
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ 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. นายสมบัติ   ลีลาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
 นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๙. 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 ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา  

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นายตรี  บุญเจือ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๕.  นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาววิไลลักษณ์  โคตาสูตร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาววรลักษณ์  ตันติมังกร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นางคณาพร  สนธยานนท์ ลูกจ้าง 
๒๖. นางสาวสมชนก  อดุลยพันธ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๒๗. นางสาวพัชรพิม  เขียวพงศ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์             

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม 



๓ 
 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๓๕ 
เป็นดังนี้ 

“มติท่ีประชุม    ที่ประชุมเสียงข้างมาก (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์ (ประธาน กสท.) 
กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสทช.พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า)  มีมติมอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. ไปตรวจสอบว่า มีการเผยแพร่ ช่องรายการ Fox Channel หรือช่องรายการที่มีผังรายการและเนื้อหา
รายการเช่นเดียวกับช่องรายการ Fox Channel ผ่านช่องโครงข่ายไม่ใช้คลื่นแบบบอกรับสมาชิกอื่นที่
นอกเหนือจากบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด หรือไม่ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง” 

 
  

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

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 

 มติท่ีประชุม        ทราบ 
 
วาระที่  ๓.๒ รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เดือน 

มกราคม ๒๕๕๙ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))  
 
 มติท่ีประชุม 

๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

วาระที่  ๓.๓ รายงานการเข้าร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๕   The 
World Radiocommunication Conference 2015 : WRC-15 ณ นครเจนีวา 
ประเทศสวิซเซอร์แลนด์ ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ส านักกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล(จส.)/ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน(์ทส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์(มส.)/ ส่วนงาน กสทช.สุภิญญา 
กลางณรงค์)  

 
 มติท่ีประชุม 

๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช.            

ในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
 
 



๔ 
 

วาระที่  ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรูไลฟ์ พลัส จ ากัด เร่งด าเนินการชี้แจงการคืน
เงินค่ามัดจ าอุปกรณ์จ านวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมมีหนังสือชี้แจงกรณีท่ีด าเนินการ
คืนเงินล่าช้าให้ทราบด้วย (เลขที่ ๘๕/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่  ๓.๕  แนวทางการแจกคูปองเพ่ิมเติมเพื่อสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ

รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
(พย.)/ ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ 
โทรทัศน์ (มส.)) 

 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่  ๓.๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
 มติท่ีประชุม   

๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. ไปพิจารณาด าเนินการ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑))  

 
 มติท่ีประชุม 

๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๙ จ านวน ๓ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑  ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๙ จ านวน ๖๑ สถานี ตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๙ 
จ านวน ๖๙ สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ (ครั้งที่ ๒)  และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ พร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๔ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 



๕ 
 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
การยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่ วันที่ ได้รับทราบ             
ค าสั่งทางปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว      
จะถือว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที  

๔. ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่  ๔.๒ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ( ณ วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๓ สถานี (ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ   
ที่แนบ เอกสาร ๕ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม                
พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกล่าว
ทราบ และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหาร
คลื่นความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหาก พบการกระท า             
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งระงับดังกล่าว ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

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 ผลการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๒ มกราคม 
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการกระจายเสียง/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 
 



๖ 
 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. อนุมัติ ให้ผู้ รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสีย ง  ระหว่าง                      
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๔๗ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๖ 

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจาย
เสียง ระหว่างวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙  จ านวน ๘ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบเอกสาร ๗ 

 
วาระที่  ๔.๔ การสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ

บริการสาธารณะ จ านวน ๓ สถานี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
กระจายเสียง/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. ทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานี

วิทยุกระจายเสียงราชภัฏยะลา (Rajabhat Yala Radio) รหัสสถานี ๑๑๕๒๐๒๙๔ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
เชียงแสน เรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๔๑๘ และสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดบางแตน รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๐๕๑ 
และให้สิทธิในการเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช . เรื่องหลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลง 

๒. เห็นชอบให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตาม  
ข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงราชภัฏยะลา (Rajabhat Yala Radio) รหัสสถานี ๑๑๕๒๐๒๙๔ สถานี
วิทยุกระจายเสียงเชียงแสน เรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๔๑๘ และสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดบางแตน รหัสสถานี 
๐๒๕๒๑๐๕๑  สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงหมดอายุ เนื่องจากสถานี
วิทยุกระจายเสียงทั้งสาม ไม่ยื่นแบบค าขอต่ออายุทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
ตาม ข้อ ๘ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
และส านักงาน กสทช. ภาค ๑ ภาค ๓ และภาค ๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหาก
พบการกระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาและสิทธิในการโต้แย้งคัดค้าน
ค าสั่งทางปกครองของ กสท. ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และวัดบางแตน ทราบเป็น
หนังสือต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๕  พิจารณาแนวทางการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการกระจายเสียง/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

  



๗ 
 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. ทราบแนวทางการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงกรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าแนวทางการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล จัดท าเป็นประกาศ 
ส านักงาน กสทช. เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียงเพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอ
ต่อ กรรมการ กสท. แต่ละท่าน พิจารณา ก่อนน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

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

กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 
วาระที่ ๔.๖ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ

การเกษตร ระบบเอเอ็ม 1386 kHz (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 

   
  มติท่ีประชุม   เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการเกษตร ระบบ เอเอ็ม 1386 kHz โดยให้แก้ไขปรับปรุง ผังรายการ ให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๐ ประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใน 
๖ เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ  

 
  หมายเหตุ  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 
 

วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุของบริษัท ไทย
ไชโย ทีวี จ ากัด ช่องรายการ THAICHAIYO Channel (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
   มติท่ีประชุม  

