
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๒๗ มิถุนายน 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. 
  รองเลขาธิการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
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. นายฉันทพัทธ์ ข าโคกกรวด ผู้อ านวยการส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๓. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๕. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 



๒ 
 

๖. นางสาวนนทรี  เหมทานนท์ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นายตรี  บุญเจือ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวสุมนมาศ  ค าทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓. นางสาวสมชนก  อดุลยพันธ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๒๔. นางสาวพัชรพิม  เขียวพงศ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๒๐/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๙  (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ การออกอากาศรายการท่ีเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  (ส านัก
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓ เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหารายการ              

ชิงร้อยชิงล้าน ออกอากาศผ่านช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ      
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๔ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ
แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑  การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๕ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๑๒ สถานี                 
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๕๙ จ านวน ๘๑ สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่ งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ทดลองประกอบกิจการ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผล



๔ 
 

ความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกจิการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลงจ านวน ๑๖ 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 าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙)  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (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 
 

วาระที่ ๔.๓  พิจารณาการสิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของกลุ่ม                
ผู้ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๖๒ สถานี เน่ืองจากไม่ได้ยื่นต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการในระยะเวลาท่ีก าหนด (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีง 

(ปส.๑) จัดท าหนังสือแจ้งต่อผู้ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๖๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๖ เพื่อรับทราบและเข้าใจสิทธิ หน้าที่  ตลอดจนบทลงโทษกรณีการฝ่าฝืนการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต และสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดได้อย่างถูกต้อง ดังนี ้

 ๑.๑  แจ้งการสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการอันเนื่องจากการไม่ได้ยื่นค าขอ
ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ และไม่ได้ด าเนินการต่ออายุทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในระยะเวลาที่ก าหนด  



๕ 
 

 ๑.๒  แจ้งให้ยุติการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงโดยทันที มิฉะนั้นจะถือเป็น
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา ๖ มาตรา ๑๑ ประกอบ 
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ และมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๖๖               
แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๑.๓   แจ้ ง สิ ท ธิ ใ นก า ร ยื่ น ค า ขอ ให้ พิ จ า ร ณา ให ม่  ต ามม า ตร า  ๕ ๔               
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ การพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนด 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท าประกาศ ส านักงาน กสทช. เพื่อแจ้งให้ 
ผู้ทดลองประกอบกิจการทั้ง ๖๒ สถานี ตามข้อ ๑ รับทราบเป็นการทั่วไป และให้น าประกาศดังกล่าวเผยแพร่
ลงหนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน เพื่อให้การแจ้งเป็นไปโดยชอบและทั่วถึง 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๑ - ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตาม ข้อ ๑ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
สมาชิก ของบริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Chic Station  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก                  
ของ บริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จ ากัด  ช่องรายการ Chic Station โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาตเท่ากับ
อายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อน คือ  ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากพบประวัติเกี่ยวกับ
การกระท าความผิดด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เกินกว่า ๑ ครั้งในระหว่างการเป็นผู้รับใบอนุญาต 

๒.   เห็นชอบให้แจ้ง บริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จ ากัด  ช่องรายการ  
Chic Station ทราบว่า หากมีการกระท าความผิดในลักษณะนี้อีก อาจเป็นเหตุในการบังคับใช้มาตรการทาง
ปกครองที่สูงข้ึนต่อไป 
  ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 
 

วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ี
ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท             
ไทยทีวี ดิจิตอล จ ากัด ช่องรายการ อีสานทีวี  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 



๖ 
 

มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท ไทยทีวี 
ดิจิตอล จ ากัด ช่องรายการ อีสานทีวี 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 

 
 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท                 
เอ.เอส.อินเตอร์เนชั่นเนล จ ากัด ช่องรายการ ASI cable TV (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน ์(ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท เอ.เอส.อินเตอร์เนช่ันเนล จ ากัด  ช่องรายการ ASI cable TV โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี          
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ          
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการ 
และเนื้อหารายการ 

 
 

 วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท 
เดอะ คอร์ปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ เจเจ แชนแนล  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น ากลับไปพิจารณาเพิ่มเติม     

แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้ง 
 
 

 



๗ 
 

วาระที่ ๔.๘ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท อาณาจักร อินเตอร์เทรด 
จ ากัด ช่องรายการ ประมาณ แชนแนล  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.  อนุญาตให้ บริษัท อาณาจักร อินเตอร์เทรด จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ช่องรายการ ประมาณ แชนแนล เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0526-56 ตั้งแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ (๒ มิถุนายน ๒๕๕๙) และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีที่ บริษัท อาณาจักร อินเตอร์เทรด จ ากัด หยุดการให้บริการโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติเพื่อเป็นข้อมูลก ากับดูแลต่อไป 

๓.  ให้ บริษัท อาณาจักร อินเตอร์เทรด จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม 
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช .              
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

 
 วาระที่ ๔.๙  การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติของบริษัท ไทรทัน  โฮลดิ้ง 
จ ากัด (มหาชน) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 

  
   มติท่ีประชุม  อนุญาตให้บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ยกเลิก 
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับชาติ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

 
วาระที่ ๔.๑๐ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๔๑/๒๕๕๖ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง 

(มส.)) 
 

