
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ ท่ี ๗ มีนาคม 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. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
๕. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท  ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๖. นายภูมิภัส  พลการ รักษาการผู้อ านวยการส านักพัฒนาองค์การวิชาชีพและ

ส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง 
๗. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 



๒ 
 

๘. นายบัญชา  พืชจันทร์ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นายโฆษิต  เลาหวิโรจน์ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๐. นางสาวอรศรี  ศรีระษา รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๑. นายอาคม  สุวรรณรักษา รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๒. นายตรี  บุญเจือ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๓. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสุนันทา  อยู่ประยงค์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๒. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๓. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๔. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๐. นางสาววิไลลักษณ์  โคตาสูตร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๑. นางสาวอุษา  วชิรพรพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๒. นายพชร  มิโต้ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๓. นายสมชาย  แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๔. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๕. นางสาวสมชนก  อดุลยพันธ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๓๖. นางสาวพัชรพิม  เขียวพงศ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๓๗. นายสุวัจชัย  เมฆะอ านวยชัย  ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากัด 
๓๘. นางสาวเพียงพิศ  จันทร์ธนานุกุล ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากัด 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๓ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์             
ครั้ง ท่ี ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ ท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 
  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 
มติท่ีประชุม        ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ส านักกรรมการกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม         
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณา 

เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓ ค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๘/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๕/๒๕๕๙  

(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

มติท่ีประชุม        ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๔ รายงานการศึกษาผลกระทบของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อสังคม

และเศรษฐกิจไทย  (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
 
 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๕ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม     ทราบ 

 
 
 
วาระที่ ๓.๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
 มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑) ) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ไม่มีสถานีที่ผ่านการพิจารณาต่อใบอนุญาตใน  
ครั้งนี้ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๖๐ สถานี ตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จ านวน 
๗๖ สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ (ครั้งที่ ๒)  และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๓ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

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  



๕ 
 

๔. ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๒ - ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ 

ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒ มีนาคม๒๕๕๙) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 

 ๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลา
ทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง    

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๒๔ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๕ 

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกจิการกระจายเสยีง 
ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จ านวน ๔ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบเอกสาร ๖ 

 
วาระที่ ๔.๔ พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง

หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๗ ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลาทดลอง
ประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 



๖ 
 

วาระที่ ๔.๕ พิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง    
จากกิจการบริการชุมชน เป็นกิจการบริการทางธุรกิจ จ านวน ๔๓ สถานี (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม      

๑. กรณีที่ ๑ กรณีการยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จากประเภทกิจการบริการชุมชน เป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจมาพร้อมกับค าขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ และช าระค่าธรรมเนียมพิจารณา
ค าขอแล้ว จ านวน ๔ สถานี พิจารณาดังนี้ 

   ๑.๑ อนุมัติให้กลุ่มคนอาสาพัฒนาเพื่อด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนกลุ่ม
คนรักดอนนางหงส์ กลุ่มคนรักเจริญธานีขอนแก่น และกลุ่มคนสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนโรงเรียนความหวัง
เวียงป่าเป้า เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นประเภทกิจการบริการทาง
ธุรกิจได้ 

   ๑.๒ กรณีการยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง 

        ๑.๒.๑ อนุมัติให้กลุ่มคนอาสาพัฒนาเพื่อด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน กลุ่มคนรักดอนนางหงส์ และกลุ่มคนเจริญธานีขอนแก่น ที่ได้ด าเนินการยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงตามที่
ร้องขอได้ 

         ๑.๒.๒ กรณีกลุ่มคนสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนโรงเรียนความหวังเวียงปา่
เป้า ซึ่งยังไม่มีรายงานผลการตรวจสอบจากส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เห็นควรให้ใช้ข้อมูลตามเดิมจนกว่าจะ
มีการพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

  ๑.๓ อนุมัติให้ทั้ง ๔ สถานี ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจรายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๘ โดยกลุ่มคนผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยน
ประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจะต้องทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
ประเภทกิจการบริการชุมชน ไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ตาม ๑.๔ ครบถ้วน  

