
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
๗. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
๘. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๙. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย       ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา        

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายฉันทพัทธ์  ข าโคกกรวด ผู้อ านวยการส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๕. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 



๒ 
 

๖. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ 

๗. นางสาวนนทรี  เหมทานนท์ ผู้อ านวยการส่วน 
๘. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวสุมนมาศ  ค าทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวชนกานต ์ สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวนภัสวรรณ  ไพรไพศาลกิจ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาววิไลวรรณ  โคตาสูตร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๒๗. นางสาวสมชนก  อดุลยพันธ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๒๘. นางสาวพัชรพิม  เขียวพงศ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             
ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 



๓ 
 

 
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ยกเว้น ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ 
และวาระที่ ๔.๑๔ โดยให้น ามารับรองในการประชุมครั้งต่อไป  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๙  (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๒  ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวย
ความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 
 

วาระที่ ๓.๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงินค่า
มัดจ าอุปกรณ์ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๒๕/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่ากล่องรับ
สัญญาณทีวีดิจิตอลจ านวน ๑,๔๕๐ บาท พร้อมท้ังขอคืนกล่องรับสัญญาณทีวี
ดิจิตอล ประเภท Hybrid รุ่น True Digital HD2 (เลขท่ี ๑๐๕/๒๕๕๘)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกสัญญาการใช้
บริการพร้อมยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์ กรณียกเลิกก่อนครบ
ก าหนดสัญญา ๑ ปี (เลขที่ ๕๒/๒๕๕๙)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มตท่ีิประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๖  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  ยกเลิกสัญญาการใช้
บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมและยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์
จ านวน ๒,๕๐๐ บาท (เลขที่ ๒๔๕/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗  การถอนเรื่อง กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชม

รายการโทรทัศน์ได้ตามแพ็กเกจท่ีสมัครไว้ หากไม่สามารถแก้ไขได้ ขอให้ชดเชย
ด้วยการคืนเงินตามจ านวนวันท่ีไม่สามารถรับชมได้จนถึงวันท่ีแพ็กเกจสิ้นสุด 
(เลขท่ี ๑๙๑/๒๕๕๙)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๘ การทบทวนมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๗ และมติอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง (ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  น าไปบรรจุในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ เป็นวาระที่ ๕.๑ 
 

วาระที่ ๓.๙  รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ
แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑๔ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๔๓ สถานี   
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ จ านวน ๔๘ สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่ งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ทดลองประกอบกิจการ และมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อม 
เหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง                            
จ านวน ๗ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง  
ทางปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่า 
ไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที  

๔. ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๑ - ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือ           
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที ่๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ     

ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 
 ๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 



๖ 
 

วาระที ่ ๔.๓  การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงทหาร
อากาศจ านวน ๓๐ สถานี (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงทหาร

อากาศจ านวน ๓๐ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖ 
๒.  แจ้งเตือนให้กองทัพอากาศปฏิบัติตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ

จัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดยเคร่งครัดในการ 
ส่งผังรายการหลักในปีต่อไป 

 
หมายเหตุ  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที ่ ๔.๔  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท สตรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
คอร์เปเรชั่น จ ากัด ช่องรายการ SANOOK (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลของ

บริษัท สตรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์เปเรช่ัน จ ากัด ช่องรายการ SANOOK และมอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัท สตรีม เอ็นเตอร์  
เทนเม้นท์ คอร์เปเรช่ัน จ ากัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ฯ เรื่องการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการให้
คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน โดยเคร่งครัด 

๒.  เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท สตรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์เปเรช่ัน จ ากัด ช่องรายการ SANOOK โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต               
๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

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

 
วาระที ่๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท สตาร์เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ Samurai (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 

 



๗ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลของ

บริษัท สตาร์เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เทเลวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ  Samurai และมอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัทสตาร์เวิลด์      
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เทเลวิช่ัน จ ากัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ฯ เรื่องการแจ้งเปลี่ยนแปลง
กรรมการให้คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน โดยเคร่งครัด 

๒.  เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัทสตาร์เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เทเลวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ Samurai โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต               
๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที ่๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของ ห้างหุ้นส่วน 
สามัญนิติบุคคล นครปฐมเคเบ้ิลทีวี ช่องรายการ NCTV (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นครปฐมเคเบิ้ลทีวี ช่องรายการ  NCTV โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี  
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
 
