
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์ ประธาน กรรมการ 
๒. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า     กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์    กรรมการ 
๔. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์      กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ    เลขานุการ กสท. 
๖. นายสมบัติ  ลลีาพตะ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๘. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ      ติดภารกิจ 
๒. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย       ติดภารกิจ  

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๔. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล

กันเอง 
๕. นายฉันทพันธ์  ข าโคกกรวด ผู้อ านวยการส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 



๒ 

 

๖. นายตรี  บุญเจือ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวกัณธิมา  วุฒิชาติ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายอนุตร์  แพทยานันท์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวสมชนก  อดุลยพันธ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๒๘. นางสาวพัชรพิม  เขียวพงศ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             
ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 



๓ 

 

 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้ว ไม่มีข้อแก้ไข  
 

วาระที่ ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             
ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม  ให้น ารายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มาเสนอต่อที่ประชุม กสท.      
เพื่อพิจารณารับรองในครั้งต่อไป  

 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒  รายงานการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Matters related to Digital TV 
Broadcasting” ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันท่ี 
๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ (ส่วนเลขานุการประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที                      
ศุกลรัตน์) /ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ 
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๓ สรุปการเข้าร่วมบรรยายและประชุมในงาน Global Symposium for Regulators 

(GSR) ครั้งท่ี ๑๖ ณ เมือง ชาม เอล ชิก ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ส่วนงานเลขานุการ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์         
/ส่วนงานเลขานุการ กสทช.พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า /ส านักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์(วส.) /ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ส านัก
กรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ 



๔ 

 

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

 
วาระที่ ๓.๔ การเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด และบริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แชนแนล จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ การแก้ไขเวลาออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ของบริษัท อาร์ .เอส.เทเลวิชั่น 

จ ากัด ช่องรายการ 8 (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖ ส านักงานต ารวจแห่งชาติขอทราบแนวทางปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาตให้ใช้

คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการสาธารณะ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
หมายเหตุ       กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๓.๗ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๘๗๘/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงท่ี ๗๗๘/

๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๘ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๔๑/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๙ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ช าระ

ค่าปรับทางปกครอง ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 



๕ 

 

วาระที่ ๓.๑๐ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๑ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม   

๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๙ สถาน ีตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ จ านวน ๗๖ สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยกุระจายเสยีง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๕ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ 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 าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 



๖ 

 

วาระที่ ๔.๒ การพิจารณาค าร้องขอพิจารณาใหม่กรณีสถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ 
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามขอเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งและชื่อสถานี (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตดานกิจการกระจายเสียง /ส านักอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   

  ๑. รับค าร้องขอพิจารณาใหม่ ของสถานี วิทยุ เสียงธรรมเพื่ อประชาชนฯ  
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม กรณีขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งและช่ือสถานี เนื่องจากเข้าเงื่อนไขการขอพิจารณาใหม่ 
ตามมาตรา ๕๔(๔) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นการยื่นค าร้อง
ภายในก าหนดเก้าสิบวันตามมาตรา ๕๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                     
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ๒.  แก้ไขค าสั่งทางปกครองตามมติ กสท. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ กรณีสถานีวิทย ุ
เสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งและช่ือสถานี โดยแก้ไขเป็น 
เห็นชอบให้มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ช่ือ สถานีวิทยุธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม  ความถ่ี 97.25 MHz                  
จังหวัดปทุมธานี ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ใบอนุญาตเลขที่ B0-S10010-0200-57 
ประเภทบริการสาธารณะ เปลี่ยนแปลงที่ตั้งจากบ้านเลขที่ ๒๒/๖ หมู่ ๒ ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี เป็น บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ ๖ บ้านคูบางหลวง ถนนธนะรัชต์ ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี และ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงช่ือสถานีจาก เสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม 
เป็น เสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดสุวรรณจินดาราม ตามที่ร้องขอ 
  ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) แจ้งผลการพิจารณาให้มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า                
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทราบเป็นหนังสือต่อไป 
  ๔.  ให้มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยหากเกิดปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ีให้มูลนิธิเสียงธรรมฯ เพื่อประชาชนฯ   
วัดสุวรรณจินดาราม ด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๓ การพิจารณาข้อเรียกร้องของมูลนิธิ เสียงธรรมเพ่ือประชาชน ในพระอุปถัมภ์           