   ๑.๔ ให้ทั้ง ๔ สถานีแสดงหลักฐานการประกาศหรือแจ้งให้ชุมชนรับทราบ        
ณ สถานที่ราชการหรือองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตพื้นที่ให้บริการ โดยต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อย คือ
ข้อมูลการยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากประเภทกิจการ
บริการชุมชนเป็น กิจการบริการทางธุรกิจ พร้อมเหตุผลและช่องทางกรณีที่โต้แย้งหรือคัดค้านการขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนดโดยประกาศ
ให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และบันทึกการเผยแพร่
ประกาศประกอบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากประเภท
บริการชุมชนเป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจด้วย โดยจะต้องจัดส่งหรือยื่นต่อส านักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ 
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ 

    ๑.๕ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกิจการกระจายเสียงพิจารณา
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดเพิ่มเติมในข้อ ๑.๔ ก่อนที่ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการออก
ใบอนุญาตตามประเภทที่ขอเปลี่ยนแปลง 



๗ 
 

๒.  กรณีที่ ๒ อนุมัติให้ผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบ
กิจการ ทั้ง ๒๗ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๙ ที่มิได้มีการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เปลี่ยนแปลงประเภททดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เป็น
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจได้ และให้ด าเนินการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ครบถ้วนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ๒.๑  ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทั้ง ๒๗ สถานี จะต้อง
มีคุณสมบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๖ ครบถ้วนและต้อง 
     ๒.๑.๑ มีสมาชิกในกลุ่มคนเดิมจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกกลุ่ม
คนเดิมทั้งหมด เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง 

 ๒.๑.๒ มีสมาชิกในกลุ่มคนเดิมเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากันในนิติบุคคลที่
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

  ๒.๑.๓ มีสมาชิกในกลุ่มคนเดิมอย่างน้อย ๑ คนเป็นผู้มีอ านาจกระท าการ
นิติบุคคลที่ยื่นค าขอฯ 
     ๒.๑.๔ นิติบุคคลที่ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จากการเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จะต้องไม่ปรากฏว่า เป็นนิติบุคคลที่ได้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ
ทางธุรกิจ หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ
อยู่ก่อนแล้ว 

   ๒.๒  แสดงหลักฐานการประกาศหรือแจ้งให้ชุมชนรับทราบ ณ สถานที่ราชการ
หรือองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตพื้นที่การให้บริการ โดยต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อย คือข้อมูลการยื่นค าร้อง
ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากประเภทกิจการบริการชุมชน เป็น 
กิจการบริการทางธุรกิจ พร้อมเหตุผลและช่องทางกรณีที่โต้แย้งหรือคัดค้านการขอเปลี่ยนแปลงประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด  โดยประกาศให้สาธารณชนรับทราบ 
ซึ่งจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วันและบันทึกการเผยแพร่ประกาศประกอบค าร้อง
ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากประเภทบริการชุมชน เป็นประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจด้วย 

     ๒.๓ ช าระค่าธรรมเนียมการพิจารณาค าขอ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ
พร้อมแนบหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมประกอบค าขอ 

     ๒.๔ หากผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท
กิจการบริการชุมชน ที่ได้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการจากประเภทกิจการ
บริการชุมชน เป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ มิ ได้ด าเนินการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ให้ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๒ ถือว่าไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามที่ร้องขอ 

     ๒.๕ กลุ่มคนที่ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จากประเภทกิจการบริการชุมชน เป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จะต้องทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ในประเภทกิจการบริการชุมชน ไปจนกว่าคณะกรรมการได้พิจารณาอนุญาต
ให้รับใบอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 



๘ 
 

๓.  กรณีที่ ๓ กรณีการยื่นเฉพาะค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงและได้มีการยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงมาในคราวเดียวกัน จ านวน ๑๒ สถานี  

