นางสาวสิวณี  วิศลดิลกพันธ์ ที่ปรกึษาจาก Deloitte 

 



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             
ครั้งท่ี ๓๙/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและ
กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โดยให้ตัดข้อ ๑ ของหมายเหตุ ท้าย
มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ ออก 
 
 หมายเหตุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา 
กลางณรงค์  ไม่รับรองรายงานการประชุม เฉพาะ มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ และขอเปิดเผย
ความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๙/๒๕๕๘  (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒ สถิติ เรื่ องร้องเรี ยนประจ า เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘  (ฝ่ ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

วาระที่ ๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ เกี่ยวกับสถานีวิทยุท่ีถูกระงับตามมติ กสท. 
ประจ าเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์และการประชุม (กส.))  



๔ 
 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค และ

ส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ เร่งด าเนินการตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ถูกค าสั่ง กสท.ให้ระงับการ
ออกอากาศ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว ให้เร่งบังคับใช้กฎหมายต่อสถานี
วิทยุกระจายเสียงนั้นโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๓.๔ รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๕  รายงานการเข้าร่วมประชุมกับ World DAB General Assembly 2015  ใน

ระหว่างวันท่ี ๑ -๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร  (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์(ทส.)/ ส่วนงานเลขานุการประธาน กสท. พันเอก ดร.นที 
ศุกลรัตน์/ ส่วนงานเลขานุการ กสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๖ สรุปการเข้าร่วมการประชุม Policy Roundtable ในงาน CASBAA 

Convention 2015 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลกันเอง (สส.)/ ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 

 ๒....ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
 
 



๕ 
 

วาระที่ ๓.๗    ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ .ศ.  ๒๔๙๘ และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๘  การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน ของกองทัพบก โดย สถานี

วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวย
ความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๙ การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “๖๐ ปีโทรทัศน์ไทย จากแอนะล็อกสู่ดิจิตอล

ทีวี”  (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๐ ผลการด าเนินการแจ้งค าสั่งทางปกครองกับบริษัท ไทยทีวี จ ากัด  (ส านักการ

อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๑๑ ค าสั่งศาลในการไต่สวนค าขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง

ชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งคืนเงินค่าประกัน

อุปกรณ์ และค่าปรับกรณียกเลิกการใช้บริการก่อนครบก าหนดสัญญา (เลขท่ี    
๑๑/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน/์ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 



๖ 
 

วาระที่ ๓.๑๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการให้สามารถ
รับชม True Vision Anywhere ครบทั้งหมด ๙๐ ช่องรายการ (เลขท่ี ๖๔/
๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการยกเลิก

สัญญาการใช้บริการ (เลขท่ี ๗๖/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
 มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการจัดส่งจาน

รับสัญญาณดาวเทียม และยุติการโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีเกินจริง (เลขท่ี    
๗๘/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงิน   

ค่าประกันอุปกรณ์ (เลขที่ ๙๐/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

   
                  มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๗ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) แจ้งการปรับปรุงให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของสถานีล าปาง (ส านัก
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๘ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 



๗ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๑๙ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. ไปพิจารณาด าเนินการ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  

วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒ สถานีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑  ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑๔๙ สถานี 
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๕๘ จ านวน ๖๗ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

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 ๔ 

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 าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 



๘ 
 

วาระที่ ๔.๒ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ และระหว่างวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง
วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
กระจายเสียง/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  

 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ ระหว่างวันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง                              
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๘๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕  

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล จ านวน ๑๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖ 

๓.  กรณีการเปลี่ยนแปลงก าลังส่งหรือความสูงสายอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ภายใต้เงื่อนไขตามภาคผนวก ง ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ภาค ๑ – ๔ ด าเนินการตรวจสอบการ
แพร่กระจายคลื่นและการรบกวนภายหลังการเปลี่ยนแปลงก าลังส่งหรือความสูงสายอากาศของแต่ละสถานี      
แล้วรายงาน กสท. ทราบต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๓ การโต้แย้งสิทธิการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ 

