
๑ 
 

               
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ ท่ี ๙ มีนาคม 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. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 

 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายสมภพ  รัตนาธรรมวัฒน์ ผู้อ านวยการส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใน 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 
๕. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 



๒ 
 

๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวหทัยรัตน์  ยุติวงศ์สันติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายพัชร  สิริบริรกัษ์ พนักงานปฏิบัตกิารระดับต้น 
๒๔. นางคณาพร  สนธยานนท์ ลูกจ้าง 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
 
มติท่ีประชุม - 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๘/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่  

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 
๑. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ วาระที่ ๔.๒๐ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเป็น

ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่
ข่าวสารและสาระ ในส่วนของความเห็นที่ประชุม กสท. เป็นดังนี้ 



๓ 
 

“กรรมการ กสท. มีความเห็น ดังนี้ 
๑.  กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ มีความเห็นว่า เพื่อความรอบคอบ   

ในการพิจารณาเรื่องนี้จึงเห็นควรให้ส านักงาน กสทช. จัดประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)  

๒. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) ได้ขอให้ส านักงาน กสทช. โดย
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (อสส.) และผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (อมส.) ยืนยันต่อที่ประชุม กสท. ว่าได้ช้ีแจงต่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. 
โดยมีรายละเอียด ข้อมูล และข้อเท็จจริงโดยครบถ้วน ซึ่ง อสส. และ อมส. ได้ช้ีแจงดังนี้ 

๒.๑ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (อสส.) 
ได้ยืนยันว่า “ในการช้ีแจงต่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ได้ด าเนินการโดยมีรายละเอียด 
ข้อมูล และข้อเท็จจริงโดยครบถ้วนแล้ว” 

๒.๒  ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อมส.) ได้
ยืนยันว่า “ในการช้ีแจงต่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ได้ด าเนินการโดยมีรายละเอียด 
ข้อมูล และข้อเท็จจริงโดยครบถ้วนแล้ว”” 

๒.  แก้ไขเพิ่มเติมวาระที่ ๔.๒๑ สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ...ดังนี้ 

 ๒.๑  เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้ 
  “ประธาน กสท.(พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) ได้เสนอหนังสือของบริษัท 

ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่ TVG/ICT L&R/001/2558 ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การยื่นค าร้องขอถอน
ฟ้อง เรียน กรรมการ กสทช.ทุกคน และเลขาธิการ กสทช. พร้อมส าเนาค าร้องขอถอนค าฟ้อง คดีหมายเลขด าที่ 
๓๘๘/๒๕๕๗ ศาลปกครองกลาง ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่าง บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด  
ผู้ฟ้องคดี  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดี  
ต่อที่ประชุม กสท.เพื่อพิจารณา” 

 ๒.๒ ตัดข้อความต่อไปนีข้องมติที่ประชุม ข้อ ๑  
  “...โดยให้ส านักงาน กสทช.พิจารณาข้อมูลการถอนฟ้องของบริษัท ทรู 

วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท.เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง” 
 ๒.๓  แก้ไขข้อความใน หมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม จาก “หมายเหต ุ  กสทช . 

สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ” เป็น “หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวน
ความเห็น ตามบันทึกที่แนบ” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 



๔ 
 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 
วาระที ่ ๓.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๔ การแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข่าวในพระราชส านักในผังรายการหลัก 
ของบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด (ช่องรายการ Voice TV) บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แชนแนล จ ากัด (ช่องรายการ GMM Channel) และบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น 
จ ากัด (ช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
  

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที ่ ๓.๕ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
กรรมการ กสท. มีความเห็น ดังนี ้
-  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  สมควรเร่งรัดให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ

เกี่ยวกับการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการตามแผนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฯ ของกรม
ประชาสัมพันธ์ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอวาระที่เกี่ยวกับการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้

บริการตามแผนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฯ ของกรมประชาสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาโดยเร็ว 
 
วาระที ่ ๓.๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
ที่ประชุม กสท. พิจารณาแล้ว ดังนี้ 
๑. กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีความเห็นว่า ขณะนี้การ

ด าเนินการ ตามแผนประชาสัมพันธ์การแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า จึงขอให้ส านักงาน กสทช. รายงานผลการด าเนินการตามแผนดังกล่าว ตามล าดับเวลา 



๕ 
 

๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีความเห็นว่า จากการสุ่มตรวจกล่องรับสัญญาณ
ดิจิตอลทีวีที่มีอยู่ในท้องตลาดพบว่า มีกล่องบางรุ่นไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับอนุญาต จึงมอบหมายให้ส านกังาน 
กสทช. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. คราวต่อไป 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์การแจกคูปองเพื่อ

สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวี โดยเร็ว 
๓. ให้ส านักงาน กสทช. รายงานความคืบหน้าเป็นล าดับตามผลการด าเนินการตาม

แผนประชาสัมพันธ์การแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวี ตามล าดับเวลา เข้าสู่ที่ประชุม กสท. 
เพื่อพิจารณา 

๔.   ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. ไปพิจารณาด าเนินการ  
 

  
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที ่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ   
ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๗ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ ทั้งนี้  
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที ่ ๔.๒ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  

 มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๗ สถานี (ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๒ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และมอบหมายให้
ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี หากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 



๖ 
 

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 าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป  

 
วาระที่  ๔.๓ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง วันท่ี 
๕ มีนาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มตท่ีิประชุม  
๑. อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันที่ 

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี จ านวน ๑๔ สถานี รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ จะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง
ผู้ด าเนินการสถานี 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการว่า ในกรณีมีเหตุจ าเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งหรือขอเปลี่ยนแปลงความถ่ี ให้ด าเนินการยื่นค า
ร้องขอเปลี่ยนแปลงต่อ กสท. ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว กสท. จะไม่
พิจารณาอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย 
 

วาระที่  ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ 
(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท ดีทีวี เซอรวิ์ส จ ากดั 

ช่ือช่องรายการ  Bayon TV ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ และบริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จ ากัด ช่องรายการ  
MVLAO  ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ  (๙  
มีนาคม ๒๕๕๘) 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกจิการทีไ่มใ่ช้
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
วาระที่  ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจาย เสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น



๗ 
 

ความถี่แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นค าขออนุญาตภายหลังใบอนุญาตเดิม 
สิ้นอายุ จ านวน ๑ ราย ๑ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ที่ยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ของบริษัท เมเจอร์ เทเลวิช่ัน ไทย จ ากัด ช่องรายการ 
Dragon TV โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยมีเงื่อนไขว่า กรณีที่มีข้อร้องเรียน 
และผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นที่ยุติว่า มีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง ให้อายุใบอนุญาตลดลงกึ่งหนึ่ง (๖ เดือน  
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ) เว้นแต่เรื่องร้องเรียนนั้นยุติเมื่อล่วงพ้นเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ ให้ใบอนุญาตสิ้นสุดเมื่อ กสท. มีมต ิ

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

 
วาระที่  ๔.๖ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๖ ราย ๗ 
ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ

ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๔ ราย ๔ ช่องรายการ ดังนี้  
 ๑.๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ช่องรายการ Mahidol Channel เลขที่ใบอนุญาต 

B1-S21040-0189-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 ๑.๒ บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ Cartoonito เลขที่

ใบอนุญาต B1-S21040-0606-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๙ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 ๑.๓ บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ      

OK Beauty & Healthy เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0165-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. 
มีมต ิ(๙ มีนาคม ๒๕๕๘) 

๑.๔ มูลนิธิบุญนิยม ช่องรายการ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อมนุษยชาติ (FOR 
MANKIND TELEVISION) เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0323-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ 
กสท. มีมต ิ(๙ มีนาคม ๒๕๕๘) 

๒.  ให้ผู้รับอนุญาตตามข้อ ๑. ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ แจ้งผลการพิจารณายกเลิกการประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการมมีติ

ให้ผู้ให้บริการโครงข่ายที่น าช่องรายการดังกล่าวไปออกอากาศทราบ 
 ๒.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 



๘ 
 

 ๒.๓ แจ้งผลการด าเนินการตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ มายังส านักงาน กสทช. 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

๓.  ส าหรับบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวีจ ากัด ช่องรายการ MAX Sports Channel เลขที่
ใบอนุญาต B1-S21040-0193-57 และช่องรายการ Wisdom เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0763-56 และ บริษัท  
จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ช่องรายการ Z PAY TV 34 เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0797-56 ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม แล้วส่งผลการพิจารณา         
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณา อีกครั้ง 

 
วาระที่  ๔.๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  

ท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ (ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช.น าเข้าที่ประชุม กสท. พิจารณาต่อไป  

 
วาระที่  ๔.๘ (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๗ ของ กสท. (ส านักนโยบายและ

วิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๗  ของ 

กสท. และให้ส านักงาน กสทช. น าส่งให้ผู้รับจ้างด าเนินการจัดพิมพ์ต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๙ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ArcGIS for Server Standard) (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช.น าเข้าที่ประชุม กสท. พิจารณาต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๑๐ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และการประชุมทางวิชาการร่วมกับ

สถาบันต่างประเทศ จ านวน ๒ โครงการ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (อส.) และส านักนโยบายและวิชาการสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบรายช่ือผู้ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “Comperhensive 

Regulatory Impact Analysis in Broadcast Regulation” ร่วมกับสถาบัน Public Utility Research 
Center (PURC) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา  และรายช่ือ
ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ASEAN Broadcasting Regulators’ Forum 2015 ร่วมกับ International 
Institute of Communications (IIC) ประเทศอังกฤษ  ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 

 



๙ 
 

วาระที่  ๔.๑๑ ประเด็นข้อร้องเรียนของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่นส์ จ ากัด เกี่ยวกับความเท่า
เทียมและเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล
กันเอง (สส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณา ในประเด็น ดังนี ้
๑.  การน าช่องรายการที่ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป มาเผยแพร่ซ้ าในล าดับอื่นนอกเหนอืจากที่
ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  การน าช่องรายการที่ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป มาปรับปรุง (Upgrade) จากแบบความ
คมชัดปกต ิ(SD) เป็น แบบความคมชัดสูง (HD)  

ทั้งนี้ ให้หารือร่วมกันกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  ก่อนเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
ไม่มี 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๑๕ น. 
 