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และแนวทาง          
การแก้ไขปัญหาการจัดตั้งสถานี การออกอากาศและมาตรฐานทางเทคนิคของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการกระจายเสียง/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
เนื่องจาก พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง                 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (พ.ร.บ. องค์กรฯ) บัญญัติให้มีคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีหน้าที่จัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับ



๗ 

 

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ             
การอนุญาตและก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงตามกฎหมาย ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่เฉพาะของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ซึ่งอ านาจหน้าที่ดังกล่าวได้ถูกก าหนดไว้ตาม
มาตรา ๒๗ พ.ร.บ. องค์กรฯ กล่าวคือ การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต และมาตรฐาน
และลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสียง รวมถึงการพิจารณา                  
ออกใบอนุญาต ตลอดจนก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง เพื่อให้การใช้คลื่นความถ่ีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกันทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการ            
แต่ละประเภท และเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ โดยมาตรา ๔๑ วรรคท้ายแห่ง พ.ร.บ. องค์กรฯ 
ได้ก าหนดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีไว้ว่า “การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อ
กิจการกระจายเสียงที่ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดการรบกวนหรือทับซ้อนกับคลื่นความถ่ีที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแลว้
จะกระท ามิได้” อีกทั้ง การใช้อ านาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมเป็นส าคัญ 

ภาคประชาชนได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดเรื่องการปฏิรูปสื่อตามมาตรา ๔๐ ของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่บัญญัติให้คลื่นความถ่ีที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุ
โทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ส่งผลให้ภาคประชาชนเกิดความตื่นตัว
และมีการอ้างถึงสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวในการแสดงความคิดเห็นและการใช้คลื่นความถ่ีในวงกว้าง 
จนเกิดปัญหาการจัดต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยไม่มีกฎหมายรองรับเป็นจ านวนมาก ซึ่งการด าเนินกิจการ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวปราศจากการก ากับดูแลโดยเฉพาะมาตรฐานทางเทคนิค จึงส่งผลให้การใช้
คลื่นความถ่ีไม่เป็นไปตามแผนการใช้งานคลื่นความถ่ีและท าให้เกิดปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ี รวมตลอดจน
มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือต้องห้ามตามกฎหมาย โดยปัญหาดังกล่าวได้เกิดข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องในสภาวะที่ขาดองค์กรตามกฎหมายที่มีอ านาจในการก ากับดูแลอย่างจริงจัง  

กสทช. ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ได้มีการจดัท าแผน
แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ข้ึนตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. 
องค์กรฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและอนุญาตให้ประกอบกิจการ รวมถึงก ากับดูแล    
การประกอบกิจการกระจายเสียง โดยแนวโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการจัดท าแผนแม่บทดังกล่าว ไดมุ้ง่เนน้ให้
การบริหารจัดการคลื่นความถ่ีที่มีอยู่อย่างจ ากัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวน และออก
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนด
กระบวนการให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้ลงทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)  
ซึ่งมีจ านวนกว่า ๗,๐๐๐ สถานี เข้าสู่ระบบการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย โดยในข้อ ๗ ได้ก าหนดถึงผู้มีสิทธิ    
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะทั้งนี้ก็เพื่อบริหารจัดการจ านวนสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีจ านวนมากกว่า
ปริมาณคลื่นความถ่ีที่สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานที่สากลก าหนด ซึ่งในประกาศนี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
คลื่นความถ่ี และมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง  ส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง โดยใหม้กี าลงั
ส่งไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์ ความสูงเสาอากาศ ไม่เกิน ๖๐ เมตร ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สถานีวิทยุกระจายเสียงกว่า ๗,๐๐๐ สถานี 
สามารถออกอากาศพร้อมกันได้ และลดปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ีในกิจการได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังคงเกิด
ปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ีด้านการบินจนเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ประเทศไทยถูกเฝ้าระวัง และอาจถูกลดระดับ
ความน่าเช่ือถือเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการบินจากส านักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 
(Federal Aviation Administration) ซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย    
และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนช่ือเสียงของประเทศไทย โดยในปัจจุบัน กสทช. ได้พยายามแก้ไขปัญหาที่



