
๑ 
 

- ร่าง - 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ ท่ี ๒๘ เมษายน  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 านักการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๙.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ 
๓. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๔. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นางสาวศิริเพ็ญ  สุขสารัญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายนันทพล  สุวรรณาศรัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 



๒ 
 

๑๔. นายวรุตม์  ว่องโรจนานันท์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๕. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๖. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ ลูกจ้าง 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๗  ได้ไปเป็นประธานในการเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๒)         
ณ อาคารหอประชุมช้ัน ๒ ส านักงาน กสทช. ซึ่งผลการด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณ
ส านักงานด้วย 

 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  
๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคาร ท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ  

โทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุม ระเบียบ
วาระที่ ๔.๑ ดังนี ้

๑. แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑ เป็นดังนี้ 
 “๑. เห็นชอบมูลค่าคูปองที่จะสนับสนุนในโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจ านวนเงิน ๑,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ทั้งนี้ เพื่อให้การ
สนับสนุนมีการกระจายตัวรวดเร็วยิ่งขึ้น  และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียด
โครงการ ขอบเขตการด าเนินงานของโครงการ และงบประมาณโครงการ ให้สอดคล้องกับมูลค่าคูปอง โดยให้
เสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาต่อไป” 

๒. แก้ไขข้อ ๑ ของหมายเหตุ เป็นดังนี้ 
“๑. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอสงวนความเห็นโดยจะท าบันทึกความเห็นส่งให้

ภายหลัง” 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
  



๓ 
 

  มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระท่ี ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

   
  มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระท่ี ๓.๓ สรุปการเข้าร่วมงาน China Content Broadcasting Network Exhibition – 
CCBN2014 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันท่ี ๑๙ – ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๕๗ และร่วมงานสัมมนา BroadThinking 2014 ณ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมท้ังประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Broadcasting 
Regulation ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗  
(ส่วนงานเลขานุการ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตภาษ์นันท์) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   ทราบ 
๒.   ให้ ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ลงใน website ของส านักงาน กสทช. ในส่วนของ  

สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย 
 

วาระท่ี ๓.๔ รายงานการเข้าร่วมการประชุม “DVB World Conference” ระหว่างวันท่ี    
๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก (ส านักงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านัก
วิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)/ส านักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ 
๒.   ให้ ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ลงใน website ของส านักงาน กสทช. ในส่วนของ 

สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย 
 
วาระท่ี ๓.๕ รายงานสรุปผลการตรวจและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน มีนาคม พ .ศ. ๒๕๕๗  
(ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑.  ทราบ 
๒. ให้  ส านักงาน กสทช . เร่ งด าเนินการบั งคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดกับสถานี

วิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต และช่องรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต  
 



๔ 
 

วาระท่ี ๓.๖ รายงานผลการติดตามความคืบหน้าการด า เนินงานตามแผนแม่บทกิจการ  
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ครบรอบ ๒ ปี 
(เมษายน ๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระท่ี ๓.๗ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
ประจ าปี ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และรายงานความคืบหน้า
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระท่ี ๓.๘ รายงานผลการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ

ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๑ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๓ ทั้งนี้  
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
  

วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

   
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการ 

ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงของ 

ผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม 



๕ 
 

สิ้นสุดลง จ านวน ๑๕ สถานี ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ โดยทันที และมอบหมายให้ 
กลุ่มงานภูมิภาค (ภภ.) ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

๓.   การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการใหม่ ตาม
ประกาศ 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 การยื่ น เอกสา รแก้ ไ ข เ พ่ิ ม เติ มของ ผู้ยื่ นค าขอทดลองประกอบกิ จกา ร

วิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายหลังวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช . เรื่อง 

หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยื่น
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม ภายหลังวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ จะต้องยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการใหม่ และ
เอกสารหลักฐานประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอใหม่ ภายใน ๑๘๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยให้ระงับการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงไว้จนกว่าจะได้รับอนุญาต 

๒.   วันเริ่มต้นใบอนุญาตของผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๑ ให้เริ่มนับจากวันที่ 
กสท. มีมติ และก าหนดให้ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ มีระยะเวลา ๖ เดือน โดยให้ด าเนินการเรื่อง
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๗ 

๓.   หากพ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๑ ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการที่มิได้ด าเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารให้แล้วเสร็จ  ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕ เว้นแต่  กรณีมีเหตุจ าเป็น        
ซึ่งผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการต้องท าค าช้ีแจงเป็นหนังสือ และให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อ กสท.  
เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี  
 

