
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒.  พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ        กรรมการ 
๓. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์       กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๕. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   
๗. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๘. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     ติดภารกิจ 

กรรมการ 
๒. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ติดภารกิจ  
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
 



๒ 
 

๔. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๕. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นายตรี  บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นายอาคม สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นายบัญชา  พืชจันทร์ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๐. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๑. นายชัยพฤกษ์  สุดสวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสุนันทา  อยู่ประยงค์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายนันทพล  สุวรรณาศรัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวกัณธิมา  วุฒิชาติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นายซอแหละ  บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายนิธินันท์  สมบูรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวกรรพี  โรจน์บุญถึง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นางสาวจิราพร  พรหมบุญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๐. นายสมชาย  แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๑. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๒. นางสาววัชราภรณ์  ภิยะ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๓. นางสาวณัฐวรรณ  อัจฉรานุวัฒน พนักงานจ้างเหมาบริการ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐  เว้นแต่ ระเบียบวาระที่ ๓.๑๐ และ ๔.๑๙ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาทบทวนข้อเท็จจริงและเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้ง 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้ง ท่ี ๑/๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าปี ๒๕๕๙ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

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

เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓  การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔  การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้อ านวยการสถานี ช่องรายการ Money Channel 

ของบริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 



๔ 
 

 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕  การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการโทรทัศน์สาธารณะ เพ่ือน า

รายการออกอากาศผ่านดาวเทียม (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

  
วาระที่ ๓.๖ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ 

ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในช่วงเสด็จสวรรคต  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

แก้ไขกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (เลขท่ี ๔๒๖/
๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชม 

ช่องรายการ TRUE VISIONS ได้จ านวน ๗๙ ช่อง ตามแพ็กเกจท่ีสมัครไว้ 
(เลขที่ ๓๖๘/๒๕๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชม
รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้ตามปกติ (เลขที่ ๔๔๓/๒๕๕๙ (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 

 



๕ 
 

วาระที่ ๓.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชม
รายการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ได้ตามปกติ (เลขที่ ๓๒๙/
๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๑ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด แก้ไขให้สามารถ

รับชมรายการโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 3HD และช่องอมรินทร์ทีวี HD        
ได้ตามปกติ (๔๔๒/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยกเลิกการให้บริการแพ็กเกจ 

BPL บนกล่องรับสัญญาณ SUN Box ของบริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากัด (คณะอนุ 
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๓ รายงานผลการด าเนินงาน รายการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์

ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๙ (ส านัก
พัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 

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

ในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๑๔ งบประมาณรายจ่าย สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๖๐  

(ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 
 



๖ 
 

วาระที่ ๓.๑๕ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนว
ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘    
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๒ สถานี (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐) รายละเอียดตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบ ๑ ตามข้อ ๔ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศ          
ให้สถานีทราบ และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และ 
ส านักงาน กสทช. ภาค ๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิด       
ให้ด าเนินการ ตามกฎหมายต่อไป 

๒.  ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ของผู้ทดลองประกอบกิจการ
พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓.  หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศ
ตามข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม 
คณะอนุกรรมการฯที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง  ท่ีได้รับ

อนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
กระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงที่ยื่นค าร้องระหว่าง 

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงช่ือสถานี จ านวน ๒ สถานี รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๒ 

๒.   ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงช่ือสถานีของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียงที่ยื่นค ารองระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ จ านวน ๒ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๓ 



๗ 
 

 
วาระที่ ๔.๓  พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ

ทางธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๓ สถานี  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  กรณีกลุ่ มคนกลุ่มประชาภิ วัตน์ ที่ ใ ช้ข้อมูลการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงตามที่เคยได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการ และให้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทาง
ธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงช่ือสถานีให้เหมาะสมกับประเภทการทดลองประกอบกิจการ      
ที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจเมื่อกลุ่มคนกลุ่มประชาภิวัตน์ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง    
ช่ือสถานีแล้ว 

๒.  กรณีกลุ่มคนจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเมืองบ้านบึง  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการ และให้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ และอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงช่ือสถานีจากเดิม สถานีวิทยุกระจายเสียงจุดปฏิบัติการเรียนรู้
วิทยุชุมชนเมืองบ้านบึง เป็น สถานีวิทยุกระจายเสียง Chilly Radio ได้ตามที่ร้องขอ โดยส านักงาน กสทช.     
จะด าเนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ต่อไป 