๘ 

 

รุนแรงดังกล่าวด้วยการออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ก าหนดหลักเกณฑ์การป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุการบนิข้ึน
เพิ่มเติม ในปี ๒๕๕๙ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ให้ผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการรบกวนกิจการวิทยุทางการบิน และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
มาโดยตลอด  

จากหลักการและข้อเท็จจริงข้างต้น กสท. จึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอและ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง ดังนี้ 

ข้อเรียกร้องของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สรุปได้ ๒ ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ ๑ ขอ ให้ กสทช. และ กสท. พิจารณาใช้มาตรการข้อ ๘ วรรคท้ายของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕ 
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในภาคผนวก ง 
แนบท้ายประกาศฯ โดยก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายมูลนิธิที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการให้มีความเหมาะสม (จ านวน ๗๙ สถานี) 

ประเด็นที่ ๒ ขอให้ กสทช. และ กสท. พิจารณาใช้มาตรการข้อ ๘ วรรคท้ายของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อออก
ใบอนุญาตให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายมูลนิธิที่ไม่มีสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ 
ของประกาศฯ จ านวน ๑๕ สถานี ในกรณีคลื่นความถ่ีในพื้นที่จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวยังว่างอยู่ 

๑.   ข้อเรียกร้องของมูลนิธิ ทั้ง ๒ ประเด็น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การออกอากาศเนื้อหา
รายการของสถานีในเครือข่ายมูลนิธิเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน โดยมีลักษณะ
เป็นการขยายขอบเขตการให้บริการของมูลนิธิ มิใช่กรณีที่มูลนิธิถูกละเมิดสิทธิและเรียกร้องเพื่อรักษาสิทธิที่มีอยู่
ตามกฎหมาย แต่เป็นการเรียกร้องให้มีการปฏิบัตินอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด กล่าวคือ เป็นการ
เรียกร้องเพื่อขอสิทธิเพิ่มเติม ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากหลักการใช้สิทธิตามกฎหมายที่ควรจะต้องอยู่ในกรอบ     
และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด โดยจะต้องไม่ไปกระทบหรือละเมิดสิทธิของสมาชิกคนอื่นในสังคม กล่าวคือ 
จะต้องใช้สิทธิตามสัดส่วนภายใต้กรอบของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการด าเนนิการตามข้อเรยีกรอ้ง
ของมูลนิธิ ก็จะต้องมีการยกเว้น แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของ กสทช. และ กสท. ในภาพรวม และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการแก้ไข
ปัญหาการรบกวนการใช้คลื่นความถี่โดยเฉพาะในกิจการวิทยุทางการบิน ซึ่งถือเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อ      
ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน 

๒.  การใช้อ านาจของ กสทช. และ กสท. ในการพิจารณายกเว้น แก้ไข หรือ
เปลี่ยนแปลงประกาศ กสทช. กล่าวคือ การใช้อ านาจตามข้อ ๘ วรรคท้ายของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ แม้ว่ากฎหมายจะให้อ านาจไว้ แต่การใช้อ านาจ
ดังกล่าวควรต้องค านึงถึงหลักความได้สัดส่วน หลักการไม่เลือกปฏิบัติ หลักความเสมอภาค โดยเฉพาะการใช้อ านาจ
ที่อาจจะสะท้อนให้เห็นว่ามีลักษณะของการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นกรณีเฉพาะ เป็นกรณีพิเศษ 
หรือเกินกว่ากรอบที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ หากมีการพิจารณาข้อเรียกร้องโดยไม่ค านึงถึงหลักต่างๆ         
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว อาจส่งผลท าให้เกิดข้อเรียกร้องในลักษณะเดียวกันอย่างต่อเนื่อง อนัจะน าไปสูผ่ลกระทบการใช้
อ านาจในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงโดยภาพรวมของ กสทช. และ กสท. ได ้ 

๓.  แนวทางและมาตรการในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ีของ กสทช. และ กสท. ในปัจจุบัน มีการสรา้ง



๙ 

 

ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการยอมรับและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในกลุ่มสถานีผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสยีง
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว โดยผู้ทดลองประกอบกิจการส่วนมาก พยายามท าความเข้าใจ ปรับตัว และปฏิบัตติาม
ประกาศ กสทช. ดังนั้น การพิจารณาเพื่อยกเว้นเปลี่ยนแปลง แก้ไข กฎดังกล่าว  จึงต้องใช้ความระมัดระวังและต้อง
มีเหตุผลประกอบที่มีน้ าหนักเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อมิให้น าไปสู่การเลือกปฏิบัติ และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

๔.   เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่ามูลนิธิฯ มีสถานีที่สามารถด าเนินการ
ออกอากาศได้ถึง ๑๑๙ สถานี ซึ่งถือเป็นนิติบุคคลที่จัดท าสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศาสนา ซึ่งมีจ านวน
สถานีที่อยู่ในการด าเนินการสูงสุดอยู่ในปัจจุบัน และมีการกระจายสถานีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย 
รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อการใช้อ านาจทางกฎหมายในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง               
และการแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ีที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย     
และทรัพย์สินของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ีที่มีความรุนแรงอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น     
จึงพิจารณาได้ว่าข้อเรียกร้องของมูลนิธิไม่มีน้ าหนักเพียงพอที่ กสทช. หรือ กสท. จะพิจารณายกเว้น แก้ไข 
หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่แต่เดิมได้ หรือการออกกฎ ระเบียบ อันเป็นการเลือกปฏิบัติเป็น
การเฉพาะกลุ่มเป็นกรณีพิเศษได้ 

 
หมายเหตุ 
รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๓ เพื่อจะไดน้ าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๔ การค านวณอัตราค่าด าเนินการพิจารณาการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีขึ้นไป (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบการก าหนดระยะเวลาการอนุญาต ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการ 

ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีข้ึนไป โดยหากผู้ทดลองประกอบกิจการ
รายดังกล่าว ด าเนินการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศก าหนดแล้ว ให้สามารถมี
สิทธิออกอากาศได้จนกว่าคณะกรรมการจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่นหรือพิจารณาไม่อนุญาต และเมื่อผู้ทดลอง
ประกอบกิจการรายดังกล่าว ได้ด าเนินการต่ออายุการทดลองครบถ้วนทุกสถานี โดยให้มีระยะเวลาการอนญุาต 
๑ ปี เท่ากันทุกสถานี ซึ่งรอบการอนุญาตใหม่นี้ ให้เริ่มต้นจากวันที่ใบอนุญาตใบสุดท้ายของผู้ทดลองประกอบ
กิจการรายดังกล่าวสิ้นสุดลง (ข้อมูลใบอนุญาต ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)  

๒.  เห็นชอบการเรียกเก็บค่าด าเนินการของผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีข้ึนไป โดยก าหนดให้ผู้ทดลองประกอบกิจการ
ดังกล่าวช าระค่าด าเนินการทุกสถานีพร้อมกันเต็มจ านวนตามตารางในภาคผนวก ข ทันทีที่ประกาศกสทช. 
เรื่องหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) มีผลใช้บังคับ โดย
ช าระเต็มจ านวนในวันที่ยื่นต่ออายุทดลองประกอบกิจการสถานีแรก ส าหรับการต่ออายุทดลองประกอบ
กิจการในปีถัดไป ภายหลังจากที่ได้ก าหนดระยะเวลาการอนุญาตรอบใหม่ของทุกสถานีแล้ว ให้ผู้ทดลอง
ประกอบกิจการ ด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตของสถานีในวันเดียวกัน โดยช าระค่าด าเนินการของทุกสถานี 
เต็มจ านวนตามอัตราที่ค านวณในภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศ ฯ (ฉบับที่ ๒) 



๑๐ 

 