   ๓.๑ อนุมัติให้ผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑๒ สถานี  รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑๐ เปลี่ยนแปลงประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจได้ และให้ด าเนินการยื่นค าขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ    
ค าขอให้ครบถ้วนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
กรณีที่ ๒ 

   ๓.๒ กรณีการยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงทั้ง ๑๒ สถานี 

         ๓.๒.๑ อนุมัติให้ผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงจ านวน ๘ สถานี เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลตามที่ร้องขอได้รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่
แนบเอกสาร ๑๑  

         ๓.๒.๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๔ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑๒ 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ให้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการทางธุรกิจ ตามข้อมูลเดิมที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการชุมชน 

๔.  ให้สถานีที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงที่มีช่ือสถานีไม่เหมาะสมกับการทดลองประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับอนุญาต จ านวน 
๑๕ สถานีรายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑๓ ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขช่ือสถานีให้เหมาะสมกับ
การทดลองประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับอนุญาต ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ  

๕.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งเงื่อนไขการยื่น
ค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ยื่นค าร้องทั้ง ๔๓ ราย
ทราบเป็นหนังสือ 

๖. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑) แจ้งประกาศให้ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทุกรายทราบ กรณีการขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากกิจการบริการชุมชน เป็นกิจการบริการทางธุรกิจ 
ให้ด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๖  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้  
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท  ยูนิเวอร์แซล มีเดีย 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ UMM TV (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน/์ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 

 



๙ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ  

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท  ยูนิเวอร์แซล มีเดีย     
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ UMM TV โดยก าหนดให้มีใบอนุญาตเท่ากับอายุใบอนุญาตที่เคยได้รับใน   
ครั้งก่อน คือ ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากคณะกรรมการเคยมีค าสั่งทางปกครองว่ามีการ
กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา อันเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

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

 
วาระที่ ๔.๗  โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชส านัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี 

และรัฐพิธี ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประจ าปี ๒๕๕๙ (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบโครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชส านัก และถ่ายทอดสดงาน

พระราชพิธีและรัฐพิธี ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจเรื่อง
ความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชส านัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี ส าหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของส านักงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท าโครงการความร่วมมือการผลิตข่าวใน
พระราชส านัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
ส าหรับปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ น าเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๘  การปรับเปลี่ยนท่ีตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีเสริมในกลุ่ม A2 ของ

กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และก าหนดการขยายโครงข่าย 
(คณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่นความถ่ี ในการเปลี่ยนผ่านการรับส่ง
สัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล/ ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีเสริมในกลุ่ม A2 จ านวน ๓๓ 
สถานี ตลอดจนผู้รับผิดชอบสิ่งอ านวยความสะดวกภายหลังการปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการ
ขยายโครงข่าย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑๔ 

๒. เห็นชอบการก าหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ส าหรับสถานีเสริมในกลุ่ม A2 จ านวน ๓๓ สถานีดังนี ้



๑๐ 
 

 ๒.๑  สถานีเสริมในกลุ่ม A2 จ านวน ๑๑ สถานี ก าหนดการขยายโครงข่าย วันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑๕ 

 ๒.๒  สถานีเสริมในกลุ่ม A2 จ านวน ๒๒ สถานี ก าหนดการขยายโครงข่าย วันที่ 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑๖ 
  ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการขยายโครงข่ายตามก าหนดการข้างต้นได้ 
เนื่องจากปัญหาอุปสรรคอันเกิดจากเจ้าของสถานที่หรือเจ้าของเสาส่งสัญญาณซึ่งมิใช่สถานทีห่รอืเสาสง่สญัญาณ
ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเอง จะต้องรายงานต่อ กสท. เพื่อ
รับทราบเหตุผลความจ าเป็น ปัญหาอุปสรรค และก าหนดการขยายโครงข่ายซึ่งจะขอปรับเปลี่ยน โดยจะต้อง
รายงานให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ก่อนก าหนดการขยายโครงข่ายข้างต้น และก าหนดการขยาย
โครงข่ายที่ปรับเปลี่ยนจะต้องพร้อมให้บริการไม่เกินวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐   