วัดอุดมรังสี คลื่นความถี่ 96.75 MHz กรุงเทพมหานคร รหัส ๐๒๕๒๐๒๖๔ 
กรุงเทพมหานคร ของวัดอุดมรังสี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
กระจายเสียง/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้สิทธิในการประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียง

ชุมชน) สถานีวิทยุวัดอุดมรังสี รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๒๖๔ ตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ตกเป็นของวัดอุดมรังสี ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๙๗ เนื่องจากนายคณาโชค ตามจิตเจริญ เป็นตัวแทนโดยปริยายของ   
วัดอุดมรังสี ในการแจ้งความประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กทช.ฯ และ
ได้กระท าไปในขอบอ านาจฐานเป็นตัวแทนของวัดอุดมรังสีตัวการ วัดอุดมรังสี จึงเป็นผู้มีสิทธิยื่นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. ฯ ข้อ ๗ ที่แท้จริง การโต้แย้งสิทธิในการยื่นค าขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช.ฯ ข้อ ๗ ของวัดอุดมรังสี จึงฟังข้ึน 

๒.  เห็นชอบให้ วัดอุดมรังสียื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ใน
ประเภทกิจการบริการสาธารณะหรือกิจการบริการชุมชน ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม
พิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งเป็นหนังสือ   



๙ 
 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้วัดอุดมรังสีทราบผลการ
พิจารณาของที่ประชุม กสท. ต่อไป   

 
วาระที่ ๔.๔ พิจารณาการสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ประเภทกิจการบริการสาธารณะ (สถานีวิทยุกระจายเสียงพระธาตุศรีเงินค า 
และสถานีวิทยุกระจายเสียง LPCN Radio Network) (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสถานี

วิทยุกระจายเสียงพระธาตุศรีเงินค าและสถานีวิทยุกระจายเสียง LPCN Radio Network  
๒. ให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามข้อ ๗ ของ

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงพระธาตุศรีเงินค า (รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๓๙๘) และสถานีวิทยุกระจายเสียง LPCN Radio 
Network (รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๒๗๕) สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสิ้น
อายุ เนื่องจากสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งสองไม่ยื่นแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดตามข้อ ๘ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค และส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้
คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาและสิทธิในการโต้แย้งคัดค้าน
ค าสั่งทางปกครอง ของ กสท. ให้แก่วัดโพธ์ิชัยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนทราบเป็นหนังสือต่อไป 
  

วาระที่ ๔.๕ การขอย้ายสถานท่ีตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ FM ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติจ านวน ๒ สถานี (สถานีวิทยุกระจายเสียงต ารวจภูธร ๕ จังหวัดล าปาง 
และสถานีวิทยุกระจายเสียงต ารวจภูธร ๕ จังหวัดเชียงราย) (ส านักวิศวกรรม
และเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ไม่อนุญาตให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ย้ายสถานที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง

ต ารวจภูธรภาค ๕ จังหวัดเชียงราย ระบบ FM ความถ่ีวิทยุ 92.75 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียง
ต ารวจภูธรภาค ๕ จังหวัดล าปาง ระบบ FM ความถ่ีวิทยุ 91.50 MHz เนื่องจากมิได้มีผลกระทบหรือมีเหตุผล
ความจ าเป็นเพียงพอที่จะพิจารณาให้ย้ายที่ตั้งสถานีได้ ประกอบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงหลักได้รับสิทธิ
คุ้มครองการรบกวนคลื่นความถ่ีที่ได้รับการจัดสรรให้ใช้งานอยู่ก่อนแล้ว   



๑๐ 
 

๒. ส าหรับสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการที่รบกวนคลื่นความถ่ีของสถานี
วิทยุกระจายเสียงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สถานีหลัก) ซึ่งได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนคลื่นความถ่ี นั้น  
มอบหมายให้ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) ส่งเรื่องให้ สายงานบริหารคลื่น
ความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขสภาพปัญหาการรบกวน
คลื่นความถ่ีดังกล่าว 

 
วาระที่ ๔.๖ ขอเปลี่ยนความถี่วิทยุในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ FM 