วาระที ่๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ี

ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของ บริษัท เดอะ
คอร์ เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยวิชั่น 
แชนแนล (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 
 



๘ 
 

 มติท่ีประชุม 
 ๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท เดอะ คอร์เปอเรช่ัน ออฟไทยวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยวิช่ัน แชนแนล เนื่องจากพบ
ประวัติการร้องเรียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งข้อร้องเรียนดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติว่า
เป็นการกระท าความผิดและคณะกรรมการยังไม่มีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิด จึงก าหนดให้มี
อายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑.๑  หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติว่าเป็นการ
กระท าความผิดและคณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิด ให้อายุใบอนุญาตมีเหลืออยู่
เท่าที่ไม่เกินกว่าอายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อน 

๑.๒   หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติภายหลัง
จากที่อายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อนล่วงพ้นไปแล้ว ให้อายุใบอนุญาตสิ้นผลลงทันที  
 ๒.   เห็นควรแจ้งให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)
เร่งติดตามผลแห่งการกระท าความผิดตามกฎหมายอาหารและยาโดยเร็วและหากว่าเป็นที่ยุติแล้วจะได้
ด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าความผิดดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ เพื่อหน่วยงานด้านการอนุญาตจะได้น าผลการ
ด าเนินการดังกล่าวไปพิจารณาเงื่อนไขการก าหนดใบอนุญาตตามมติ กสท. โดยเคร่งครัดต่อไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที ่๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของ บริษัท 
ปันบุญ มีเดียจ ากัด ช่องรายการ PB Channel (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   ทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี ของบริษัท ปันบุญ มีเดีย จ ากัด  

ช่องรายการ PB Channel  
๒.  เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท ปันบุญ มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ PB Channel โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 



๙ 
 

วาระที ่๔.๙ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุใบอนุญาตจ านวน 
๒ ราย ๑๑ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.   ทราบการไม่ต่ออายุใบอนุญาต ของผู้รับใบอนุญาต จ านวน ๒ ราย ๑๑ ช่องรายการ 
ดังนี ้
  ๑.๑   บริษัทเจซี บรอดคาสท์ จ ากัด ช่องรายการ JC TV เลขที่ใบอนุญาต                  
B1-S21040-0379-56 
  ๑.๒   บริษัท บุญรักษา มหาโชค จ ากัด จ านวน ๑๐ ช่องรายการ ดังนี้ 
   (๑) ช่องรายการ แชมป์ แชนแนล เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0330-56 
   (๒) ช่องรายการ จันทนา ทีวี  เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0331-56 
   (๓) ช่องรายการ ภุชงค์ ทีวี  เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0332-56 
   (๔) ช่องรายการ ว้าว ทีวี เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0333-56 
   (๕) ช่องรายการ โอมมหารวย ทีวี  เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0334-56 
   (๖) ช่องรายการ ลิเกดาราสยาม  เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0335-56 
   (๗) ช่องรายการ ฟ้าใส ทีวี  เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0336-56 
   (๘) ช่องรายการ เซอร์ไพร์ส ทีวี  เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0337-56 
   (๙) ช่องรายการ มวย ทีวี  เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0338-56 
   (๑๐) ช่องรายการ ท่องเที่ยว ทีวี  เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0339-56 
 ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) บันทึกประวัติของบริษัท เจซี บรอดคาสท์ จ ากัด กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔(๖) และเงื่อนไขแนบท้าย
ใบอนุญาตฯเพื่อการก ากับดูแลต่อไป 
 ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท บุญรักษา มหาโชค จ ากัด กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔(๖) และเงื่อนไข
แนบท้ายใบอนุญาต ฯ ข้อ ๑๐ และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกไว้เป็นประวัติต่อไป 
 

วาระที ่๔.๑๐ การรายงานเหตุขัดข้องการออกอากาศของบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ 
VOICE TV (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.   ทราบ การพักหรือหยุดการให้บริการช่ัวคราว ของบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ 
VOICE TV เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๙ - ๑๖.๕๔ น. และวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙      
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๘ - ๑๔.๑๔ น. 



