
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๒๓ 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  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๘. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๕. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 
๖. นายบัญชา  พืชจันทร์ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นายอาคม  สุวรรณรักษา รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นายตรี  บุญเจือ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 



๒ 
 

๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายประวิทย์  สันธนะวิทย์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาววงศ์วิภา  กาญจนอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นายสุภัทรสิทธิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวกุนทินี  เมฆสุภะ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นางชมพูนุท  สุวรรณพงศ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๐. นางสาวสมปรารถนา  อุปนันท์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์             

ครั้ง ท่ี ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
 



๓ 
 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้ว โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี้  
๑. ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ ให้แก้ไข มติที่ประชุม เป็นดังนี้ 

“มติท่ีประชุม   ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ   
กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) มีมติ เห็นว่าการออกอากาศรายการ 
“Super BB Max” ทางช่องรายการ HIT STATION  มีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร อันเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามมาตรา 
๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ.๒๕๕๑  จึงให้ปรับทาง
ปกครองแก่ บริษัท เอพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นส์  จ ากัด (มหาชน)  เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)       
โดยให้บริษัท เอพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นส์  จ ากัด (มหาชน) ช าระค่าปรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง  

 
ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) และ กสทช.  

พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า)  สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ” 
๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ ให้แก้ไข มติที่ประชุม ข้อ ๓ เป็นดังนี ้

“๓. เมื่อ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ  ใช้อ านาจตามข้อ ๑ และข้อ ๒ 
แล้วให้รายงานต่อที่ประชุม กสท. ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้ และให้ กสท. สอบสวนข้อเท็จจริงกรณี
ดังกล่าว โดยพลัน ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน มกราคม พ .ศ. 
๒๕๕๙  (ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 

 
 
 มติท่ีประชุม  

๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กระท าการ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมติที่ประชุม กสทช. และมติที่ประชุม กสท. โดยเร็ว 
 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๓ รายงานผลการด าเนินการตามกฎหมาย กรณี บริษัท มิราเคิลเวฟ อุดรธานี จ ากัด 
ประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช่คลื่นความถี่ โดยไม่ได้รับอนุญาต  (ส านักก ากับการ
ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๔ รายงานผลการด าเนินการ ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี 

๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ กรณีช่องรายการ 65 LOVE TV  (ส านักก ากับการใช้คลื่น
ความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

หมายเหตุ    กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
วาระท่ี ๓.๕ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด(คณะอนุกรรมการ 

พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน/์ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖   การด าเนินการปรับปรุงซอฟแวร์ให้เป็นปัจจุบัน (System Software Update) 

ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  (ส านักวิศวกรรม
และเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๗  สรุปการเข้าร่วมประชุมกับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของประเทศ

ญ่ีปุ่น (Ministry of Internal Affairs and Communications : MIC ) เรื่อง 
เทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณ 4K/8K ณ ประเทศญ่ีปุ่น ระหว่างวันท่ี ๒-๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส)/ 
ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)/ ส่วนงานเลขานุการ 
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์)/ ส่วนงานเลขานุการ กสทช. พันต ารวจเอก 
ทวีศักดิ์ งามสง่า 

 
 มติท่ีประชุม   

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 



๕ 
 

วาระที่ ๓.๘  โครงการวิจัยการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ ในการน าเสนอรายการโทรทัศน์บนหลัก
สิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของสตรี  (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

  
 
 มติท่ีประชุม   

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๓. ให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

วาระที่ ๓.๙ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๑๖๔/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๑๐ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของ

ส านักงาน กสทช. (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ (อส.)) 
 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๑๑ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
  

 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพ่ือพิจารณา  
  วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จ านวน ๒ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑  ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จ านวน ๔๗ สถาน ีตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
จ านวน ๕๐  สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่ งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการ วิทย ุ
กระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการ



๖ 
 

ทดลองประกอบกิจการ (ครั้งที่ ๓)  และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกจิการพรอ้ม
เหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน   
๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
การยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งทาง
ปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่
ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที  

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

วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง
ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙)  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลา
ทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ( ณ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)  (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 

  ๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๑ สถานี (ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบเอกสาร ๖  ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม                
พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกล่าว
ทราบ และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหาร
คลื่นความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท า             
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งระงับดังกล่าว ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 



๗ 
 

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 ๔.๔   การสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของกลุ่มคน

เครือข่ายชุมชนรักษ์ลุ่มน้ านครนายก สถานีวิทยุกระจายเสียงฅนต าบลบางอ้อ  
รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๐๗๐ คลื่นความถี่  99.25 MHz จังหวัดนครนายก  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานี

วิทยุกระจายเสียงฅนต าบลบางอ้อ รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๐๗๐ คลื่นความถ่ี FM 99.25 MHz และให้สิทธิในการเป็น    
ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลง นับแต่วันที่ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงหมดอายุ 