จังหวัดสิงห์บุรี (ความถี่วิทยุ 105.30 MHz) ของ บริษัท อสมท.จ ากัด (มหาชน)  
(ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม   มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและ

พิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พิจารณาและ 
ท าความเห็น แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท สุขทรรศน์ จ ากัด ช่อง
รายการ SHOP CHANNEL  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท สุขทรรศน์ 
จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ SHOP CHANNEL โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ แตเ่นื่องจากส านักงาน กสทช.โดย ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.) รายงานว่า ตรวจพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าที่เข้าข่ายการเอาเปรียบผู้บริโภค และยังไม่เป็นทีย่ตุ ิ
ตามหนังสือ บส. ที่ สทช ๔๐๐๗/๑๔๐๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงก าหนดเงื่อนไขการอนุญาต ดังนี ้
 ๑.๑   หากข้อร้องเรียนเป็นที่ยุติภายใน ๑ ปี นับแต่ได้รับอนุญาตใหม่ ว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้กระท าความผิดจริง ให้อายุใบอนุญาตลดลงกึ่งหนึ่ง (๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด) 
 ๑.๒   หากข้อร้องเรียนเป็นที่ยุติภายหลังจากได้รับอนุญาตใหม่ไปแล้ว ๑ ปี ว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้กระท าความผิดจริง ให้ใบอนุญาตสิ้นผลลงทันที 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา  
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 

 
 
 



๑๑ 
 

วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ 
แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่ภายหลังใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
ของบริษัท เคเบิลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ บ๊ิกบันเทิง  (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

  
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท เคเบิลวิช่ัน 

จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการบิ๊กบันเทิง  โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
(๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

๒. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกจิการกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เคเบิลวิช่ัน จ ากัด         
ช่องรายการ บิ๊กบันเทิง โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา  
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 
 

วาระที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
สมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๒) ของบริษัท อาร์ทีเอเอ็นเตอร์      
เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Metro TV “โทรทัศน์มหานคร” 
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัทอาร์ทีเอ 

เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ Metro TV “โทรทัศน์มหานคร” โดยให้มี
อายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอาย ุ

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา 
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 



๑๒ 
 

 
วาระที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๒) 
ของบริษัท เอ็มบีทีวี จ ากัด ช่องรายการ TOONAMI (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท เอ็มบีทีวี 

จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ TOONAMI โดยให้มีอายใุบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

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

 
วาระที่ ๔.๑๑ ผลการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ต่อแนวทางการค านวณ

อัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงข่ายโทรทัศน์ประเภท 
ท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล  (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

    
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที   
ศุกลรัตน์) กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ  และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า)) มีมติ ดังนี้  

๑.  เนื่องจากยังอยู่ในห้วงเริ่มต้นการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ
ดิจิตอล โดยเฉพาะในส่วนของการติดตั้งสถานีเสริมและสถานีย่อย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งในปีที่ ๓ และ   
ปีที่ ๔ ดังนั้น จึงอาจส่งผลให้การค านวณอาจมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน เนื่องจากข้อเท็จจริง
ประกอบการพิจารณายังไม่เพียงพอ 

๒.  ให้ชะลอการด าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลค่าบริการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลตอลไปก่อน จนกว่าขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะ
ด าเนินครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ ๙๕  

หมายเหตุ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  
ขอสงวนความเห็นตามบันทึกแนบ” 

 
 

วาระที่ ๔.๑๒ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬา
ท่ีส าคัญ พ.ศ. ... (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) (คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการ
แข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

 



๑๓ 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) 
กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า)) มีมติ ดังนี้  

๑.  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาส าคัญ ฉบับที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน ได้ผ่านกระบวนการมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งกระบวนการประกาศบังคับใช้ และกระบวนการ
ตัดสินข้อพิพาทในช้ันศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินใหย้งัหลกัเกณฑ์
ดังกล่าวไว้ และได้เน้นถึงประโยชน์ที่สาธารณะจะได้จากประกาศฉบับนี้ 

