
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ       กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๔. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์       กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๖. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานกุาร  
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๘. นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก  
และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย       ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
๔. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๒ 
 

๕. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ 

๖. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นางปัญชลีย์  ชัยกาญจนาศักดิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๐. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวกาญจนา  ธานีรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นายศักดิ์ดา  มะเกลี้ยง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายซอแหละ  บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นายณรงค์ชัย  วิชัยยุทธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๙. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๓๐. นางสาวสมชนก  อดุลยพันธ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๓๑. นายธิติพนธ์  พานิชกุล พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ครั้งท่ี ๔๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ ท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 
๑.   ระเบียบวาระที่ ๒.๒ ให้เพิ่มเติมหมายเหตุ ของมติที่ประชุม เป็นดังนี้ 
 “หมายเหตุ    กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ ไม่ร่วมรับรองระเบียบวาระนี้ 

เนื่องจากไม่เข้าร่วมประชุม” 
๒.   แก้ไขเพิ่มเติม มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๔๐ ข้อ ๒  เป็นดังนี้  

“๒.  มีข้อเสนอ ตอ่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการของผู้รับ
ใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้
ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์” 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๒/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 
 

วาระที่ ๓.๒ รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
(ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วนกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
 

 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง วันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติท่ี ๗๖/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมาย

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๓.๕ เรื่องการจัดท าใบแจ้งสิทธิ์ในการแลกรับอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 
ในระบบดิจิตอล ส าหรับครัวเรือนท่ีได้รับสิทธิ์เพ่ิมเติม (ลสทช. และส านักพัสดุและ
บริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

 หมายเหตุ   
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๓.๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๕๙) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้ งสิ้น ๑ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ ทั้ งนี้  
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 



๕ 
 

 ๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท. 
และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๒ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด (ณ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙) (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 

    ๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๒ สถานี (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่
แนบเอกสาร ๒  ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  
พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกล่าว
ทราบ และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์และส านักงาน 
กสทช. ภาค ๔  ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งระงับดังกล่าว ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒. ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณา 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓.   หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศตาม 
ข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป 

 
 
วาระที่ ๔.๓ พิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ กรณีการขอย้ายท่ีตั้งของสถานีวิทยุกระจาย 

เสียงวิทยุเชียงใหม่เมืองงาม จังหวัดเชียงใหม่ (รหัสสถานี ๑๒๕๔๐๐๔๕)  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  รับค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ บรอดแคสท์  
ที่ขอย้ายที่ตั้งสถานี เนื่องจากพบข้อเท็จจริงเรื่องการย้ายที่ตั้งที่ถือเป็นพยานหลักฐานใหม่  อันท าให้ข้อเท็จจริงที่
ยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ มาตรา ๕๔ (๑) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และ
คู่กรณีได้ย่ืนค าร้องขอพิจารณาใหม่ภายในก าหนดระยะเวลา ๙๐ วัน  
 ๒.  อนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุเชียงใหม่เมืองงาม จังหวัดเชียงใหม่ (รหัส
สถานี ๑๒๕๔๐๐๔๕) คลื่นความถ่ี 90.50 MHz จังหวัดเชียงใหม่ ย้ายที่ตั้งสถานีตามที่ยื่นค าร้อง จาก บ้านเลขที่ 
๑๕๔/๔ หมู่ ๖ ต าบล ฟ้าฮ่าม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ ๔ ต าบลยางเนิ้ง 
อ าเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่  



๖ 
 

 ๓.  มอบหมายให้ รสทช. สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคด าเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงกรณี ส านักงาน กสทช.ภาค ๙ (เชียงใหม่) รายงานพิกัดสถานที่ตั้งของสถานีผิดพลาด
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และรายงานให้ กสท. ทราบต่อไป 
  
  หมายเหตุ   กสทช. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๔ พิจารณาสิทธิการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง คนคลองสาม คลื่นความถี่  

102.25 MHz และ สถานีวิทยุกระจายเสียง กล้าตะวัน คลื่นความถี่ 96.25 MHz  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 