๓.  กรณีกลุ่มคนคนราษฎร์บูรณะ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบ
กิจการ และให้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ และ
ไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงช่ือสถานี เนื่องจากการขอเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับหลักการเปลี่ยนช่ือสถานีตามมติ
ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้กลุ่มคนคนราษฎร์บูรณะด าเนินการ   
ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงช่ือสถานีใหม่ ให้เหมาะสมกับประเภทการทดลองประกอบกิจการที่ได้รับอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลง โดยส านักงาน กสทช. จะด าเนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เมื่อกลุ่มคนคนราษฎร์บูรณะ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงช่ือสถานีแล้ว 

๔.  ให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่ ได้รับอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ และได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจแล้ว ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้สอดคล้องกับประเภทและข้อมูลการประกอบกิจการที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
ต่อไป  

๕.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงทั้ง ๓ สถานี ทราบเป็นหนังสือต่อไป 

 
 
วาระที่ ๔.๔ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 

ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 87.50 MHz และอีก ๑๔ เครือข่ายและระบบเอเอ็ม 1071 
KHz (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 



๘ 
 

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจาย 

เสียงรัฐสภา ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 87.50 MHz และอีก ๑๔ เครือข่าย และระบบเอเอ็ม 1071 KHz ทั้งนี้ 
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดยจะต้อง
จัดท าและเสนอผังรายการและสัดส่วนรายการก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย ๑๕ วัน โดยเคร่งครัดในครั้งต่อไป 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็น ตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๕ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๐ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต   

ด้านกิจการโทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม    ให้น าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาคราวต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๖  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด ช่องรายการ DOONEE by AIS (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ  บริษัท 
มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ช่องรายการ DOONEE by AIS โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี     
นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)  

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช่
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๓.    มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๗  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ปราการ เคเบ้ิล ทีวี จ ากัด  
ช่องรายการ PKTV CH1 (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ  บริษัท 



๙ 
 

ปราการ เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ PKTV CH1 โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ 
(๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)  

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช่
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๘  บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด แจ้งความประสงค์หยุดการให้บริการบางส่วนเป็น

การชั่วคราว ในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น.  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. อนุญาตให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ด าเนินการหยุดการให้บริการบางส่วน

เป็นการช่ัวคราว เพื่อปรับปรุงคุณภาพช่องสัญญาณของช่องรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปในระบบ 
ความชัดสูง (High Definition) ส าหรับการให้บริการประเภททางสาย (cable) ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
ระหว่างเวลา ๐๒.๐๐-๐๔.๐๐ น. และให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด  พิจารณาปรับปรุงคุณภาพช่องสัญญาณ
ของช่องรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปตามมาตรฐานความคมชัดที่ช่องรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการ
เป็นการทั่วไปได้รับอนุญาตจาก กสทช. ส าหรับการให้บริการผ่านดาวเทียม ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปรับปรุง
คุณภาพช่องสัญญาณของช่องรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปฯ ส าหรับการให้บริการประเภททางสาย
(cable) มายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ร่างหนังสือแจ้งตอบบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด 
ตามข้อ ๑ แล้วน าเสนอ กสท. แต่ละท่านพิจารณา ก่อนแจ้งผลการพิจารณาไปยัง บริษัท  ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด 
ต่อไป 

 
 
หมายเหตุ   
๑. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๘ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๙  กรณีบริษัท ไทยสกายเคเบิลทีวี จ ากัด (มหาชน) มีหนังสือขอทบทวนและขอใช้

สิทธิในสัญญาร่วมด าเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ ระบบบอกรับเป็นสมาชิก      
ในฐานะคู่สัญญาร่วมด าเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกกับ 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและ
พิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



๑๐ 
 

/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ และน าเข้าที่ประชุม กสทช. 

เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๐ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์   

การใช้งานคลื่นความถี่เพ่ือสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถ่ีเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ พร้อมผลการพิจารณา แนวทางด าเนินการต่อไปของ กสทช. 