๒.  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาส าคัญ ฉบับที่     
ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้มีการบังคับใช้กับการแพร่ภาพรายการส าคัญ เช่น กีฬาโอลิมปิกส์ กีฬาเอเช่ียนเกมส์ กีฬา
ซีเกมส์ เป็นต้น โดยที่ยังไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติแต่ประการใด 

๓.  ด้วยเหตุผลตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จึงไม่มีเหตุที่จะแก้ไขหรือยกเลิกประกาศ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่ส าคัญ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อันอาจจะท าให้
เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้และยืนยันให้ยังคงประกาศฉบับเดิมต่อไป  

 
หมายเหตุ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา 

กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นตามบันทึกแนบ” 
 
วาระที่ ๔.๑๓ สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เรื่องสัดส่วน

การเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและการแจกแจงรายได้ระหว่าง
บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล  (คณะอนุ 
กรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. เพิ่มเติมประเด็นข้อกฎหมาย แล้วเสนอ 

กสท.ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(ครั้งท่ี ๒) ของบริษัท เอซี เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ Five Channel  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท เอซี เทเลวิช่ัน 

จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี     
แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ Five Channel โดยให้มีอายใุบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้



๑๔ 
 

ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๒) 
ของบริษัท กู๊ดฟิล์ม เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ goodfilms 2 (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท กู๊ดฟิล์ม 

เทเลวิช่ัน จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ goodfilms 2 โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้
ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 

 
วาระที ่๔.๑๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๒) 
ของบริษัท กู๊ดฟิล์ม เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ goodfilms (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท กู๊ดฟิล์ม 

เทเลวิช่ัน จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ goodfilms โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ แต่เนื่องจากส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
รายงานว่าตรวจพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าที่เข้าข่ายการเอาเปรียบผู้บริโภค และยงัไมเ่ปน็ทีย่ตุ ิตามบนัทกึ 
บส. ที่ สทช ๔๐๐๗/๗๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ จึงก าหนดเงื่อนไขการอนุญาต ดังนี้ 
 ๑.๑   ข้อร้องเรียนเป็นที่ยุติภายใน ๑ ปี นับแต่ได้รับอนุญาตใหม่ ว่าผู้รับ
ใบอนุญาตได้กระท าความผิดจริง ให้อายุใบอนุญาตลดลงกึ่งหนึ่ง (๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด) 
 ๑.๒  ข้อร้องเรียนเป็นที่ยุติภายหลังจากได้รับอนุญาตไปแล้ว ๑ ปี ว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้กระท าความผิดจริง ให้ใบอนุญาตสิ้นผลลงทันที 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ



๑๕ 
 

ดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ   
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๗  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๒) 
ของบริษัท บลู สกาย แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ ฟ้าวันใหม่ (FAH WON 
MAI) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท บลู สกาย 

แชนเนล จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ ฟ้าวันใหม่ (FAH WON MAI) โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากพบว่าเคยกระท าความผิด เรื่องการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่
ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร  

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

 
วาระที่ ๔.๑๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) 
ของ บริษัท อุบลราชธานี โสภณ เคเบ้ิล ที วี จ ากัด  ช่องรายการ โสภณ 
แชนแนล (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

    
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท อุบลราชธานี โสภณ เคเบิ้ล ที วี จ ากัด ช่องรายการ โสภณ แชนแนล โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา   
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 

 
 



๑๖ 
 

วาระที่ ๔.๑๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) 
ของ บริษัท สปีด แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ Speed channel (คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ 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 ๔.๒๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) 
ของ บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ ากัด ช่องรายการ โมโน พลัส (MONO PLUS)    
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (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 ๔.๒๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) 
ของ บริษัท พีเอสไอ สาระดี จ ากัด ช่องรายการ PSI สาระดี  (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ 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 ๔.๒๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) 
ของ บริษัท การ์ตูน คลับ มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ การ์ตูนคลับชาแนล 
(cartoon club channel)  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 



๑๗ 
 

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 ๔.๒๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) 
ของ บริษัท ทีวี ท๊อปน็อต โปรดักชั่น จ ากัด ช่องรายการ สถานีสุวรรณภูมิ  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (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 ๔.๒๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) 
ของบริ ษัท  ที โอ ที  จ ากั ด  (มหาชน) ช่องรายการ TOT Channel  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอเมื่อที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา

เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งที่ ๓) ตามมติการประชุม กสท. ครั้ง
ที่ ๓๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๗ แล้ว 

 
วาระที่ ๔.๒๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่  แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ี 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) ของ บริษัท มีเดีย ซีน จ ากัด ช่องรายการ มีเดีย 84 
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (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 

 



๑๘ 
 

วาระที่ ๔.๒๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่  แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ี
ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) ของ บริษัท แทรเวล แชนแนล คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด ช่องรายการบริษัท แทรเวล แชนแนล ไทยแลนด์ (TRAVEL CHANNEL 
THAILAND) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (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 ๔.๒๗ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพ่ือ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช่คลื่นความถี่ ของ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ปส์ จ ากัด ช่องรายการ FOOD NETWORK (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ พิจารณาและท าความเห็น แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๒๘ การด าเนินคดีปกครองเกี่ยวกับการขอให้เพิกถอนประกาศส านัก กสทช. เรื่อง 
การก ากับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกและผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และผู้ให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (คดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๐๑๕/๒๕๕๘ ๒๐๑๘/
๒๕๕๘ ๒๐๒๒/๒๕๕๘ และ ๒๐๒๓/๒๕๕๘) (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. 

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า หรือ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน 
กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และ กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) 

๒. เห็นชอบการจัดท าค าช้ีแจงที่ได้ยื่นต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
๓. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 

 



๑๙ 
 

วาระที่ ๔.๒๙ ค าสั่งเรียกไปให้ถ้อยค าต่อศาลในการไต่สวนค าขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา(คดีหมายเลขด าท่ี ๒๐๘๑/๒๕๕๘)  
(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบผลการไต่สวนค าขอให้ทุเลาการบังคับตามประกาศเรียงช่อง และ

ประกาศ Must Carry 
๒. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ ) หรือ กสทช. 

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

๓. เห็นชอบ แนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
วาระที่ ๔.๓๐ การก าหนดแนวทางในการด าเนินคดีทางปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๘๘๐/๒๕๕๘  

(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พลโท 

ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ หรือ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน 
กสท.  

๒.   เห็นชอบแนวทางในการด าเนินคดีปกครอง ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

 หมายเหตุ   กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  และ กสทช. สุ ภิญญา  
กลางณรงค์  ไม่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 

 
วาระที่ ๔.๓๑ ค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การในกลุ่มคดีผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน

ระบบดิจิตอล  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
  

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

ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ หรือ  กสทช.พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า หรือ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์  
หรือ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์  เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช. และ กสท. ในการ
ด าเนินคดีทั้ง ๕ คด ี

๒. เห็นชอบ แนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

วาระที่ ๔.๓๒ การพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ 
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบิน/ส านัก
อนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ปส.๑)/ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)/ ส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (รส.)) 

  
 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
๒. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....ที่ปรับปรุงแล้ว ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 
๓. เห็นชอบเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภท 

บริการชุมชน บริการสาธารณะ และบริการทางธุรกิจ ที่ได้มีการแก้ไขให้สอดคล้องตามความในร่างประกาศฯ 
๔. เห็นชอบรูปแบบใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ที่ ได้มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ “ใบอนุญาต” เป็น “หนังสืออนุญาต” 
๕. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอร่างประกาศ กสทช. ตามข้อ ๒. เงื่อนไข

แนบท้ายใบอนุญาตฯ ตามข้อ ๓ และรูปแบบใบอนุญาตทดลองฯ ตามข้อ ๔. ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. 
แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
หมายเหต ุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๓๒ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช.  จะได้

น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๓๓ การพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่
แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 
ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดา้น
กิจการกระจายเสียง/คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไขปัญหารบกวน
วิทยุการบิน/ส านักอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ปส.๑)/ส านักวิศวกรรม
และเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)/ส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรม      
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.))  
 