๒. เห็นชอบให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตาม  
ข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงฅนต าบลบางอ้อ รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๐๗๐ คลื่นความถ่ี FM 99.25 MHz สิ้นสุดลง นับแต่
วันที่ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงหมดอายุ เนื่องจากสถานีดังกล่าวไมป่ระสงค์จะเปน็ผูท้ดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงต่อไป และไม่ยื่นแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตาม ข้อ ๘ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ    
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบ ข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓. มอบหมายให้ส านักงานก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
และส านักงาน กสทช. ภาค ๒ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ีของสถานีดังกล่าวโดยหากพบการ
กระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาและสิทธิในการโต้แย้งคัดค้าน
ค าสั่งทางปกครองของ กสท. ให้แก่กลุ่มคนเครือข่ายชุมชนรักษ์ลุ่มน้ านครนายก ทราบเป็นหนังสือต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๕ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม (คณะอนุกรรมการพิจารณา

อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
 
 

 



๘ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๙ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรทัศน์ ดังนี ้
๑.๑  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
๑.๒  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา) 
๑.๓  บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด (ช่องรายการ เวิร์คพอยท์ ทีวี) 
๑.๔  กรมประชาสัมพันธ์  

 -  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ 
 -  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี 
 - สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา 
 -  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ. ตรัง 

ทั้งนี้ ให้ก าชับผู้รับใบอนุญาต กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด และหากพบว่ามีการร้องเรียน หรือ  
ข้อโต้แย้งภายหลัง หรือพบภายหลังว่าผู้รับใบอนุญาตแสดงข้อมูลผังรายการไม่สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์      
ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับใบอนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อการแจ้งข้อมูลดังกล่าว และด าเนินการแก้ไขภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่
ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. โดย ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา 
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ด าเนินการ ดังนี ้

 ๒.๑  ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังรายการที่ผู้รับใบอนุญาตได้แสดงข้อมูล 
การออกอากาศในช่วงเวลารายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน อย่างน้อย           
วันละ ๖๐ นาที ระหว่างช่วงเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ของทุกวันและระหว่างช่วงเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.      
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่างใกล้ชิด เพื่อก ากับดูแลเนื้อหารายการในช่วงเวลาตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เหมาะสมกับการรับชมของเด็กและเยาวชน 

๒.๒  ติดตามตรวจสอบ ก ากับดูแล และเฝ้าระวัง การโฆษณาแฝงในรายการ
อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะรายการให้ดาราน่ังคุยถึงสรรพคุณสินค้าที่อ้างว่าเพื่อสุขภาพ 

 
วาระที่ ๔.๖ การขอออกอากาศข่าวในพระราชส านักนอกเวลาปกติ (คณะอนุกรรมการพิจารณา

อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุญาตให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)(ช่องรายการ MCOT Kids & Family) 

ออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ดังนี้ 
  ๑.๑  วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๒๕ - ๒๒.๔๕ น. 
  ๑.๒  วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๒๕ - ๒๒.๔๕ น. 
  ๑.๓  วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๒๕ - ๒๒.๔๕ น. 
  ๑.๔  วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๒๕ - ๒๐.๔๕ น. 
  ๑.๕  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๒๕ - ๒๒.๔๕ น. 
  ๑.๖  วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๔๐ – ๒๑.๐๐ น. 



๙ 
 

  ๑.๗  วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๒๕ – ๒๑.๔๕ น. 
  ๑.๘  วันที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๒๕ – ๒๑.๔๕ น. 
  ๒.  อนุญาตให้บริษัท แบงคอก บิสสิเนท บรอดแคสติ้ง จ ากัด (ช่องรายการ NOW) 

ออกอากาศข่าวในพระราชส านักวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๑๕ - ๒๑.๓๐ น. 
 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นค าขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท  
บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ NB TV (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกจิการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท บุญวิเศษ 
คอร์ปอร์เรช่ัน กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ NB TV โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ ( ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙) 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้
ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
    หมายเหตุ   กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตและเปิดเผยความเห็น ตามบันทึก  
ที่แนบ 

 
 
วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด อติยาบารมี ช่องรายการ เอทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกจิการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อติยาบารมี ช่องรายการ เอทีวี โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

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

๓. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม



๑๐ 
 

และบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ศึกษาสภาพตลาดและผลกระทบจากกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ยื่นช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี เป็น ๐ บาท (ศูนย์บาท) 

หมายเหตุ   กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่ ๔.๙ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช่คลื่นความถี่ ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ 
กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ MTV THAILAND  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุญาตให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกใบอนุญาตช่องรายการ MTV 