๒.  เห็นชอบแนวทางการด าเนินการต่อไป ของส านักงาน กสทช. ซึ่งประกอบด้วย 
  ๒.๑  การปรับปรุง  (ร่าง ) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งาน 

คลื่นความถ่ีเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ    
ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ระหว่างวันที่ ๑๖ กันยายน – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  

  ๒.๒   การยกเลิกประกาศที่เกี่ยวข้อง คือ 
    ๒.๒.๑ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการก ากับดูแล

การใช้คลื่นความถ่ีกลางส าหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน 
    ๒.๒.๒ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งข่ายสื่อสารในกิจการ

เพื่อสาธารณกุศล 
    ๒.๒.๓ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งข่ายสื่อสารในกิจการ

เพื่อสื่อมวลชน 
  ๒.๓   การปรับแก้ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี 

กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจ าที่ ย่านความถ่ี ๑๓๗-๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
๓.   เห็นชอบ ให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่ ๒ ต่อ (ร่าง) ประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถ่ีเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณี
ที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ดังนี้  

   ๓.๑  รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ให้มีการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ โดยการใช้วิธีการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น 

   ๓.๒  วิธีการเชิญชวน ให้ใช้วิธีการส่งหนังสือเชิญชวนไปยังบุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของส านักงาน กสทช. เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ 

   ๓.๓  ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ก าหนดระยะเวลาในการรับฟัง
ความเห็นไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

    ๓.๔  เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รายละเอียดตามเอกสาร
ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. ต่อไป 



๑๑ 
 

 
หมายเหตุ    รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เพื่อน าไปด าเนนิการในสว่นที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๑ ขอเปลี่ยนความถี่วิทยุในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ FM  

อ.ส.ม.ท. จังหวัดสิงห์บุรี ของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จากความถี่วิทยุ 
91.25 MHz ท่ีได้รับอนุญาตไว้เดิม เป็นความถี่วิทยุ 105.30 MHz เพ่ือให้ถูกต้อง
ตามท่ีใช้ในการออกอากาศจริงในปัจจุบัน (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม    อนุญาตให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ระบบ FM อ.ส.ม.ท. จังหวัดสิงห์บุรี ปรับเปลี่ยนการใช้งานความถ่ีวิทยุ 105.30 MHz ไปเป็นความถ่ีวิทยุ 91.25 MHz 
ตามที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม (ตามมติ กบว. ครั้งที่ ๙/๒๕๒๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๙) ส าหรับใช้ในการ
ออกอากาศ ณ สถานที่ตั้งสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. FM จังหวัดสิงห์บุรี เลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๗ ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้ใช้ก าลังส่งออกอากาศ (ERP) ในแต่ละโพลาไรเซช่ันไม่เกิน 4 kW และความสูง
สายอากาศจากพื้นดิน ๑๕๐ เมตร โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

๑.   ให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ FM อ.ส.ม.ท. 
จังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ หากภายหลังพบว่าท าให้เกิดการ
รบกวนต่อสถานี วิทยุคมนาคม อื่นๆ ที่ ได้รับการจัดสรรคลื่นความถ่ีที่ ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ให้สถานี
วิทยุกระจายเสียง ระบบ FM อ.ส.ม.ท. จังหวัดสิงห์บุรี ด าเนินการแก้ไขการรบกวนโดยพลันหรือระงับการ
ออกอากาศทันที  

๒.  ให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช าระค่าตอบแทนการใช้ความถ่ีวิทยุ 91.25 MHz 
ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ก าหนดให้ผู้ใช้ความถ่ีวิทยุต้องเสียค่าตอบแทน
ในการใช้ความถ่ีวิทยุเช่นเดิมที่เคยช าระไว้แล้ว 

๓. ให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ 
ข้อก าหนด มติ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อก าหนด มติ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามที่ กสทช. ก าหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 
วาระที่ ๔.๑๒ สรุปผลการยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ท่ีได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบสรุปผลการยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง  

ที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี   
๒.  เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีงระบบ เอฟ.เอม็. 