๓. เห็นชอบให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตวิทยุคมนาคมของสถานีเสริมในกลุ่ม A2 ให้สอดคล้องตามที่ตั้งและ
คุณลักษณะทางเทคนิคตามข้อ ๑ 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ทส.) ปรับปรุงประกาศ กสทช.เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ตามผลการวิเคราะห์ค านวณจากการปรับเปลี่ยนที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีเสรมิหลงัจาก
มีผลการวิเคราะห์ค านวณทั้งในส่วนของสถานีเสริมในกลุ่ม A2 และ A3 ภายหลังการด าเนินการวิเคราะห์ค านวณ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

 
หมายเหตุ  รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๘ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 
 
 
 
วาระที่ ๔.๙  ขอเปลี่ยนความถี่วิทยุใช้งานส าหรับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ จังหวัด สตูล       

ในระบบแอนะล็อก จากช่องความถี่วิทยุ ๕๑ เป็นช่องความถี่วิทยุ ๕๘ เพ่ือทดแทน   
ความถี่เดิม ตามมติท่ีประชุม JTC ไทย-มาเลเซีย  (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

  
 มติท่ีประชุม 

อนุญาตให้บริ ษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด เปลี่ยนแปลงการใช้งาน  
ช่องความถ่ีวิทยุ ๕๑ (710-718 MHz) ไปเป็นช่องความถ่ีวิทยุ ๕๘ (766-774 MHz) เพื่อแก้ไขปัญหาการรบกวน
การใช้คลื่นความถ่ีบริเวณชายแดนไทยกับประเทศมาเลเซีย ตามมติที่ประชุม JTC ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๘ 
ส าหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก บริเวณจังหวัดสตูล ณ สถานที่ตั้งเดิมสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก 
ช่อง ๗ เลขที่ ๔๑๓ หมู่ที่ ๒ ต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

๑. ให้ใช้ช่องความถ่ีวิทยุ ๕๘ (766 – 774 MHz) ส าหรับใช้ในการออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ จังหวัดสตูล) โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 
และขอบเขตเดิมที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย เงื่อนไขทางเทคนิค ขอบเขตพื้นที่การให้บริการ รวมทั้งเหตุแห่งความ
จ าเป็น และระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถ่ีที่เคยได้รับสิทธิเดิม และตามที่ กสทช. ก าหนด 



๑๑ 
 

๒. ให้ปฏิบัติตามมติข้อตกลงของที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๘ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. หากการใช้ความถ่ีวิทยุดังกล่าว ก่อให้ เกิดการรบกวนกับข่ายสื่อสารอื่น
ภายในประเทศที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว บริษัท กรุงเทพฯ จะต้องเป็นผู้แก้ไขการรบกวนหรือระงับการใช้งาน
ทันที  

๔.  ให้บริษัท กรุงเทพฯ มีหนังสือแจ้งคืนคลื่นความถ่ี 710–718 MHz (ช่อง ๕๑) 
ภายหลังจากที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ความถ่ีวิทยุใหม่ทดแทนความถ่ีวิทยุเดิม และน าไปใช้ในการออกอากาศ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

๕. ให้บริษัท กรุงเทพฯ ช าระค่าตอบแทนในการใช้ความถ่ีวิทยุ 766–774 MHz  
(ช่อง ๕๘) ที่ได้รับการจัดสรรให้ใช้งานทดแทนความถ่ีเดิม ตามรายละเอียดที่แนบ เอกสาร ๑๗ 

๖. ในกรณีที่บริษัท กรุงเทพฯ ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาต
ให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ จังหวัดสตูลไว้แล้ว โดยให้น าใบอนุญาตให้ใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าว (ต้นฉบับ) ไปท าการแก้ไขหมายเลขช่อง
ความถ่ีวิทยุใช้งาน ก าลังส่งออกอากาศ (ERP) และ/หรือก าลังส่งของเครื่องส่งวิทยุคมนาคมที่ใช้กับสถานีวิทยุ
คมนาคมดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องต่อไป  