  ๑.  กรณีสถานี วิทยุกระจายเสียง คนคลองสาม คลื่นความถ่ี 102.25 MHz  
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการก่อสร้างเสาส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงในบริเวณวัดธรรมกายได้ถูกร้องทุกข์ด าเนินคดี
เกี่ยวกับขออนุญาตปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่    
ในการควบคุมก ากับดูแลดังกล่าว แต่เนื่องจากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการด าเนินคดีความผิดดังกล่าวถึงที่สุด  
การตั้งสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียง คนคลองสาม ได้รับอนุญาตและด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรพักใช้ใบอนุญาตตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมไปก่อนจนกว่าผลการด าเนินคดีจะถึงที่สุด และเมื่อใบอนุญาตตั้งสถานีถูกพักใช้จนกว่าผลการ
ด าเนินคดีถึงที่สุดโดยหากปรากฏผลของคดีที่ถึงที่สุดในภายหลังว่าเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้ถือว่าใบอนุญาตตั้งสถานีสิ้นผลลงทันที อนึ่ง เห็นควร
ให้ระงับการทดลองออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง คนคลองสาม คลื่นความถ่ี 102.25 MHz ไปจนกว่าการ
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของสถานีดังกล่าวมีผลเป็นที่ยุติว่าได้ปฏิบัติโดยถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย 

  ๒. กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง กล้าตะวัน คลื่นความถ่ี 96.25 MHz เพื่อให้การ
ด าเนินการ การออกอากาศภายหลังจากที่ มีมติ กสท.ให้พักใช้ใบอนุญาตช่ัวคราว เห็นควรให้ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ปส.๑) มีหนังสือก าชับการออกอากาศของสถานีดังกล่าวมิให้ออกอากาศ 
ขัดกับมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
ข้อ ๒๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๖ โดยหากปรากฏว่ามีการออกอากาศอันเป็นการขัดกับมาตรา ๓๗ ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวม
ข้อเท็จจริงเพื่อเสนอต่อ กสท. พิจารณาก าหนดมาตรการทางปกครองข้ันสูงข้ึนไป 
 
 
 
  หมายเหตุ  
    ๑.  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๔ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ ขอเปิดเผยความเหน็ตามบันทึกแนบ 
  ๓.  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ ไม่เข้าร่วมพิจารณากรณีวิทยุกระจายเสียง  
กล้าตะวัน คลื่นความถ่ี 96.25 MHz 

 



๗ 
 

วาระที่ ๔.๕  การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน  
๘ หน่วยงาน  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน       
๘ หน่วยงาน รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๓ 
 

 หมายเหตุ  กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท      
ท็อปไลน์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) /ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ ไม่ ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ของบริษัท ท็อปไลน์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี  โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี  
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากบริษัท ท็อปไลน์ แชนแนล จ ากัด ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตฯหลังจาก
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุแล้ว 
 ๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา          
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 
 

วาระที่ ๔.๗ การพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ สิ้นผลลง 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  
 
มติท่ีประชุม 
จากข้อเท็จจริง ปรากฏว่า นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย 

ได้แถลงข่าว พูดชักชวน ปลุกระดมประชาชน โดยออกอากาศผ่านช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC       
อันเป็นพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อันเป็นผลเสียหาย  ต่อประโยชน์
สาธารณะที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลังมีเนื้อหาที่ส่อให้เกิดความสับสน ยุยง ปลุกปั่นให้เกิด ความขัดแย้ง   
หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักรตามข้อ ๓ (๕) ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่  
๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

http://morning-news.bectero.com/tags/4279/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html


๘ 
 

ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อันถือเป็นการกระท าที่ขัดต่อมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระท าของนาย
องอาจ ธรรมนิทา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรรมกาย และมูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกันอย่างแน่นแฟ้น และมีพฤติกรรมโดยปกติอย่างต่อเนื่องมาตลอดว่าใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC เป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวัดพระธรรมกายไปสู่ศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ประชาชน หรือ
สาธารณะ ประกอบกับฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติได้มีหนังสือร้องเรียนถึง ส านักงาน กสทช. เรื่องการออกอากาศ
ของช่องรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC กรณีการกระท าของนายองอาจ ธรรมนิทา และสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
DMC อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือก่อให้เกิดความสับสนได้ ที่ประชุม กสท. พิจารณากรณีดังกล่าว เห็นว่าหาก
ปล่อยให้มีการออกอากาศต่อไปจะส่งผลในการสร้างความสับสนให้กับประชาชน เกิดความสุ่มเสี่ยง และเข้าใจผดิ 
และมีผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การกระท าดังกล่าวจึงเป็น
กรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือมีความ
จ าเป็นที่ต้องปกป้องความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตาม ข้อ ๑๘ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ อันท าให้ใบอนุญาต 
สิ้นผลลง โดยการพิจารณาดังกล่าวถือเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่ นช้าไปจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   
ที่ประชุม กสท. จึงมีมติดังนี้ 