๑.   เนื่องจากพบข้อเท็จจริงว่าช่องรายการ THAICHAIYO Channel ของบริษัท ไทยไชโย 
ทีวี จ ากัด มีประวัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งบริษัทฯ    
ได้เสียค่าปรับตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว แต่ กสท. ยังมิได้วินิจฉัยว่าการกระท าดังกล่าวเป็น
ความผิดตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือไม่ จึงมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เร่งพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่า       
การกระท าดังกล่าวมีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ แล้วน าเสนอต่อ กสท. เพื่อมีมตติ่อไป 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  มติที่ประชุม กสท. และความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ เสนอต่อที่ประชุม กสท. ในคราวเดียวกัน 



๘ 
 

วาระที่ ๔.๘ แนวทางการบังคับทางปกครองกับบริษัท ไทยทีวี จ ากัด กรณีเพิกเฉยไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียม ภายหลังมีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

  มติท่ีประชุม 
๑. ให้ส านักงาน กสทช. ติดตามการด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ของ

บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ในห้วงนี้ จนถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (วันครบก าหนดให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ ของบริษัท ไทยทีวี จ ากัด) 

๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ พิจารณา
และท าความเห็นประกอบ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณาคราวถัดไป  

 
วาระที่ ๔.๙ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
ช่องรายการ UMM TV (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 

   
  มติท่ีประชุม  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๓.๑๐ 
- ๐๓.๑๗ น. บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ UMM TV ออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหาร คเณชา เพอร์ หลินจือ แคพ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ตามข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร จัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้
บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
จ ากัด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่งซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง 
มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ 
     

วาระที่ ๔.๑๐ ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์     
ต่อ กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็คเกจ Z PAY 
TV ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน/์ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 



๙ 
 

  
 

  มตท่ีิประชุม 
๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ขอให้

ขยายเวลาการให้บริการต่อไปอีก ๓๐ วัน เพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริโภค 
๒. ให้น าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป 
 
หมายเหตุ   
๑. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒.  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ    
๓.  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 

 

วาระที่ ๔.๑๑ เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนคนราษฎร์บูรณะ  คลื่น
ความถี่ FM 97.75 MHz. ประเภทกิจการบริการชุมชน ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ 
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

   
  มติท่ีประชุม  สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนคนราษฎร์บูรณะ คลื่นความถ่ี FM 
97.75 MHz ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน กระท าการ
โฆษณาสินค้าและบริการ เพื่อหารายได้ กรณีถือเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑) มีหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากยังฝ่าฝืน       
ไม่ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามหนังสือตักเตือนดังกล่าว พนักงานเจา้หนา้ที่
มีอ านาจสั่งให้ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืนน้ัน ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๑ ของประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๓ พร้อมทั้งส่งเรื่องให้สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคติดตาม
และตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๑๒ การต่ออายุของคณะท างานพิจารณาการกระจายเสียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้        

(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

   
  มติท่ีประชุม    เห็นชอบให้ต่ออายุของคณะท างานพิจารณาการกระจายเสียงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก ๓ เดือน นับตั้งแต่วันครบวาระตามค าสั่งเดิม ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
 



๑๐ 
 

วาระที่ ๔.๑๓ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๙๘๑/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง          
และโทรทัศน์ (มส.)) 

   
  มติท่ีประชุม 

๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พลโท  
ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ หรือ กสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า หรือ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นผู้รับ
มอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช.  

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
      

วาระที่ ๔.๑๔ ค าสั่งศาลเรียกให้ท าค าให้การในคดีหมายเลขด าท่ี ๙/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

   
  มติท่ีประชุม 

๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน)์ หรือ กสทช. พันต ารวจเอก 
ทวีศักดิ์ งามสง่า หรือ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี แทน กสทช.  

๒. การจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีน้ัน เห็นชอบที่จะช้ีแจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
และเหตุผลที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันต่อศาลว่าการออกประกาศเรียงช่องนั้นชอบด้วยกฎหมายและเหตผุลทีเ่กีย่วข้อง
และเป็นการประกันสิทธิของประชาชนผู้ใช้บริการที่จะสามารถเข้าถึงบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป อันเป็น
บริการสาธารณะข้ันพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง ปราศจากอุปสรรคหรือข้อจ ากัด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกราย 
 

วาระที่ ๔.๑๕ ค าสั่งศาลเรียกให้ท าค าให้การในคดีหมายเลขด าท่ี ๑๐/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

   
  มติท่ีประชุม  

๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน)์ หรือ กสทช.พันต ารวจเอก
ทวีศักดิ์ งามสง่า หรือ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช. 

๒.  การจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีน้ัน เห็นชอบที่จะช้ีแจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
และเหตุผลที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันต่อศาลว่าการออกประกาศเรียงช่องนั้นชอบด้วยกฎหมายและเหตผุลที่เกีย่วข้อง
และเป็นการประกันสิทธิของประชาชนผู้ใช้บริการที่จะสามารถเข้าถึงบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป อันเป็น
บริการสาธารณะข้ันพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง ปราศจากอุปสรรคหรือข้อจ ากัด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกราย 

 
 

วาระที่ ๔.๑๖ การขอยกเว้นการด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับ
บริการโทรทัศน์ ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด (ส านักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียและโทรทัศน์ (วส.)) 

 
 



๑๑ 
 

  มติท่ีประชุม     
๑. การขอยกเว้นการด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดล าดับ

บริการโทรทัศน์ของบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ไม่สอดคล้องกับแนวทางการยกเว้นตามประกาศส านักงาน 
กสทช. เรื่อง การยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก จึงไม่สามารถอนุญาตให้
ยกเว้นตามที่ขอ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 
  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๕ น. 
 
 
 

 
 

 