มติท่ีประชุม 



๒๑ 
 

๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 

๒. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของ
สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....ที่ปรับปรุงแล้ว ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอร่างประกาศ กสทช. ตามข้อ ๒. ต่อที่
ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการ
แทนประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
หมายเหต ุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๓๓ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช.    

จะได้น าไปด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๓๔ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบินของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. ...  (คณะอนุกรรมการเทคโนโลยี
วิศวกรรมและแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบิน/ คณะท างานแก้ไขปญัหาการรบกวน
วิทยุการบิน/ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรร
คลื่นความถ่ี พ.ศ. ... 

๒. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่น
ความถ่ีในกิจการวิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. ... ที่ปรับปรุงแล้ว ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอร่างประกาศ กสทช. ตามข้อ ๒ ต่อที่
ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการ
แทนประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๓๔ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช.  

จะได้น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๓๕ การพิจารณาข้อโต้แย้งต่อประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการ

โทรทัศน์ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
   

 



๒๒ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งตอบผู้คัดค้านว่า ข้อโต้แย้งต่อ

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์นั้น อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ไม่
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

๓. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน ์พิจารณาและท าความเห็นประกอบกรณีเกี่ยวกับการโฆษณา แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา
ต่อไป 

(คราวประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ กสทช. 
พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ ไม่รับรองรายงานการประชุมเฉพาะมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๓๕) 

 
วาระที่ ๔.๓๖ การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมกับ Ministry of Internal Affairs and 

Communications (MIC) เรื่อง เทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณ 4K8K ระหว่าง 
วันท่ี ๒-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ประเทศญ่ีปุ่น (ส านักงานนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมกับ  Ministry of Internal 

Affairs and Communications (MIC) เรื่อง เทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณ 4K8K ระหว่างวันที่  
๒-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีคณะเดินทางในส่วนของส านักงาน กสทช. ดังนี ้  

๑.  นางปริตา วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจาย
เสียงและโทรทัศน์  

๒.  นายพสุ ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง         
และโทรทัศน์  

 
วาระที่ ๔.๓๗ การต่ออายุคณะท างานพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการสายงานกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภายใต้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบการต่ออายุคณะท างานพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติ

การสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภายใต้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ออกไปอีก ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ 

 
วาระที่ ๔.๓๘ การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ของผู้รับใบอนุญาตท่ีสิ้นอายุแล้ว (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีงและโทรทศัน ์
(บส.)) 

 



๒๓ 
 

มติท่ีประชุม     มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภค        
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่ไม่สามารถออกค าสั่ง
เตือนให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทศันก์บัผูท้ีม่ไิดร้บั
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และรายงานการกระท าผิดของบริษัท พีแอนด์พี 
ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ พี แอนด์ พี ชาแนล ที่อยู่ในระหว่างที่ได้รับใบอนุญาตนั้นไปยังส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาการยื่นขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของบริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๓๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. ระงับใบอนุญาตประกอบกิจการของ

บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด พร้อมให้บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาการให้บริการและ
ชดเชยค่าเสียหาย(เลขท่ี ๒/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด มีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม

ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๗) กรณีการระงับหรือหยุดการให้บริการโดยปราศจากเหตุอันสมควร และความผิด
ดังกล่าวเป็นการกระท าที่จงใจและเป็นการกระท าผิดอย่างต่อเนื่องและซ้ าซาก ซึ่งท าให้เกิดความเดือดร้อนต่อ
ผู้บริโภคที่ใช้บริการ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งมาตรการทางปกครองไปยัง 
บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๗) กรณีการระงับหรือหยุดการให้บริการโดยปราศจาก            
เหตุอันสมควร ทั้งตามกรณีเรื่องร้องเรียนรายดังกล่าว และผู้ใช้บริการรายอื่นๆ หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตาม
และยังมีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยระงับหรือหยุดการให้บริการโดยปราศจากเหตุอันสมควร 
ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองต่อบริษัทฯ เป็นเงินจ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
วาระที่ ๔.๔๐ เรื่องร้องกรณีการออกอากาศละครเรื่อง เสน่ห์ ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน

ระบบดิจิตอล ช่อง ไทยทีวี มีเน้ือหาไม่เหมาะสม  (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบให้เปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง 

เสน่ห์ จากระดับ ท (รายการที่เหมาะสมส าหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ น ๑๓ (รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 
๑๓ ปีข้ึนไป ผู้ชมที่อายุต่ ากว่า ๑๓ ปี ควรได้รับค าแนะน า) ตามประกาศ ส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทาง    
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



๒๔ 
 

วาระที่ ๔.๔๑ เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศบริษัท บลู สกาย แชนแนล 
จ ากัด (ช่องรายการ ฟ้าวันใหม่) ในรายการวิเคราะห์คอลัมนิสต์ ประจ าวันท่ี ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ และรายการข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์ ประจ าวันท่ี ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กสทช.  

พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า)) เห็นว่า การออกอากาศรายการ
วิเคราะห์คอลัมนิสต์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และการออกอากาศรายการข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์ 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ของบริษัท บูล สกาย แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ ฟ้าวันใหม่ มีเนื้อหา
สาระที่ส่อให้ เกิดความสับสน ยั่วยุ  ปลุกปั่นให้ เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้ เกิดความแตกแยก                 
ในราชอาณาจักร อันเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลง ข้อ ๑.๒.๒  ๕) ที่บริษัท บูล สกาย แชนเนล จ ากัด ท าไว้
กับส านักงาน กสทช.  

๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการทบทวนการ
ก าหนดมาตรการลงโทษกับบริษัท บูล สกาย แชนเนล จ ากัด แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

หมายเหต ุ  
๑. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
๒. กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ งดออกเสียง และมีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
๓. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๔๑ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช. จะได้น าไป

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๔๒ แนวปฏิบัติว่าด้วยการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราย

ปี เก่ียวกับการจัดท ารายงานการประเมินประเภทของรายการ และสัดส่วนการ
ออกอากาศรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือผลการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านรายการ หรือข้อมูลท่ีแสดงว่าเป็นรายการ
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ )/ส านักค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตส าหรับสิ้นรอบบัญชีของปี ๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ของผู้รับใบอนุญาตที่ได้ยื่นค าขอไว้แล้ว  
ให้พิจารณาจากเอกสารที่ผู้รับใบอนุญาตได้ย่ืนไว้ต่อส านักงานโดยค านึงถึงเนื้อหาสาระเป็นประเดน็ส าคัญ ทัง้นี ้
ให้ถือว่าข้อมูลต่างๆ ของผู้ได้รับใบอนุญาตได้ยื่นไว้ต่อส านักงานฯ เป็นรายงานการประเมินประเภทของ
รายการและสัดส่วนการออกอากาศรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประกาศ
ส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาและค านวณสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะเพื่อการขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรอืกจิการ



๒๕ 
 

โทรทัศน์ ตามระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอนุโลม 

 
หมายเหต ุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๔๒ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช.    จะได้น าไป

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๔๓ พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีวิทยุกระจายเสียงท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศาสนา  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการให้ส านักงาน กสทช. แต่งตั้งคณะท างานแก้ไข

ปัญหากรณีวิทยุกระจายเสียงที่เกี่ยวข้องกับศาสนา โดยให้ส านักงานปรับปรุงองค์ประกอบคณะท างานตาม
ความเหมาะสม 

 
วาระที่ ๔.๔๔ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณา

สัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์และการประชุม (กส.)) 

  
 มติท่ีประชุม     เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี้ 

๑.  ให้ นายวีรพล ปานะบุตร  พ้นจาก ต าแหน่ง อนุกรรมการ 
๒.  แต่งตั้งให้ พลเอก อนุสรณ์ เทพธาดา เป็นอนุกรรมการ แทน 
๓.  ให้ นายสันติ ปิยะทัติ  พ้นจาก ต าแหน่ง อนุกรรมการ 
๔.  แต่งตั้งให้ พลโท เจด็จ  ใจมั่น เป็นอนุกรรมการ แทน 
 
หมายเหต ุ   
๑. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๔๔ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช. จะได้น าไป

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี 
 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 