๑๐ 
 

 ๒.   ก าหนดแนวทางการพักหรือหยุดการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการออกอากาศ ดังนี้ 
  ๒.๑   ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเหตุสุดวิสัย และรายละเอียดที่เป็นเหตุท าให้เกิด
การพักหรือการหยุดการให้บริการ ให้คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายทราบทันที 
  ๒.๒  ให้ผู้ รับใบอนุญาตต้องระบุแนวทางหรือวิ ธีการแก้ปัญหาต่อการ
ออกอากาศอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
  ๒.๓  ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องสรุปผลการแก้ไขปัญหาตามข้อ ๒.๒ 
  ๒.๔  ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการที่จะเกิดต่อ
ผู้ใช้บริการโดยด าเนินการช้ีแจงผู้ใช้บริการทราบถึงเหตุการณ์พักหรือหยุดให้บริการ โดยอาจผ่านการข้ึนอักษร
ว่ิงหน้าจอโทรทัศน์หรือภาพนิ่ง ผ่านทางโครงข่ายการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ช่องรายการ
ออกอากาศตลอดระยะเวลาที่พักหรือหยุดการให้บริการ 
   ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) จัดท าหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ และผู้ประกอบกิจการรายเดิม เพื่อแจ้ ง 
แนวทางการพักหรือหยุดการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณี  
ที่มีเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการออกอากาศให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

 
วาระที ่๔.๑๑ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “แรงชัดจัดเต็ม”           

ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง ไบรท์ทีวี มีเน้ือหาไม่เหมาะสม   
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

    
 

  มติท่ีประชุม     
๑. รายการ “แรงชัดจัดเต็ม” ตอน “๓ ตุ๊ดเด็กที่มาแรงที่สุดในตอนนี้...” ซึ่งออกอากาศ 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๐๐-๒๑.๔๕ น. ทางช่องรายการไบร์ทีวีมีเนื้อหาที่ขัดต่อ   
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเป็นการต้องห้ามไม่ให้ออกอากาศตามมาตรา ๓๗   
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ เห็นชอบใหก้ าหนดโทษปรบั
ทางปกครอง จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๗ (๒) ประกอบมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ 

๒. เห็นชอบให้แก้ไขระดับความเหมาะสมของช่องรายการจาก “ท” (ทั่วไป) เป็น “น๑๘” 
เพื่อควบคุมช่วงระยะเวลาในการออกอากาศให้มีความเหมาะสม 

๓. เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที ่๔.๑๒ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง      
หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ...  (คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและ
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
/ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 



๑๑ 
 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. … โดยให้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีแนบท้ายประกาศฯ เป็นดังนี ้

๑.๑ รายได้ ๕ ล้านบาทแรก  อัตราค่าธรรมเนียม ร้อยละ ๐.๕๐  
๑.๒ รายได้ส่วนที่ เกินกว่า ๕ ล้านบาท แต่ไม่ เกิน ๕๐ ล้านบาท อัตรา

ค่าธรรมเนียมร้อยละ ๐.๗๕  
๑.๓ รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท อัตรา

ค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑.๐๐  
๑.๔ รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท อัตรา

ค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑.๗๕ 
๑.๕ รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ ๒.๐๐ 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาก่อนน าไปรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะต่อไป  

 
หมายเหต ุ
๑. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
๓. รับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑๒ นี้ เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

วาระที ่๔.๑๓ การยกเลิกออกอากาศแถบสี (Color bar) และการระบุชื่อโครงข่ายบนโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (Network Name Descriptor) (คณะท างานติดตามแก้ไข
ปัญหาด้านการใช้คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบ       
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล /ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบตารางก าหนด Original Network ID (ONID), Network ID (NID), 

Private Data Specifier ID (PDS ID), Network Name Descriptor และตารางก าหนด Packet Identifier 
(PID) ของบริการโทรทัศน์และโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.  เห็นชอบการยกเลิกออกอากาศแถบสี (Color bar) และการระบุช่ือโครงข่ายบน
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Network Name Descriptor) รวมทั้งการด าเนินการอื่น                 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยก าหนดให้ด าเนินการ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา                   
๐๒.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. 