วาระที ่๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ประเภทบริการสาธารณะ ประเภทท่ีหน่ึง ขององค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่งขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยอนุญาตให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(ส.ส.ท.) ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง โดยให้มีอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๑ ปี 
นับแต่วันที่อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง หรือตามแผนการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล๊อกที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 



๖ 
 

 
วาระที่ ๔.๕ บริษัท นาคาเซีย จ ากัด ขอเลื่อนเวลาเริ่มด าเนินการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์     

ช่องรายการ Sport Highlight (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม ไม่อนุญาตให้บริษัท นาคาเซีย จ ากัด เลื่อนเวลาเริ่มด าเนินการเพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ ช่องรายการ Sport Highlight โดยจะต้องให้บริการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่      
แต่ไม่เกินวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หากล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้ใบอนุญาตสิ้นผลทันที ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ   
ที่จะยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๕ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๖ การขออนุญาตออกอากาศแบบคู่ขนานของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ส านัก

การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
 มติท่ีประชุม  
๑. อนุญาตให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบ

กิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบ
ความคมชัดสูง(MCOT HD) น าผังรายการของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในระบบแอนาล็อค ออกอากาศคู่ขนาน 
(Simulcast) ได้ ทั้งนี้ บริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) มีภาระหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการและการน าส่งเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบอนุญาตก าหนด  โดยจะต้องจัดท า
บัญชีแยกรายได้จากการประกอบกิจการของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และช่องรายการ MCOT HD เพื่อ
ประกอบการสอบทานในการช าระค่าธรรมเนียม 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอความร่วมมือให้บริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน)ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ี
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล น าช่องรายการเฉพาะที่ ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล มาออกอากาศผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ี
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของตน  
  

วาระที่ ๔.๗ พระสุวิทย์  ธีรธมโม (พระพุทธอิสระ) เรียกร้องให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด าเนินการทางกฎหมาย       
ต่อสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ท่ีออกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ให้ ส านั กง าน กสทช .  เ ร่ งด ำ เนินกำรตำมกฎหมำยอย่ ำ ง เ คร่ ง ครั ดกั บสถำนี

วิทยุกระจำยเสียงและสถำนีโทรทัศน์ที่ออกอำกำศโดยไม่ได้รับอนุญำต 
๒.  ให้ส ำนักงำน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียง

หรือโทรทัศน์ทุกรำยระมัดระวังมิให้น ำช่องรำยกำรที่มิได้รับใบอนุญำตมำออกอำกำศบนโครงข่ำยของตน 



๗ 
 

  
หมายเหตุ   รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๗ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
วาระที่ ๔.๘ ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต จ านวน       

๑ ช่องรายการ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการก ากับดูแลด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม   เนื่องจากบริษัท ห้าสิบเก้า ซัคเซส จ ากัด ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผิดกฎหมาย และยังไม่เป็นที่ยุติ  จึงอนุญาตให้บริษัท  
ห้าสิบเก้า ซัคเซส จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้
คลื่นความถ่ี ช่องรายการ OK LIFE ASEAN CHANNEL โดยมีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากพบภายหลังที่ได้รับใบอนุญาตแล้วว่า มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และยา ในกรณี ใดๆ 
ให้อายุใบอนุญาตลดลงกึ่งหนึ่ง  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 

วาระที่ ๔.๙ แนวทางการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เพ่ือให้บริการเขตพ้ืนท่ีพระราชวังไกลกังวล  (ส านัก
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส)) 

 
มติท่ีประชุม    
๑. เห็นชอบการด าเนินการติดตั้ง และก าหนดการให้บริการสถานีวิทยุคมนาคม ส าหรับ

กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเขตบริการหัวหิน (สถานีเสริม) ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๗ โดย
ใช้สถานที่ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ในระบบแอนะล๊อคเดิม 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ 
ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทุกรำยทรำบ เพื่อด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๐ การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม Radio Asia 2014 Conference “It’s all 

about content : Positioning New Radio In The ‘Knowledge Society’” 
ระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา  
(ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม Radio Asia 2014 Conference 
“It’s all about content : Positioning New Radio In The ‘Knowledge Society’” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ความเห็นของที่ประชุม 
 

วาระที่ ๔.๑๑ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต
ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง



๘ 
 

และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการ
อย่างทั่วถึง (ชส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  

 ๑.  เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตผู้ผลิต
รายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... 
 ๒.  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. เสนอร่างประกาศฯ ตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติ
หน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗(๒๔) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการ 
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ไม่มี 

 
   

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๐ น. 
 