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

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช. และ กสท.  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช . 

เสนอ 
 

 



๘ 
 

วาระที่ ๔.๑๑   แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการเพ่ิมเติม ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด 
และบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด และบริษัท สตาร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด 
กรณี ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด แจ้งยุติการให้บริการช่องรายการทางกล่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม PSI และ Sun Box (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภค    
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบแผนการชดเชยเยียวยาเพิ่มเติมของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง 

จ ากัด  ตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

๒. ทราบ แผนการชดเชยเยียวยาเพิ่มเติมของ บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
กล่าวคือ บริษัท สตาร์ซฯ ไม่ประสงค์จะมีการชดเชยเยียวยาเพิ่มเติม โดยได้ยืนยันแผนการชดเชยเยียวยา
ตามที่เคยได้แจ้งไว้แต่เดิม คือ บริษัท สตาร์ซฯ ไม่อาจก าหนดแนวทางการชดเชยเยียวยาเพิ่มเติมใดๆ ได้ 
นอกเหนือไปจากที่ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด  ได้ก าหนดไว้เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ใช้บริการ และบริษัท 
สตาร์ชฯ ได้ประชาสัมพันธ์แผนการชดเชยเยียวยาของบริษัท ซีทีเอชฯ ให้ผู้ใช้บริการทราบแล้ว  

 
วาระที่ ๔.๑๒ เรื่องร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Club Friday To 

Be Continued ตอน เพ่ือนรักเพ่ือนร้าย ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ช่อง GMM 25 มีเน้ือหาไม่เหมาะสม  (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังและเนื้อหารายการ) 

  
มติท่ีประชุม  ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

 
 วาระที ่๔.๑๓ ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่

ประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพเพ่ือ
สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และอนุมัติ
โครงการท่ีปรับเปลี่ยน ( ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(วส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ (อส.) รวบรวมโครงการที่มีลักษณะเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน
อื่นหรือองค์กรอื่นและประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินโครงการเป็นลักษณะจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสนอต่อ  
ที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป 

 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๑๔ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์   
ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๙ (ส านัก
อ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
วาระที่ ๔.๑๕ แนวทางการแก้ไขปัญหาการออกอากาศช่องรายการในหมวดหมู่ความคมชัด

ปกติ (SD) ท่ีออกอากาศไม่ตรงตามท่ีได้รับอนุญาต (คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
ก ากับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักส่งเสริมการ
แข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการการ
ส่งเสริมและก ากับการแข่งขันฯ) 

 
มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบ ร่างประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการเผยแพร่กิจการ

โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป เพื่อให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาเพิ่มเติมกรณีเรื่องร้องเรียนของบริษัท อมรินทร์ 

เทเลวิช่ัน จ ากัด แล้วเสนอ กสท. เพื่อพิจารณา ต่อไป 
 

วาระที ่๔.๑๖ กระบวนการ ขั้นตอน และการด าเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการ   
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ส าหรับครัวเรือน 
ท่ีได้สิทธิ์เพ่ิมเติม (ลสทช. และส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม  
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) ไม่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ และ

ยืนยันตามความเห็นเดิมที่แนบไว้ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี                 
ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ วาระที่ ๕.๑ แล้ว  

ที่ประชุม กสท. ได้เลือก กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ เป็นประธาน         
ที่ประชุมการพิจารณาระเบียบวาระนี้ โดยที่ประชุม กสท. มีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ส าหรับครัวเรือนที่ได้รับสิทธ์ิเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนจากการใช้คูปองแบบเดิมเป็นการใช้
บัตรประจ าตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) เพราะเป็นสิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์มากข้ึน 

๒. ส าหรับกระบวนการ ข้ันตอน การด าเนินการโครงการสนับสนุนประชาชน     
ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ส าหรับครัวเรือนที่ได้ รับสิทธ์ิเพิ่มเติม    
ให้ส านักงาน กสทช. จัดท ารายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบคอบและทั่วถึง ทั้งนี้
หากพบว่ามีปัญหาหรือเรื่องร้องเรียนใด ๆ ที่เกิดข้ึนในกระบวนการดังกล่าว กสท. จะวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไป 

๓. การใช้งบประมาณส าหรับด าเนินโครงการฯ ให้ส านักงาน กสทช. หารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และ คณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.)  เป็นต้น 



๑๐ 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 
  
 