THAILAND เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0825-56 ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
๒. ให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ

กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

 
หมายเหตุ   กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๐ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุ

ตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๘ ในประเด็นด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจดัสรร

ความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๘ (The 28th  Meeting of Joint Technical 
Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia 
Common Border – JTC) ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๒. เห็นชอบประเด็นทางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามมติ 
ที่ประชุม JTC ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๘ ดังนี ้

๒.๑ แผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบริเวณ
ชายแดน (Rollout Plan at Common Border Areas) 

๒.๒  กระบวนการก าหนดและจัดสรรคลื่นความถ่ีช่องที่ ๒๑ ถึงคลื่นความถ่ี   
ช่องที่ ๒๕ (Frequency Re-Farming Process (Channel 21 – 25)) 

๒.๓  การใช้คลื่นความถ่ีช่องที่  ๕๑ บริเวณจังหวัดสตูล (The Usage of 
Frequency Channel 51 at Satun) 

๒.๔  เทคโนโลยี TV Whitespace (TV Whitespace Technology) 
๒.๕  ฐานข้อมูลการใช้ความถ่ีวิทยุของกิจการโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียง 

เอฟ.เอ็ม (Database on Existing Frequency Usage for TV and FM Radio Services)  



๑๑ 
 

๒.๖  การวิเคราะห์ทางเทคนิคส าหรับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(Technical Analysis of the Broadcasting Service) 

๒.๗  ก าหนดค าจ ากัดความให้ชัดเจนส าหรับ “Relocation of Transmitting 
Station” (Interpretation of “Relocation of Transmitting Station” Terms) 

๒.๘  กิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล (Digital Sound Broadcasting) 
 
วาระที่ ๔.๑๑ ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ จังหวัดสตูล 

ในระบบแอนะล็อก จ านวน ๑ ความถี่ เพ่ือทดแทนความถี่เดิม ตามมติท่ีประชุม 
JTC ไทย-มาเลเซีย (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม     มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและ

พิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ี ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาและท าความเหน็
ประกอบ แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๒ ข้อหารือกรณีพิพาทการระงับหรือบอกเลิกสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ของบริษัท  อสมท จ ากัด 
(มหาชน)  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)/ ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งตอบข้อหารือของ บริษัท อสมท จ ากัด 

(มหาชน) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
๑. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จะสามารถยกเลิกการให้บริการโครงข่ายฯ แก่

ผู้ใช้บริการโครงข่ายฯ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กสท. และปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ
ภายหลังการบอกเลิกสัญญาการให้บริการตามที่ กสท. ก าหนดแล้ว ซึ่งหากฝ่าฝืนอาจเป็นเหตุให้ กสท. มีค าสั่ง
ก าหนดมาตรการบังคับทางปกครองต่อไป ทั้งนี้ หากบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จะท าการระงับหรือบอกเลิก
สัญญาการเช่าใช้บริการ จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อส านักงาน กสทช. เพื่อน าเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณา 
และด าเนินการตามที่กล่าวข้างต้นต่อไป 

๒. สิทธิ หน้าที่  และความรับผิดระหว่างบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และ
ผู้ใช้บริการโครงข่ายฯ ย่อมเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายฯ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมาย ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายฯ ของบริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) ดังนั้น ข้อพิพาท ที่เกิดข้ึนภายใต้สัญญาการใช้บริการโครงข่ายฯ ระหว่างบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
กับ ผู้ใช้บริการโครงข่ายฯ จึงเป็นเรื่องของสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้
บริบทของกฎหมายเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

 



๑๒ 
 

วาระที่ ๔.๑๓ คู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ  (ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 

มติท่ีประชุม    
๑. เห็นชอบคู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เผยแพร่ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ได้รับทราบเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๓. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องน าคู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุ

หรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

วาระท่ี ๔.๑๔ เรื่องร้องเรียน กรณีผลการตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงรักษ์ถิ่นเรา คลื่นความถี่ 
FM 97.50 MHz จังหวัดสุพรรณบุรี (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)      
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม    
๑.  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช.พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. พันต ารวจ

เอกทวีศักดิ์ งามสง่า กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และกสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) มีมติ เห็นว่า  
การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง รักษ์ถ่ินเรา คลื่นความถ่ี FM 97.50 MHz ประเภทบริการสาธารณะ 
เป็นการโฆษณาเกินกว่าการโฆษณาภาพลักษณ์ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทบริการสาธารณะ   

 ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์)) ขอสงวน
ความเห็นตามบันทึกแนบ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) น ามติตามข้อ ๑ ไปด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๕ เรื่องร้องเรียน ผลการตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงการออกอากาศของสถานี

วิทยุกระจายเสียงมายฮาร์ทเรดิโอคลื่นความถี่ FM 100.00 MHz อ.เมือง จังหวัด
สงขลา (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ และมอบหมายให้ส านักงาน 

กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 
หมายเหต ุ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ    

 



๑๓ 
 

วาระที่ ๔.๑๖ ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับท่ี ๔) (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอร่างประกาศฯ ตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม 

กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ 
กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
วาระที่ ๔.๑๗ การพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ การประชุม กสท. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกระบบ 
MMDS ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กับคู่สัญญา ของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานและความจ าเป็นในการใช้คลื่นความถี่ (ส านักกรรมการ
การกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสง่า และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) มีมติ ไม่เห็นชอบกับผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและความจ าเป็นในการใช้คลื่นความถ่ี เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 

๑. เนื่องจากสัญญาดังกล่าวนี้ คณะกรรมการ กสทช. ได้มีมติไปแล้วในการประชุม 
กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ท าให้สัญญาดังกล่าวยังคงมีผลทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. การพิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและความ
จ าเป็นในการใช้คลื่นความถ่ีนั้น จะเป็นการไปก้าวล่วงกับมติคณะกรรมการ กสทช. ที่เพิ่งมีมติไปเมื่อไม่นานมานี้ 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์)) และ กสทช.  
สุภิญญา  กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 

 
หมายเหตุ   
๑. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมตามบันทึกแนบ 

 
 

 
 



๑๔ 
 

วาระที่ ๔.๑๘ การขอปรับปรุงการใช้ย่านความถี่ 2536 -2690 MHz ของ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่น
ความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช.พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ  กสทช. พันต ารวจเอก

ทวีศักดิ์ งามสง่า และ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) มีมติดังนี้ 
๑. อนุญาตให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถ่ี 2536 – 

2690 MHz โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าง        
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและไม่ได้เป็นการใช้คลื่นความถ่ีเพื่อ
การประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอยู่เดิมแต่อย่างใด ซึง่เปน็ไปตามประกาศ 
กทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ Broadband Wireless Access (BWA) ย่านความถ่ีวิทยุ 2500 – 2690 MHz 
อันเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) แผนแม่บทกิจการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) 

๒.  เพื่อมิให้มีประเด็นโต้แย้งทางกฎหมาย ในกรณีที่ กสทช. พิจารณาอนุญาตให้
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ปรับปรุงการใช้งานคลี่นความถ่ี 2536-2690 MHz ในการให้บริการโทรทัศน์
ประเภทบอกรับสมาชิกเดิมที่เป็นระบบ MMDS เป็นระบบ BWA เห็นสมควรก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑) ระยะเวลาการใช้งานคลื่นความถ่ีดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามที่ กสทช. ก าหนด
ตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ 

(๒) การใช้งานคลื่นความถ่ีดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมเพื่อใช้ใน
การให้บริการโทรทัศน์แบบอกรับสมาชิก  

๓.  เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. นัดพิ เศษ ครั้ งที่  ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และยื่นยันตามเอกสารที่เสนอ 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์)) และ กสทช.       
สุภิญญา กลางณรงค์  ขอสงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
หมายเหตุ   
๑. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีความเห็นเพิ่มเติมตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๙ กรณีบริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จ ากัด แจ้งยุติการให้บริการช่องรายการ ทางกล่อง

รับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม PSI และ กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม Sun 
Box (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

 



๑๕ 
 

มติท่ีประชุม 
  ๑.  กรณีบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ได้แจ้งขยายระยะเวลาการยุติการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ กับบริษัท พีเอสไอ บรอดแคสติ้ง จ ากัด และ และบริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ออกไปเป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๙ ดังนั้น จึงเห็นควรมีหนังสือแจ้งให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด บริษัท พีเอสไอ บรอดแคสติ้ง จ ากัด และ
บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากัด เร่งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในการแจ้งการยุติการให้บริการหรือการเปลี่ยนแปลง
การออกอากาศให้ผู้ชมได้รับทราบ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการใหบ้รกิารโทรทศันแ์บบบอกรบั
สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๕ วรรคแรก และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยเคร่งครัด 
  ๒. มอบหมายส านักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด บริษัท    
พีเอสไอ บรอดแคสติ้ง จ ากัด และบริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากัด จัดท ามาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดต่อ
ผู้ใช้บริการและเสนอต่อ กสท. เพื่อให้ความเห็นชอบ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ ทั้งนี้ มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องด าเนินการกลั่นกรองและเสนอผลการวิเคราะห์ต่อ กสท. เพื่อพิจารณาโดยเร็วต่อไป 
 

หมายเหตุ รับรองมติระเบียบวาระที่  ๔.๑๙ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๕ น. 
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