๗. จะต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก าหนด และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
หมายเหตุ  
๑. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๙ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๐  รายงานผลการสอบทานการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – เดือน เมษายน ๒๕๕๘ (ด าเนินการแล้วเสร็จ        
ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙)  (คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและ
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
 มติท่ีประชุม      

ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) กสทช. พลโท   
ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) มีมติ เห็นชอบ
สรุปผลการสอบทานรายได้และการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี รอบระยะเวลาบัญชี เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
– เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และผลการสอบทานบริษัทที่ซับซ้อนหรือมีลักษณะพิเศษ (ด าเนินการแล้วเสร็จ   
ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการสอบทานค่าธรรมเนียมและรายได้จาก
การประกอบกิจการ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
หมายเหต ุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทกึทีแ่นบ 

 



๑๒ 
 

วาระที่ ๔.๑๑  แนวทางการประมาณมูลค่าหน้ีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (คณะอนุกรรมการประเมิน
มูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายสียงและ
โทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบแนวทางการประมาณมูลค่าหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีตามที่

ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการพิจารณาทางปกครอง กรณีที่ผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี โดยถือว่าเป็นการขัด
ต่อเงื่อนไขใบอนุญาต 
 

วาระที่ ๔.๑๒   ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขให้สามารถ
รับชมช่อง True Sport HD2 ได้ (เลขท่ี ๒๐/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไข

ให้สามารถรับชมช่อง True Sport HD2 ได้ (เลขที่ ๒๐/๒๕๕๘) 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ถือ

ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ.๒๕๕๖ กรณีการด าเนินการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพในการ
ให้บริการที่ตกลงในสัญญา หรือที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หรือการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ
อื่นๆ อันมีลักษณะเป็นสาระส าคัญของการให้บริการ ที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า ๓๐ วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการที่บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป 
จ ากัด ได้ตกลงไว้กับผู้ใช้บริการโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็น
การค้าก าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ตามข้อ ๕ (๗) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
วาระที่ ๔.๑๓  การพิจารณาให้มีค าสั่งทางปกครองระงับการออกอากาศโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์

สุขภาพท่ีผิดกฎหมายในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ สถานี
วิทยุกระจายเสียงจังหวัดทหารบกลพบุรี คลื่นความถี่ FM 98.75 MHz (สังกัดกองทัพบก)  
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา 

๐๒.๒๐ น. สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดทหารบกลพบุรี คลื่นความถ่ี FM 98.75 MHz จังหวัดลพบุรี (สังกัด
กองทัพบก) ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ไอแคลเซียมพลัส โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการกระท าอัน
เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยาและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  



๑๓ 
 

(สสจ.ลพบุรี) ไดวิ้นิจฉัยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดทหารบกลพบุรี คลื่นความถ่ี FM 98.75 MHz (สังกัด
กองทัพบก) กระท าความผิดจริงและเปรียบเทียบปรับ แต่คดียังไม่ถึงที่สุด  กสท.จึงมีค าสั่งทางปกครองให้สถานี
วิทยุกระจายเสียงจังหวัดทหารบกลพบุรี คลื่นความถ่ี FM 98.75 MHz จังหวัดลพบุรี (สังกัดกองทัพบก) ระงับ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวและผลิตภัณฑ์อื่นที่ผิดกฎหมายในลักษณะ
เดียวกันทันที  หากสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดทหารบกลพบุรี คลื่นความถ่ี FM 98.75 MHz ดังกล่าวฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  กสท.จะก าหนดโทษปรับทางปกครองวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตลอด
ระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง และภายหลังลงโทษปรับดังกล่าวแล้วยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท. 
จะสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๗ วัน (เจ็ดวัน) ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง
ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ ๔.๑๔  เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ Voice News และรายการ Voice Insight ทาง
ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง VOICE TV มีเน้ือหาไม่เหมาะสม  
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม    มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