๓.  เห็นชอบแนวทางการผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) เพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่   
ผู้ทดลองประกอบกิจการที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงในห้วงเปลี่ยนผ่านการบังคับใช้ประกาศทั้ง ๒ ฉบับ และไม่สามารถยื่น
ค าขอต่ออายกุารทดลองประกอบกิจการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลงได้ โดยให้
ด าเนินการต่ออายกุารทดลองประกอบกิจการก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลงแทนโดยอนุโลม ทั้งนี้ การพิจารณา
รับรองสิทธิการออกอากาศในระหว่างการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการในกรณีนี้ ให้สถานีที่ได้มา
ด าเนินการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการตามกรอบระยะเวลาดังกล่าวสามารถมีสิทธิออกอากาศได้จนกว่า
คณะกรรมการจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่นหรือพิจารณาไม่อนุญาต และมอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. รวบรวมรายช่ือ  
ผู้ทดลองประกอบกิจการที่ต้องได้รับการผ่อนผันดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๕  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท มีเดีย วัน ครีเอชั่น จ ากัด 
ช่องรายการ Green On T.V. (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก     
ของ บริษัท มีเดีย วัน ครีเอช่ัน จ ากัด ช่องรายการ Green On T.V. โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

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

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบกรณีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต        
เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท  
  

วาระที่ ๔.๖  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท พี เอ 
บิสสิเนส ภูเก็ต จ ากัด ช่องรายการ อันดามันแชนแนล (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จ ากัด ช่องรายการ อันดามันแชนแนล โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

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



๑๑ 

 

ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 
 

วาระท่ี ๔.๗ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท กู๊ดฟิล์ม เทเลวิชั่น จ ากัด 
ช่องรายการ goodfilms 2 (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุญาตให้บริษัท กู๊ดฟิล์ม เทเลวิช่ัน จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบกิจการเสียงและกิจการโทรทัศน์ ช่องรายการ goodfilms 2 เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0003-58 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  

๒.  ให้บริษัท กู๊ดฟิลม์ เทเลวิช่ัน จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน   
๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
วาระท่ี ๔.๘  การขอออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. หลังจบการ

ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า ไทย ลีก ๒๐๑๖ ของบริษัท ทรูโฟร์ยู 
สเตชั่น ช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุญาตให้บริษัท ทรู โฟร์ยู สเตช่ัน จ ากัด ช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู) 

ออกอากาศข่าวในพระราชส านักระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ – ๒๒.๑๕ น. ภายหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า 
ไทย ลีก ๒๐๑๖ วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

๒. ไม่อนุญาตให้บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน จ ากัด (บริษัทฯ) ช่องรายการ True4U      
(ทรูโฟร์ยู) ออกอากาศข่าวในพระราชส านักระหว่างเวลา ๒๒.๐๐-๒๒.๓๐ น. ภายหลังจบการแข่งขันฟตุบอลโตโยตา้ 
ไทย ลีก ๒๐๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยให้บริษัทฯ ขออนุญาตออกอากาศ       
ข่าวในพระราชส านักภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. หลังจบการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า ไทย ลีก ๒๐๑๖ เป็นครั้งๆ ไป
และให้บริษัทฯ จัดส่งตารางการแข่งขันฟุตบอล โตโยต้า ไทย ลีก ๒๐๑๖ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย   

 
วาระท่ี ๔.๙  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียง

ประชามติของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์  
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
 



๑๒ 

 

มติท่ีประชุม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ
ออกเสียงประชามติ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส านักงาน กกต.) สามารถด าเนินการตาม ระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ค าอธิบาย
สาระส าคัญ ของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติม ค าอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม 
กระบวนการและข้ันตอนการออกเสียงและการจัดสรรเวลาออกอากาศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานี
วิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงเห็นควรเสนอให้ กกต.ขอความร่วมมือให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทุกราย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ 

 
หมายเหตุ  
๑.  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๙ นี้ เพื่อจะได้น าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
๒.  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระท่ี ๔.๑๐ ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดให้มีช่องโทรทัศน์

ประชารัฐ เพ่ือประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้      
กลไกลประชารัฐ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม การให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ใหม่

จ าเป็นต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวจึงยังไม่อาจให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดต้ังสถานีโทรทัศน์ใหม่ได้ในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ดี กสท. ก็เล็งเห็นถึงความส าคัญของนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชน โดยในระยะสั้นอาจเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆ 
ที่มีอยู่ได ้ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ร่างหนังสือแจ้งตอบส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้วน าเสนอต่อ    
ที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา อีกครั้ง 

 
วาระท่ี ๔.๑๑ การขอเพ่ิมเติมการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  อนุญาตให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพิ่มเติมการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
จ านวน ๑ สถานที่ ณ สถานีโทรคมนาคมเขาป้อม (สถานีทวนสัญญาณ) ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดประเภทสิ่งอ านวยความสะดวกตามเอกสารแนบ เอกสาร ๕ 