๑.  ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ของมูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ช่องรายการ สถานี
วิทยุโทรทัศน์ DMC ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0017-56 สิ้นผลลงตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  
(ปส.๒) ด าเนินการ ดังนี้ 

  (๑)  แจ้งค าสั่งทางปกครอง ให้มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทราบโดยทันที 
  (๒)  แจ้งให้มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด าเนินการช าระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตรายปีจนถึงวันที่ใบอนุญาตสิ้นผลลง โดยจะต้องช าระให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่
ใบอนุญาตสิ้นผลลง 

  (๓)  แจ้งให้บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับชาติ กับมูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ยุติการให้บริการแก่
มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ทันทีที่ใบอนุญาตสิ้นผลลง 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (คส.) ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
ของมูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม หากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อไป 
 

หมายเหตุ  
๑. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๗ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ไม่เข้าร่วมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๗ 

 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๘ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการ ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
จ านวน ๖ ช่องรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  อนุญาตให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบ  
กิจการฯ ช่องรายการจ านวน ๖ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 ๒.  ให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช . ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   
  ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือน กรณีที่บริษัท ฯ แจ้งขอยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๖ ช่องรายการ ดังกล่าวต่อ 
กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 
  ๔.  ส่วนของประเด็นเรื่องแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค อันเป็นผลมาจากการยกเลิก
ใบอนุญาตฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
น าไปพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 
 หมายเหตุ   

๑. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๘ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒.  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
๓.  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๙ โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชส านัก และการถ่ายทอดสดงาน  

พระราชพิธีและรัฐพิธี ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

  มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบโครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชส านัก และการถ่ายทอดสด

งานพระราชพิธีและรัฐพิธี ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หกสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  

๒. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชส านัก และ
การถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กับสถานีโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในนามกองทัพบก  

๓. มอบหมาย ส านักงาน กสทช. เสนอโครงการฯ ตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม กสทช. 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 



๑๐ 
 

หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๙ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๐ การปรับเปลี่ยนก าหนดการขยายโครงข่ายของสถานีเสริมในกลุ่ม A2 ส าหรับ

ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (คณะท างานติดตามแก้ไข
ปัญหาด้านการใช้คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบ
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล /ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑.  ทราบข้อเสนอปรับเปลี่ยนก าหนดการขยายโครงข่ายของสถานีเสริมในกลุ่ม A2 
ส าหรับให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จ านวน ๑๐ สถาน ีได้แก่ จอมบึง ตาพระยา ไทรโยค 
(เขาป่าห้าม) ดอยเต่า เวียงป่าเป้า ถลาง ทองผาภูมิ ปลายพระยา เทพา และ นาทวี อันเนื่องมาจากปัญหา
อุปสรรคในการเข้าใช้สถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมหรือเนื่องมาจากกระบวนการทางพัสดุ
ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
 ๒.  เห็นชอบการปรับเปลี่ยนก าหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลส าหรับสถานีเสริมในกลุ่ม A2 ตามความเห็นชอบร่วมกันของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการขยายโครงข่าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๕ 

 
วาระที่ ๔.๑๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยาย

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และขอขยายวาระการด ารงต าแหน่ง
ของคณะท างานฯ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. ทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยาย
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

๒. เห็นชอบให้ขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานติดตามและก ากับดูแล
การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ต่อไปอีก ๓ เดือน นับแต่วันที่ครบก าหนดเดิม 

 
วาระที่ ๔.๑๒ การขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเพ่ือ

ประโยชน์ทางการศึกษา  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 

มติท่ีประชุม   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการศึกษาเพิ่มเติม 
 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
 
 



๑๑ 
 

 วาระที่ ๔.๑๓ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสี ช่อง ๓ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ 
 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๔ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบการปรับปรุงแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ 

ในระบบแอนะล็อกของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) ในส่วนยุติการออกอากาศที่เร็วกว่าเดิม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๖ 

 
วาระที่ ๔.๑๕ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์

สีกองทัพบกช่อง ๗ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 

มติท่ีประชุม  ทราบ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ 

หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
วาระที่ ๔.๑๖ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์

โมเดิร์นไนน์ ช่อง ๙ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบการปรับปรุงแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ 

ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง ๙)  
 
วาระที่ ๔.๑๗ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑ ) (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบการปรับปรุงแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน

ระบบแอนะล็อกของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) ในส่วนยุติการออกอากาศที่เร็วกว่าเดิม
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๗ 

 
 
 

 



๑๒ 
 

วาระที่ ๔.๑๘ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส (ช่องไทยพีบีเอส) (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบการปรับปรุงแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ 

ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ช่องไทยพีบีเอส) ในส่วนยุติการออกอากาศที่เร็วกว่าเดิม
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๘ 
 

วาระที่ ๔.๑๙ รายการพระราชพิธีหรือรายการอันสืบเ น่ืองจากการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

  
 มติท่ีประชุม เห็นชอบให้รายการพระราชพิธีหรือรายการอันสืบเนื่องจากการเสดจ็

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ออกอากาศในโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลเป็นเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ถือเป็นรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ทั้งนี้ การยื่น
ขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ให้เป็นไปตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วย การลดหย่อนหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
วาระที่ ๔.๒๐ หลักการและแนวทางการสอบทานการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ

กิจการรายปี กรณี การตั้งบริษัทตัวแทน การร่วมผลิตรายการ การให้เช่าใช้บริการ
ช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
  มติท่ีประชุม  

๑.   เห็นชอบหลักการและแนวทางการสอบทานการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการรายปี กรณี การตั้งบริษัทตัวแทนในการบอกรับสมาชิก ดังนี้ 

 ๑.๑ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและสมาชิก ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการให้บริการโครงข่ายกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก เป็นสิทธิเฉพาะตัวที่ต้องประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์และรายได้ที่เกิดข้ึนถือเป็นรายได้ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาต ซึ่งต้องรับรู้รายได้ด้วย
ตนเองหรือแสดงรายได้เพื่อช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีทั้งหมด 

 ๑.๒ ไม่ตัดสิทธ์ิผู้รับใบอนุญาตในการแต่งตั้งหรือว่าจ้างบุคคลอื่นเป็นตัวแทนในการ
ด าเนินการดังกล่าวในลักษณะตัวแทน/ตัวการ (Out Source) เพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ แต่ต้องไม่เป็น
การขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้หากพบว่าผู้กระท าการแทนมีการรับรู้รายได้ในกิจกรรมภายใต้ขอบเขตบริการของ      
ผู้ได้รับอนุญาตให้ถือว่ารายได้ที่เกิดกับผู้กระท าการแทนนั้น เป็นรายได้ที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบกิจการของ
ผู้รับใบอนุญาตนั้นตั้งแต่ต้น และต้องน ามาค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  

 ๑.๓  ผู้รับใบอนุญาตต้องบันทึกรายได้ค่าจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก หรือ ค่าสมาชิก ทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และให้
เปิดเผยรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมที่เกิดข้ึนตามขอบเขตใบอนุญาตที่ได้รับ แม้ว่าผู้รับใบอนุญาตจะไม่ได้รับรู้



๑๓ 
 

จ านวนเงินดังกล่าวเป็นรายการรายได้ในงบก าไรขาดทุน แต่ต้องรับรู้และแสดงเป็นรายได้จากการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 ๑.๔  ในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ     
งบการเงินหรือแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ให้ถือว่ารายได้ตามงบการเงินของผู้กระท าการแทนเป็นรายได้ที่
เกี่ยวเนื่องจากการประกอบกิจการต้องน ามาค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  

 ๑.๕  ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าเงื่อนไขและขอบเขตใบอนุญาตที่ครอบคลุมอยู่แล้ว 
ในเรื่องนี้ให้ชัดเจนข้ึน แล้วแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาตทราบอีกครั้งหนึ่ง  

๒.  เห็นชอบหลักเกณฑ์การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี กรณี
ร่วมผลิตรายการ ดังนี้ 

 ๒.๑  การร่วมผลิตราย ร่วมการงาน หรือร่วมธุรกิจอื่นใด เป็นสิทธิของผู้รับ
ใบอนุญาตในการด าเนินการตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยเวลาโฆษณาถือสิทธิภายใต้ใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 
ที่เกิดภายใต้ขอบเขตการอนุญาตที่ได้รับอนุญาต ดังนั้นผู้รับใบอนุญาตต้องรับรู้รายได้ด้วยตนเอง หรือแสดง
รายได้ทั้งหมดจากเวลาโฆษณาที่เกิดข้ึน และต้องน ามาค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  