เชิญผู้รับผิดชอบรายการ Voice News และรายการ Voice Insight ช่องรายการ VOICE TV มาตักเตือน 
เกี่ยวกับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม  

 
หมายเหตุ   กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๕  ความเห็นด้านแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ ต่อกรณีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ Z 
PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ (คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
ก ากับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักส่งเสริมการ
แข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริม
และก ากับการแข่งขันฯ) 
 
มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) กสทช. พลโท   

ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า และ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์)     
มีมตเิห็นว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและการแลกเปลี่ยนหุ้นระหว่างบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด และบริษัท จีทีเอซ จ ากัด (มหาชน) ตลอดจนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนภายหลังจากการ 
ซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นจนถึงปัจจุบัน ยังไม่เข้าข่ายการกระท าความผิดตามประกาศหลักเกณฑ์ด้านการก ากับดแูล
การแข่งขันของด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
 

 



๑๔ 
 

วาระที่ ๔.๑๖  (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของ กสท.  (ส านักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(อส.)) 
 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. หารือกรรมการ กสท. แต่ละท่าน 

เพื่อขอความเห็นต่อ (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของ กสท. ต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๗   มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่และก าหนดโครงสร้างอัตรา

ค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดท าร่างประกาศ 
กสทช. และแนวทางการทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  

จิตรภาษ์นันท์ และกสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) มีมตมิอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ี
และก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  จัดท าร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่องการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ...  
และแนวทางการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงพิจารณา
โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และให้มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับการก าหนด
โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒. พิจารณาให้ค าปรึกษาและให้ความเห็นในหลักการ วิธีการประเมิน และก าหนด
มูลค่าคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓. ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อ กสท. เกี่ยวกับการด าเนินการอื่นใดในการบังคับใช้
มูลค่าคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และราคาอ้างอิง 

๔. ให้ค าปรึกษาและร่วมด าเนินการในการจัดท าประชาพิจารณ์ การรับฟังความ
คิดเห็นเฉพาะกลุ่ม และการด าเนินการอื่นใดในกระบวนการก าหนดมูลค่าคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

๕. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพแก่บุคลากรของผู้รับใบอนุญาต โดยสนับสนุนให้มี
การฝึกอบรมวิชาชีพด้านต่าง ๆ รวมถึงการดูแลการสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
เพื่อยกระดับให้ความรู้ทุกด้านอย่างเท่าเทียมกัน 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) และ กสทช.  
พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า) สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
 

 



๑๕ 
 

วาระที่ ๔.๑๘  การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม “Broadcast Asia 2016 International Conference” 
ระหว่างวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมารีน่า เบย์ แซนด์ส 
ประเทศสิงคโปร์ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบการส่งบุคลากรของส านักงาน กสทช. เข้าร่วมประชุม “Broadcast Asia 2016 
International Conference” ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมารีน่า เบย์ แซนด์ส  
ประเทศสิงคโปร์ ดังต่อไปนี้ 

๑. นางสาวอุษา วชิรพรพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง ส านักกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล 

๒. นายณรงค์ชัย วิชัยยุทธ์  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

 
วาระที่ ๔.๑๙  การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม The Media Laws ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๘ – ๒๑ 

มีนาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองย่างกุ้ง สหพันธรัฐเมียนมาร์ (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับ
ดูแลกันเอง (สส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการส่งบุคลากรของส านักงาน กสทช. เข้าร่วมการประชุม 

The Media Laws ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (รวมวันเดินทาง) ณ เมืองย่างกุ้ง สหพันธรัฐ
เมียนม่าร์ จ านวน ๑ ราย คือ นางสาวทิพณัฏฐา กังวาฬไกรไพศาล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ส านักส่งเสริม
การแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๕ น. 
 
 
 

 

 
 