 
วาระท่ี ๔.๑๒ การโต้แย้งคัดค้านหนังสือส านักงาน กสทช. ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  (ส านัก

การอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 



๑๓ 

 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งต่อบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป 

จ ากัด ทราบว่า เหตุแห่งการโต้แย้งค าสั่งของบริษัทฯ ตามหนังสือที่ Ab&L007TVG2016/SI/L ลงวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไม่สามารถรับฟังได้ เนื่องจากการออกค าสั่งทางปกครองของ กสท. ได้ด าเนินการตาม
กระบวนการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ กรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ เงื่อนไขการอนุญาต และค าสั่งทางปกครองของ กสท . 
ต่อไปจนกว่าศาลปกครองจะมีค าสั่งหรือค าพิพากษาเป็นอย่างอื่น 

 
วาระท่ี ๔.๑๓ (ร่าง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง วิธีการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (คณะท างานแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุ
การบิน /ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบต่อร่างประกาศ ส านักงาน กสทช. เรื่อง วิธีการวัดการแพร่แปลกปลอม

ของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 
๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. น าเสนอ ลสทช. เพื่อลงนามใน (ร่าง) ประกาศ 

ส านักงาน กสทช. เรื่อง วิธีการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
ตามเอกสารที่แนบ เอกสาร ๖ 

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

กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
 
วาระท่ี ๔.๑๔ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้าง

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการพิจารณาอัตราลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

รายปีของผู้รับใบอนุญาต ๒ ราย (๓ ใบอนุญาต) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ี 
และก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ในด้านอัตราลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ดังนี ้

๑. บริษัท มีเดีย นาว จ ากัด ช่องรายการ มีเดียนิวส์ แชนแนล เลขที่ใบอนุญาต   
B1-S21040-0177-56 รอบบัญชี ๒๕๕๗ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ คือ ร้อยละ ๑๕ 

๒. บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ เลขที่
ใบอนุญาต B1-S20031-0018-57 รอบบัญชี ๒๕๕๗ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ คือ ร้อยละ ๑๕ และ
ช่องรายการ สปริงนิวส์ B1-S21040-0018-56 รอบบัญชี ๒๕๕๗ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ          
คือ ร้อยละ ๑๕ 

 



๑๔ 

 

วาระท่ี ๔.๑๕ การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
ส าหรับรอบบัญชีเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘ (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

  
 มติท่ีประชุม ไม่รับพิจารณาค าขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายปี (ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0196-56 ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอล 
เน็ตเวิร์ค) ส าหรับรอบบัญชีเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงธันวาคม ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
เนื่องจากยื่นค าขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี เกินก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๕       
ของระเบียบ กสทช. เรื่อง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง   
หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
วาระท่ี ๔.๑๖ การพิจารณาประวัติการกระท าความผิดของบริษัท บุญรักษา มหาโชค จ ากัด   

ท่ียื่นแบบขอรับใบอนุญาตเป็นครั้งแรก จ านวน ๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภค  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

   
มติท่ีประชุม 
๑.  ก าหนดหลักการและข้ันตอนการออกค าสั่งและโทษทางปกครอง ส าหรับ 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือ 
ละเว้นกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕(๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการ 
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ให้น าหลักการและข้ันตอนการออกค าสั่งและโทษทางปกครอง ส าหรับผู้รับ
ใบอนุญาตที่ฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการโฆษณาอาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายตามข้อ ๕(๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค    
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
   ๒.  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท บุญรักษา มหาโชค จ ากัด ช่องรายการ  Dara 
Channel ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์นาฬิกาเกรซ รุ่น ๒ ล้อมเพชรกันน้ า ๙๙๙ บาท ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้มีค าวินิจฉัยว่าเป็นการใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยใช้
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ตามมาตรา ๒๒ วรรสอง (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม 
ข้อ ๕ (๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงมีค าสั่งทาง
ปกครองให้บริษัท  บุญรักษา มหาโชค จ ากัด ช่องรายการ  Dara Channel  ระงับการกระท าที่เป็นการเอา
เปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑด์งักลา่ว
และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท บุญรักษา มหาโชค 
จ ากัด ช่องรายการ Dara Channel ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว ให้ปรับทางปกครองจ านวน 



