
๑ 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ท่ี ๑๒ 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 

๙.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นางรมิดา  จรินทร์ทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
๔. นายกีรติ  อาภาพันธ์ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ       

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๖. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวตามตะวัน  อรุณกมล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นายวรวิวัฒน์  จันทร์รัตน์สิริ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๘. นายพงศธร  จันอยู่ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๙. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๐. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๑. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ ลูกจ้าง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประธาน กสท. และ ส านักงาน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อก ไปสู่ระบบดิจิตอล ได้ไปช้ีแจงกับกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เกี่ยวกับกระบวนการ
สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อก ไปสู่ระบบดิจิตอล  แต่กองทุนฯ ขอเลื่อนไปพิจารณา     
ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๒. กสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์  งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างความเข้าใจด้านกฎหมายและส่งเสริมการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  
๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กส.)) 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 



๓ 
 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระท่ี ๓.๒    สถิติเรื่องร้องเรียนเดือนเมษายน ๒๕๕๗ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระท่ี ๓.๓    เรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้บริษัท ไฮเทค เคเบ้ิล เทเลวิชั่น จ ากัด เร่งด าเนินการ
แก้ปัญหาการรับชมรายการโทรทัศน์พร้อมท้ังคืนเงินค่าใช้บริการ (เลขท่ี ๑๐/
๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

  
 มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔      เรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้ตรวจสอบบิลค่าบริการของบริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี 

จ ากัด สูงเกินจริง (เลขท่ี ๒๑/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกจิการกระจายเสยีง
และโทรทัศน์ (บส.)) 

  
 มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕    ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  เพ่ือให้บริการกระจาย  

เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่อง
รายการ จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖ รายงานผลประชุมกับ World DMB จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๕ – ๑๐ เมษายน 

๒๕๕๗ ณ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสหราชอาณาจักร (ส านักกิจการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/ 
ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 



๔ 
 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ลงใน website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน
ของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วย 
 

วาระที่ ๓.๗    ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

  
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔๐ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ 
ทั้งนี้ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 

วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑. ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ
กิจการ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลง จ านวน ๑๙ สถานี ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒ โดยทันที และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

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

 



๕ 
 

วาระที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ จ านวน ๖ ราย (๖ใบอนุญาต) (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี ในระดับชาติ จ านวน ๕ ราย(๕ ใบอนุญาต) และในระดับท้องถ่ินจ านวน ๑ ราย(๑ ใบอนุญาต)  
ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชี แนบท้ายเอกสารแนบ ๓ ตามที่ คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ีและ
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๔    การเพิกถอนใบอนุญาตกรณีไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน

ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด ของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๒ ใบอนุญาต (คณะอนุกรรมการกิจการ
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓))  
 

 มติท่ีประชุม  
๑. ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่ผู้รับใบอนุญาต   

ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี โดยให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ภายใน ๓๐ วัน 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ประสานไปยังห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีอาร์พี เคเบิ้ล

ทีวี และห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาระสิทธ์ิ 09 ตามล าดับ  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ทั้ง ๒ ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้แก่ส านักงาน กสทช. หรือแจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทั้ง ๒ เข้าช้ีแจง
เพื่อให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อคณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ    
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพื่อกลั่นกรอง แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. 
ภายใน ๓๐ วัน 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีผู้รับ
ใบอนุญาตหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตลอดจนการแก้ไขกฎกติกาที่จ าเป็นให้ครอบคลุมถึง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว  แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ภายใน ๓๐ วัน 

 
วาระท่ี ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่
ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 



๖ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ ไม่ ใช้คลื่นความถ่ี ตามที่
คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี และส านักงาน กสทช. เสนอ  จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ         
ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชี แนบท้ายเอกสารแนบ ๔ 

 
หมายเหตุ 
๑. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ มีข้อสังเกต กรณี บริษัท กานต์มณี มาร์เก็ตติ้ง 

จ ากัด และบริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักช่ัน จ ากัด  และขอสงวนความเห็นกรณีบริษัท บุญรักษา มหาโชค จ ากัด  
โดยจะท าบันทึกส่งให้ภายหลัง 

๒.   กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตกรณีบริษัท บุญรักษา มหาโชค 
จ ากัด  โดยจะท าบันทึกส่งให้ภายหลัง 
  

วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่กรณีท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๙ ช่อง
รายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ตามที่คณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี และส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

๑.   อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  จ านวน ๕ ช่องรายการ  ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๕ 
โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒.  กรณีผู้ยื่นค าขออนุญาตใหม่ จ านวน ๔ ช่องรายการ ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชี
แนบท้ายเอกสารแนบ ๖ ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับ
การก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค และยังไม่เป็นที่ยุติ ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้    
ให้ช่องรายการทั้ง ๔ ดังกล่าวสามารถด าเนินการออกอากาศไปพลางก่อนไม่เกินระยะเวลาดังกล่าวและให้
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ น าเสนอผลการพิจารณาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวประกอบการพิจารณาออก
ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

 
วาระที่ ๔.๗ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๒ ราย ๒ 
ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  



๗ 
 

๑.   อนุญาตให้ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ดังนี้ 

 ๑.๑  กรมประชาสัมพันธ์ ยกเลิก ช่องรายการ สถานีพระพุทธศาสนา 
International Buddhitst Channel (IBC)  

 ๑.๒  บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ยกเลิกช่องรายการ VOICE TV  
ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบกิจการตามข้อ ๑.๑ ยกเลิกช่องรายการ (สิ้นสุดการให้บริการ) 

ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ (วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)  ส่วนผู้ประกอบกิจการตามข้อ ๑.๒ ให้ยกเลิกช่อง
รายการ(สิ้นสุดการให้บริการ) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๗ โดยให้ผู้ประกอบกิจการทั้ง ๒ ราย แจ้งผลการ
ด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. พร้อมทั้ง
แจ้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่น าช่องรายการดังกล่าวไปออกอากาศและแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบต่อไป 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. โดย  นส. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม
ต่อไป 

  
วาระที ่๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ในกรณียื่นขออนุญาตประกอบกิจการฯ ตามระยะเวลาการพิจารณาตาม
ข้อ ๑๖ (๔) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๑ ช่องรายการ (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ ไม่ ใช้คลื่นความถ่ี ตามที่
คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี และส านักงาน กสทช. เสนอ จ านวน ๑ ช่องรายการ ดังปรากฏรายช่ือ
ตามบัญชีที่แนบเอกสารแนบ ๗ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
วาระที่ ๔.๙ การเพิกถอนใบอนุญาตกรณีไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน 

ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด ของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๑ ใบอนุญาต (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่ผู้รับใบอนุญาต 

ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี หรือกรณีของการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยให้น าเสนอต่อ   
ที่ประชุม กสท. ภายใน ๓๐ วัน 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ประสานไปยัง บจ. วัน แมนเนจเม้นท์ มีเดีย กรุ๊ป 
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้แก่ส านักงาน กสทช. หรือแจ้งให้ 
บจ. วัน แมนเนจเม้นท์ มีเดีย กรุ๊ป เข้าช้ีแจงเพื่อให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อคณะอนุกรรมการก าหนด



๘ 
 

โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว  
เพื่อกลั่นกรอง แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. ภายใน ๓๐ วัน 

 
วาระที่ ๔.๑๐ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการกรณีขอให้ตรวจสอบความ     
ไม่เหมาะสมของซีรี่ย์ เรื่อง Dexter ของช่อง Fox Crime (ส านักก ากับผังรายการ 
และเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการตรวจสอบ     

ในกรณีที่มีผู้ประกอบกิจการรายอื่นน าเนื้อหาเดียวกันไปเผยแพร่ด้วย 
  

วาระที่ ๔.๑๑ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการกรณีละครเรื่อง กุหลาบไฟ 
จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไม่ถูกต้อง (ส านักก ากับผังรายการและ
เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) /
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ

และส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ แก้ไขผังรายการ 
ให้ถูกต้อง 

 
วาระที่ ๔.๑๒ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการกรณีละครชุด “ฮอร์โมน 
วัยว้าวุ่น” มีเน้ือหาไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน (ส านักก ากับผังรายการและ
เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม   อนุมัติให้ส านักงาน กสทช. ถอนระเบียบวาระนี้เพื่อน าไปพิจารณา

เพิ่มเติม 
 

วาระที่ ๔.๑๓ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบ
ประยุกต์ประเภทการส ารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ... 
(ส านักก ากับผังรายการและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสยีง
และโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม    



๙ 
 

๑. ทราบผลการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการส ารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. .. .  
โดยคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช.พิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการส ารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ...
ตามที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๑๔ ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต

ให้บริการแบบประยุกต์ ประเภทการส ารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ... (คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบผลการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต

ให้บริการแบบประยุกต์ ประเภทการส ารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ. .. .                    
โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์    
และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการส ารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ...
ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๑๕ การพิจารณาแนวทางในการตอบหนังสือคณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการ

คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เรื่อง ขอให้ทบทวนมติการแจกคูปองส่วนลดเพ่ือ
สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิตอล (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (วส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ให้กรรมการ กสท. พิจารณาและให้ความเห็นเพิ่มเติม 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าร่างหนังสือแจ้งตอบคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อ

การคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน โดยให้พิจารณาความเห็นในข้อ ๑ ประกอบด้วย แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม 
กสท. อีกครั้งหนึ่ง 

 
วาระที่ ๔.๑๖ การขยายระยะเวลาการน าส่งแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ

สมาชิกตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 
 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการขยายระยะเวลาการน าส่งแบบสัญญาการให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี ้

๑. อนุญาตให้สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และบริษัท วีพี เทค จ ากัด ขยาย
ระยะเวลาการน าส่งแบบสัญญาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)ออกไปอีก ๓๐ วัน    
นับแต่วันครบก าหนดการขยายระยะเวลาการน าส่งแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกคราวแรก 

๒. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมส าหรับผู้ให้บริการรายอื่นที่ไม่สามารถน าสง่แบบสญัญา
ภายในระยะเวลาที่ กสท. ก าหนด จึงอนุญาตให้ผู้ให้บริการดังกล่าวขยายระยะเวลาการน าส่งแบบสัญญา
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันครบก าหนดการขยาย
ระยะเวลาการน าส่งแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกคราวแรก 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระที่ ๕.๑ การยื่นค าร้องขอให้เร่งพิจารณาพิพากษาคดีกรณี ส านักงาน กสทช.และ กสทช.
อุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง    
ท่ี ๕๓๐/๒๕๕๗  

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด 

เพื่อขอให้พิจารณาคดีน้ีโดยเร่งด่วน เพื่อประโยชน์สาธารณะและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนกับบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

   
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๕ น. 
 

 