 ๒.๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องบันทึกรายได้ค่าโฆษณาจากเวลาทั้งหมดให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และให้เปิดเผยรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมที่เกิดข้ึนตามขอบเขต
ใบอนุญาตที่ได้รับ แม้ว่าผู้รับใบอนุญาตจะไม่ได้รับรู้จ านวนเงินดังกล่าวเป็นรายการรายได้ในงบก าไรขาดทุน แต่
ต้องรับรู้และแสดงรายได้ที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์นั้น ไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 ๒.๓  ในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
หรือแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ให้ถือว่ารายได้ตามงบการเงินของผู้กระท ากิจกรรมภายใต้การให้บริการของ  
ผู้รับใบอนุญาตแทนนั้น เป็นรายได้ที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบกิจการต้องน ามาค านวณค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี 

 ๒.๔  ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าเงื่อนไขและขอบเขตใบอนุญาตที่ครอบคลุมอยู่แล้ว
ในเรื่องนี้ให้ชัดเจนข้ึน แล้วแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาตทราบอีกครั้งหนึ่ง  

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. ศึกษาเพิ่มเติม กรณีให้เช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม 
(Transponder) แล้วเสนอที่ประชุม กสท.อีกครั้งหนึ่ง 

 
วาระที่ ๔.๒๑ แนวทางการสอบทานรายได้เพ่ือการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

รายปีของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้รายได้ที่บริษัท ซีทีเอช เมมเบอร์ จ ากัด เรียกเก็บค่าสมาชิกหรือ

เครื่องรับสัญญาณจากผู้ใช้บริการให้ถือเป็นรายได้เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่อยู่นอกงบการเงินของ  
บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด และพึงต้องน ามาค านวณเพื่อช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี 
ภายใต้ใบอนุญาตที่ได้รับตามกฎหมาย 

๒.  บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ต้องบันทึกรายได้ค่าจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและค่าสมาชิก ทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 



๑๔ 
 

และให้เปิดเผยรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมที่เกิดข้ึนตามขอบเขตใบอนุญาตที่ได้รับ แม้ว่าบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี 
จ ากัด จะไม่ได้รับรู้จ านวนเงินดังกล่าวเป็นรายการรายได้ในงบก าไรขาดทุน แต่ต้องรับรู้และแสดงรายได้จากการ
ประกอบกิจการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นต้นไป   

๓.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนดโครงสร้าง
ค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พิจารณารายได้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
รายปีกรณีดังกล่าวแล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป   

 
วาระที่ ๔.๒๒ แนวทางการสอบทานรายได้เพ่ือการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

รายปีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้รายได้ที่บริษัท แซท เทรดดิ้ง จ ากัด ที่ เรียกเก็บค่าสมาชิกหรือ

เครื่องรับสัญญาณจากผู้ใช้บริการให้ถือเป็นรายได้เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่อยู่นอกงบการเงินของบริษัท  
จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด และพึงต้องน ามาค านวณเพื่อช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีภายใต้
ใบอนุญาตที่ได้รับตามกฎหมาย   

๒.  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ต้องบันทึกรายได้ค่าจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและค่าสมาชิก  ทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
และให้เปิดเผยรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมที่เกิดข้ึนตามขอบเขตใบอนุญาตที่ได้รับ แม้ว่าบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท 
จ ากัด จะไม่ได้รับรู้จ านวนเงินดังกล่าวเป็นรายการรายได้ในงบก าไรขาดทุน แต่ต้องรับรู้และแสดงรายได้จาการ
ประกอบกิจการ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นับตั้งแต่รอบบัญชีที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นต้นไป  

๓.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนดโครงสร้าง
ค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พิจารณารายได้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
รายปีกรณีดังกล่าวแล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป   

๔.  กรณีการให้บริการขายต่อช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) ให้ส านักงาน  
กสทช. น าเสนออีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ข้อยุติตามวาระที่ ๔.๒๐   

 
วาระที่ ๔.๒๓ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต 
ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ พ.ศ. ....  (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

    
   
  มติท่ีประชุม  

ให้ส านักงาน กสทช. น า (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิต
รายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่ เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ .ศ. .. . .  
ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 



๑๕ 
 

 
 หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่  ๔.๒๓ นี้เพื่อน าไปด าเนินการ     
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
  
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
  