ที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีที่ยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอมต่อส านักงาน กสทช. แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การแพร่
แปลกปลอมตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุการบิน
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี จ านวน ๒๘ สถานี ตามรายละเอียดปรากฏตามที่แนบ 



๑๒ 
 

เอกสาร ๔ ให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการแพร่แปลกปลอมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และยื่นรายงานการ
แพร่แปลกปลอมของสถานีที่มีการแก้ไขปรับปรุงแล้วภายใน ๑๘ เดือน นับแต่วันที่ยื่นรายงานการแพร่
แปลกปลอมต่อส านักงาน กสทช. ครั้งแรก ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศฯ ก าหนดไว้ 

๓.  เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. 
ที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีที่ยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอมต่อส านักงาน กสทช. จ านวน ๓ สถานี รายละเอียด
ปรากฏตามที่แนบ เอกสาร ๕ แต่ไม่สามารถวัดการแพร่แปลกปลอมได้ เนื่องจากเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ขัดข้องหรือช ารุดเสียหาย หรือเสาส่งวิทยุกระจายเสียงช ารุดเสียหาย ให้ยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอมต่อ
ส านักงาน กสทช. เมื่อด าเนินการแก้ไขเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง หรือเสาส่งวิทยุกระจายเสียงแล้วเสร็จในทันที 

๔.  เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีงระบบ เอฟ.เอม็. 
ที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี แต่ไม่ได้ยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอมต่อส านักงาน กสทช. หรือที่ส านักงาน กสทช. 
ยังไม่ได้รับรายงานการแพร่แปลกปลอม จ านวน ๕ สถานี  รายละเอียดปรากฏตามที่แนบ เอกสาร ๖ ให้ยื่น
รายงานการแพร่แปลกปลอมต่อส านักงาน กสทช. ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

 
วาระที่ ๔.๑๓ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ส าหรับรอบบัญชี เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘ (ส านักค่าธรรมเนียม
และอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม ยกค าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  ส าหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชี ปี ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
 
วาระที่ ๔.๑๔ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์      

ขอยกเว้นการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม ยกค าร้องขอยกเว้นการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชี ปี ๒๕๕๙ ของบริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ เทเลวิช่ัน จ ากัด และห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
แอลพี เคเบิล ทีวี  

 
วาระที่ ๔.๑๕ แต่งตั้งคณะท างานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ (ส านักก ากับผังเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม     
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานทดสอบผู้รับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ จ านวน ๒ คณะ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอรายละเอียดปรากฏตามที่แนบ เอกสาร ๗ และ
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา 
๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมมอบหมายให้ประธาน กสท.     
ลงนามในค าสั่ง ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. ต่อไป 
 



๑๓ 
 

หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระ ๔.๑๕ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด ปรับปรุง การให้บริการ

ของเจ้าหน้าท่ีและแก้ไขให้สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านหมายเลข ๐๒ ๒๔๕ ๙๙๙๙ 
และหมายเลข ๐๒ ๐๒๔ ๘๐๔๘ ได้โดยสะดวก (เลขท่ี ๓๗๕/๒๕๕๙) (คณะอนุ 
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม 

จ ากัด ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่และแก้ไขให้สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านหมายเลข ๐๒ ๒๔๕ ๙๙๙๙ 
และหมายเลข ๐๒ ๐๒๔ ๘๐๔๘ ได้โดยสะดวก (เลขที่ ๓๗๕/๒๕๕๙) 
 

วาระที่ ๔.๑๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด คืนเงินค่าเปลี่ยน
อุปกรณ์หัวรับสัญญาณ LNB และค่าปรับหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี 
๓๘๙/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 
มติท่ีประชุม   มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ เชิญ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เข้าร่วมประชุมเพื่อขอความร่วมมือในการ
ดูแลผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการออกอากาศช่องรายการของ IPM ทั้งหมดไปออกอากาศ
ในระบบดาวเทียม ของดาวเทียมไทยคม 

 
 หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณาแนะน าสินค้า

ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมของบริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด  
(เลขที่ ๒๘๘/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 

 
มติท่ีประชุม    มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ

พิจารณาให้ความเห็นก่อนน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
 



๑๔ 
 

วาระที่ ๔.๑๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด แก้ไขให้สามารถ
รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมได้ตามปกติ พร้อมส่ง
เจ้าหน้าท่ีให้บริการปรับหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียมโดยไม่เสียค่าบริการ 
จ านวน ๑๑ เรื่อง  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ เชิญ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เข้าร่วมประชุมเพื่อขอความร่วมมือในการ
ดูแลผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการออกอากาศช่องรายการของ IPM ทั้งหมดไปออกอากาศ
ในระบบดาวเทียม ของดาวเทียมไทยคม 

  หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ   
 
วาระที่ ๔.๒๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชม

รายการโทรทัศน์ช่องฟรีทีวีได้ตามปกติ (เลขท่ี ๓๓๗/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 