๑๕ 

 

๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับ
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร     
คลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.) ส่งประวัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของบริษัท บุญรักษา มหาโชค 
จ ากัด ช่องรายการ Dara Channel ไปยังส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒) เพื่อใช้ในการ
ประกอบการพิจารณาการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อประกอบการพิจารณา
ยืนยันเป็นช่องรายการแบบบอกรับสมาชิก ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีที่ยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตใหม่
เป็นครั้งแรก จ านวน ๓ ช่องรายการ ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ ต่อไป  

๔.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ เร่งด าเนินการกรณีช่องรายการโอมมหารวย ทีวี โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร น้ าดื่มโอมมหารวย 
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ตามแนวทางมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๒๒ โดยเร็ว 

 
วาระท่ี ๔.๑๗ การเปลี่ยนแปลงผังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ ๑๒

หนองคาย (ส านักก ากับและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ ๑๒ หนองคาย เปลี่ยนประเภท

รายการ จากเดิมประเภทรายการ (๐๔) รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม เป็นประเภทรายการ (๑๒) รายการเพลง  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักก ากับและเนื้อหารายการและพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
เสียง (ปส.๑) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระท่ี ๔.๑๘ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๔๓/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสง่า หรือ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสท.  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 



๑๖ 

 

วาระท่ี ๔.๑๙ ค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การในคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๕๙๑/๒๕๕๙ (ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์) หรือ กสทช.  

พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า หรือ กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ หรือ กสทช. 
สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช.  

๒. ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีนั้น ให้ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมาย และเหตุผลที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันต่อศาลว่า กสทช. ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และแผนการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง 

 
 
วาระท่ี ๔.๒๐ การช าระค่าธรรมเนียมอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (เงินประมูลค่าคลื่นความถี่) 

ของบริษัท ไทยทีวี จ ากัด และธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผู้ค้ าประกัน                   
(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา 

ด้านกฎหมาย กสทช. เพื่อพิจารณาและมีความเห็น ก่อนเสนอที่ประชุม กสท.ต่อไป 
 
วาระท่ี ๔.๒๑ การขอขยายระยะเวลาปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครอง และข้อหารือแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของบริษัท พีเอสไอ 
บรอดคาสติ้ง จ ากัด (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) / ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ 

๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๒๘ ที่ให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด ระงับการ
กระท าที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการ
จัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันครบก าหนดเดิม 
ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ หากเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วบริษัทฯ ยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง นั้น  
ให้ก าหนดค่าปรับทางปกครองให้บริษัทฯ ช าระค่าปรับในอัตราวันละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่
ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

๒. การจัดท าเมนูแนะน ารายการและตั้งค่าเริ่มต้นช่องรายการโดยอัตโนมัติไปที่  
ช่องใดช่องหนึ่งทุกครั้งที่มีการปิดเปิดกล่องรับสัญญาณ แม้ว่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนโดยไม่ซ้ ากัน  
ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. 



๑๗ 

 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 

๓. การตั้งค่าเริ่มต้นช่องรายการเมื่อมีการเปิดกล่องรับสัญญาณ ควรต้องเริ่มต้นที่เลข ๑ 
หรือจากช่องสุดท้ายที่ประชาชนรับชมก่อนปิดกล่องรับสัญญาณ 

๔. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งตอบข้อหารือของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง 
จ ากัด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ 

 
 หมายเหตุ รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ เพื่อจะไดน้ าไปด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระท่ี ๔.๒๒ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Digital Radio & TV-

Technologies Spectrum and Regulation” ระหว่างวันท่ี ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
(ส่วนงานประธาน กสท. /ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม      เห็นชอบรายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Digital Radio & 

TV-Technologies, Spectrum and Regulation” ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
วาระท่ี ๔.๒๓ กระบวนการ ขั้นตอน และการด าเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยน

ผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ส าหรับครัวเรือนท่ีได้รับ
สิทธิเพ่ิมเติม (ลสทช. /ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม  เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจของ กสทช. จึงให้ส านักงาน 

กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช.โดยตรงต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มี 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
  
  
 


