
๑ 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ท่ี ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
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         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

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

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย  ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร์ ผู้อ านวยการส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 



๒ 
 

๙. นายวรวิวัฒน์  จันทร์รัตนสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๐. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๑. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๒. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ ลูกจ้าง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี ้ 

๑.๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ส านักงาน กสทช. ได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาล
ปกครองสูงสุด กรณีคดีฟุตบอลโลก ซึ่งคดีดังกล่าวได้เข้าสู่ข้ันตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดแล้ว      
ให้ส านักงานช่วยติดตามและดูในรายละเอียดด้วย 

๑.๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ไดเ้ป็นประธานกล่าวเปิดงานจัดรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ ซึ่งการด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒.  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ได้เข้าร่วมประชุมที่กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ
รองผู้บังคับการปราบปรามฯ ซึ่งได้เชิญผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ดส.) และผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.) ไปด้วย    
เพื่อประสานความร่วมมือในการจับกุมในกรณีที่เป็นวิทยุที่ออกอากาศผิดกฎหมายและโฆษณาผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับ อย. ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และจะมีสถิติในการจับกุมมาเรียนให้ทราบต่อไป ในครั้งต่อไป   
จะเรียนเชิญ กสทช. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  งามสง่า เข้าร่วมประชุมด้วย 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  
๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

 



๓ 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระท่ี ๓.๒    รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ า 
ไตรมาสท่ี ๑ ปี ๒๕๕๗ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(วส.)) 

   
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระท่ี ๓.๓    บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ขอโต้แย้งหลักเกณฑ์การเผยแพร่บริการโทรทัศน์     
ท่ีเป็นการท่ัวไปและการจัดล าดับช่องรายการ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสยีง
และโทรทัศน์ (วส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ  
๒.  ให้ประธาน กสท. ช้ีแจงต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

ประเภทบริการธุรกิจ ระดับชาติ ทราบด้วย 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๑ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ 
ทั้งนี้ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 

วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

   
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลง จ านวน ๒๓ สถานี ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒ โดยทันที และมอบหมายให้
กลุ่มงานภูมิภาค (ภภ.) ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  



๔ 
 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการใหม่ 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน  
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลอง
ประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบ
คดีความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 
วาระที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่ กรณีท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๑๗ 
ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ ไม่ ใช้คลื่นความถ่ี ตามที่
คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ีและส านักงาน กสทช.เสนอ  โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๑๔ ช่องรายการ ดังปรากฏ
รายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๓  และให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ป ีนับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒. ผู้ยื่นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๓ ช่องรายการ  
ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔  ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการก ากับดูแล
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และยังไม่เป็นที่ยุติ ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ พิจารณาในกรณีดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตทั้ง ๓ ช่องรายการ 
ด าเนินการออกอากาศไปพลางก่อน ไม่เกินระยะเวลาดังกล่าว และให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
น าเสนอผลการพิจารณาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อคณะกรรมการอกีครัง้หนึง่ 

๓. กรณีช่องรายการ ๔๘ ช่องรายการ ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร
แนบ ๕  ที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๗ แล้วแต่กรณี  
และยังมิได้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยส านักงาน กสทช. ได้ส่งหนังสือแจ้ง
เตือนไปยังผู้รับใบอนุญาตทั้ง ๔๘ ช่องรายการ ให้เร่งด าเนินการยื่นค าขออนุญาตแล้ว หากช่องรายการใดยื่น   
ค าขออนุญาตภายในเวลาตามที่หนังสือแจ้งเตือนก าหนด ให้ถือว่าเป็นระยะเวลาตามข้อ ๑๖(๔) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ แตห่ากล่วงพ้น
ระยะเวลาการอนุญาตแล้วช่องรายการใดยังไม่ยื่นค าขออนุญาต จะถือว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบ
กิจการฯ ต่อไป และเมื่อสิ้นอายุใบอนุญาตจะต้องยุติการออกอากาศโดยทันที ทั้งนี้ การประกอบการกิจการฯ 
โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่ามีความผิดฐานประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๖๖ แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
วาระที ่๔.๔ บริษัท บลูแฟร์รี่ จ ากัด ขอเลื่อนเวลาเริ่มด าเนินการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ช่องรายการ RS Channel และ RS Channel 1 (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 



๕ 
 

มติท่ีประชุม ไม่อนุญาตให้บริษัท บลูแฟร์รี่ จ ากัด เลื่อนเวลาเริ่มด าเนินการเพื่อให้
บริการโทรทัศน์ช่องรายการ RS Channel และ RS Channel 1 โดยจะต้องเริ่มให้บริการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ไม่เกินวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้ใบอนุญาตสิ้นผลทันที ทั้งนี้  
ไม่ตัดสิทธิ ที่จะยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯใหม่ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหต ุ  รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๔ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๕ ข้อก าหนดเฉพาะเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในกิจการโทรทัศน์แบบ

บอกรับสมาชิกส าหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) 
และทางสาย (Cable and Optical Fiber) ในโครงการสนับสนุนประชาชน 
ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  (ส านัก
รับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (พส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาและจัดท าความเห็น แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 
วาระที่ ๔.๖ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์

ประเภทการส ารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. .... (ส านัก
นโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต

ให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการส ารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. .... 
๒. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. เสนอร่างประกาศฯ ตามข้อ ๑. ต่อที่ประชุม 

กสทช. ในวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗(๒๔) แห่ง พ.ร.บ.องค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

๓. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ พิจารณาพร้อมเสนอความเห็น 
ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการส ารวจความนยิม
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. .... แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ในวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม  
๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาต่อไป  

 
หมายเหตุ   รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๖ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 
  

 
 
 



๖ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 
   

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๔๕ น. 
 
 