 
 
 



๑๒ 
 

วาระที ่๔.๑๔ ขอใช้สิ่งอ านวยความสะดวกระบบส ารองเป็นการชั่วคราวเพ่ือติดตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมส าหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
(คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล /ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

   
  มติท่ีประชุม    

๑.   เห็นชอบขอใช้สิ่งอ านวยความสะดวกระบบส ารองเป็นการช่ัวคราวเพื่อติดตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมส าหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จ านวน ๒๐ สถานี ดังนี ้

๑.๑   กองทัพบก สถานที่ติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จ านวน ๒ สถานี ได้แก่    
ภูสิงห์ กาฬสินธ์ุ และ วิเชียรบุรี  

๑.๓  บริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) สถานที่ติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จ านวน 
๘ สถานี ได้แก่ พล เชียงกลาง (ดอยหินแก้ว/ปัว) ก าแพงเพชร หลังสวน นครพนม พะเยา (บ้านไร่นาเดียว)  
พิจิตร และ ท่าแซะ 

 ๑.๔  กรมประชาสัมพันธ์ สถานที่ติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จ านวน ๑๐ สถานี  
ได้แก่ เพชรบุรี สุพรรณบุรี หนองบัวล าภู แม่สอด กระบี่  พังงา แม่ฮ่องสอน (ห้วยนางปุ๊) นราธิวาส  
อ านาจเจริญ และยโสธร  

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. และคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตรวจสอบผลกระทบจากการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกระบบส ารองเป็น
การช่ัวคราว แล้วเสนอที่ประชุม กสท.ต่อไป  

 
วาระที ่๔.๑๕ การขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่งวดท่ี ๓    

เป็นต้นไป ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (ส านักกิจการโททัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) /ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม     เนื่องจาก ที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 

๙ มีนาคม  ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะท างานกลั่นกรองข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่มีต่อข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยในประเด็นการเลื่อนช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ี งวดที่ ๓ นั้น คณะท างานฯ เห็นว่า กสทช.ไม่สามารถมีมติเห็นชอบให้มีการเลื่อนหรือปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขการช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ประกอบกับ กสทช. เคยมีมติในการประชุม กสทช.นัดพิเศษ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ เห็นชอบไม่ให้เลื่อนก าหนดระยะเวลาในการช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ งวดที่ ๒ ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ดังนั้น กสท. จึงไม่มีอ านาจพิจารณาผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี  
งวดที่ ๓ และงวดถัดไป และการขอยกเว้นการช าระหรือการปรับลดค่าธรรมเนียมเพิ่มจากที่ก าหนดไว้ 
ในข้อ ๑๐ วรรคท้ายของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ี  
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ.๒๕๕๖  

 



๑๓ 
 

วาระที ่๔.๑๖ แผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามแผนแม่บทกิจการ    
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๙ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้กรรมการ กสท. แต่ละท่าน น าเสนอความเห็นไปยังส านักงาน 

กสทช. แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 
วาระที ่๔.๑๗ ขอต่ออายุคณะท างานพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์ ภายใต้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์  
(ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ต่ออายุคณะท างานพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ 

สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ออกไปอีก ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ 
 

วาระที ่๔.๑๘ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม The 13th Asia Media Summit  ระหว่างวันท่ี     
๒๔-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองอินชอน ประเทศ เกาหลีใต้ (ส านักกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการส่ งบุคลากรเ ข้าร่ วมการประชุมการประชุม  

The 13th Asia Media Summit ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองอินชอน 
ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีคณะเดินทางของส านักงาน กสทช. ดังนี ้
  ๑.  พันตรีโกเมธ  ประทีปทอง  ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ และการประชุม (อกส.) หรือผู้แทน  

๒.  นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม  ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ี       
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อคส.) หรือผู้แทน 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระที่ ๕.๑ การทบทวนมติ ท่ีประชุม กสท. ครั้ง ท่ี ๔๓/๒๕๕๗ และมติ อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  ทราบ 
 ๒.  ให้ ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งตอบ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดย
ผ่านความเห็นชอบจาก กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ, กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย                      
จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  
 
 



๑๔ 
 

 หมายเหตุ      
 ประธาน กสท. (พันเอกนที ศุกลรัตน์) และ พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า   ไม่ร่วม
พิจารณา ระเบียบวาระที่ ๕. ๑ นี้ เนื่องจากได้มีความเห็นต่างไว้ในการประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ และ การประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ แล้ว 

 
วาระที่ ๕.๒ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอยกเลิกประเด็นการเชื่อมต่ อ

สัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ (Must Carry) (ส านัก
กรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.) /ส านักนโยบาย
และวิชาการกระจายเสียงแลโทรทัศน์ (วส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ 
๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. ส่งเรื่อง โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 

ขอยกเลิกประเด็นการเช่ือมต่อสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ (Must Carry) ให้
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
เพื่อด าเนินการต่อไป 

 
หมายเหตุ   กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 
  
 
 

 