แก้ไขให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ช่องฟรีทีวีได้ตามปกติ (เลขที่ ๓๓๗/๒๕๕๙) เนื่องจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แซท จ ากัด ได้แก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติแล้ว 

 
วาระที่ ๔.๒๑ พิจารณาเปรียบเทียบปรับทางปกครอง กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ฝ่าฝืน

ค าสั่งระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม    น าเสนอที่ประชุม กสท. คราวต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๒ แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ขอยกเลิก

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน     
๖ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ ด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ
มติที่ประชุม กสท. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. อีกครั้ง  

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 



๑๕ 
 

วาระที่ ๔.๒๓ เสนอแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ      
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

ของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่...) 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ เสนอ กสทช.  

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามระเบียบ กสทช . ว่าด้วยการ 
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓          
โดยก าหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ เป็นระยะเวลา ๗ วัน เนื่องจาก 
กรณีเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งเห็นควรขออนุมัติจาก กสทช. มอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน 
กสทช. ตามาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการ   
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และมอบหมายให้ประธาน กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน กสทช. ในการลงนามในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จาก
รายการกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่...) 

 
หมายเหตุ 
๑. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวารที่ ๔.๒๓ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๒๔ (ร่าง) โครงการสนับสนุนการจัดให้มีบริการค าบรรยายแทนเสียง (Caption) และ
บริการเสียงบรรยายแทนภาพ (Audio Description) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จาก
รายการของกิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) โครงการสนับสนุนการจัดให้มีบริการค าบรรยาย   

แทนเสียง (Caption) และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ เพื่อเป็น    
ข้อเสนอในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 



๑๖ 
 

วาระที่ ๔.๒๕ การขอขยายระยะเวลาการจัดท ารายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ท่ีจัดให้มี
บริการล่ามภาษามือค าบรรยายแทนเสียง หรือเสียงบรรยายภาพ ปี ๒๕๕๙ ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้
และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริ โภค         

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือค าบรรยายแทนเสียง หรือ
เสียงบรรยายภาพ ปี ๒๕๕๙ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือ
รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์  ให้ด าเนินการจัดส่งรายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์
ที่มีล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง หรือเสียงบรรยายภาพ ปี ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ  

 
วาระที่ ๔.๒๖ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๙๖๒/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม   

  ๑.   มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) เป็นผู้รับมอบอ านาจใน
การด าเนินคดีแทน กสท.  

๒.   เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่ ๔.๒๗ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมงาน  The 2017 World Telecom Smart 
City Conference of The 2017 Smart City Summit & Expo ระหว่างวันท่ี 
๒๓  – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ประเทศไต้หวัน (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) /ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.))        
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนางาน The 2017 World 

Telecom Smart City Conference of The 2017 Smart City Summit & Expo ระหว่าง 
วันที่ ๒๓  – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ประเทศไต้หวัน  โดยมีคณะเดินทางในส่วนของส านักงาน กสทช. ดังนี ้

๑. นางปริตา วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ทส.) 

๒. นายพสุ ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.) 

 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๗ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



๑๗ 
 

 
วาระที่ ๔.๒๘ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนางาน DVB World Conference 2017 

ระหว่างวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศออสเตรีย  
(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนางาน DVB World 

Conference 2017 ระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศออสเตรีย โดยมีคณะเดินทาง
ในส่วนของส านักงาน กสทช. ดังนี ้

๑. นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒) 

๒. นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 
 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๘ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระที่ ๕.๑ รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง SKY WAVE 
RADIO (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. สอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม แล้วน าเสนอต่อ       

ที่ประชุม กสท. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมต ิ
 
  หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 
  วาระที่ ๕.๒  แนวทางปฏิบัติในการออกอากาศกรณีล่วงพ้นระยะเวลา ๑๐๐ วัน นับตั้งแต่ 

วันท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี 
จักรี นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ส าหรับผู้รับ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ ผู้ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม 
 ๑.  เห็นชอบแนวปฏิบัติในการออกอากาศกรณีล่วงพ้นระยะเวลา ๑๐๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ส าหรับผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง รายละเอียดปรากฏตามที่ เอกสาร ๘ 
 ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  



๑๘ 
 

 
  หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๒ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
    
    


