
๑ 
 

               
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ ท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
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         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
   

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

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
  
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒.  นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ลาประชุม 

 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 



๒ 
 

๕. นางอิสสะรี  ฉัตรโชติกวงศ์ รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๖. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๗. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า ผู้อ านวยการส่วน 
๘. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายวัฒนะ  สินทร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางนรมน  โพประยูร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวชมพูนุท  ลิ้มเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นายอภิชาต ด ารงสันติสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวคณาพร  สนธยานนท์ ลูกจ้าง 
๒๙. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๓๐. นายอารมณ์  พรประพันธ์ ที่ปรึกษาจาก LS telcom Limited 
๓๑. นายณรงค์  อยู่ถนอม ที่ปรึกษาจาก LS telcom Limited 
๓๒. Mr. Francois Gauthier ที่ปรึกษาจาก LS telcom Limited 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และไม่มีเรื่องแจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบ  
๒. กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

ได้รับเชิญจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ ให้ข้ึนบรรยายในหัวข้อ Digital Content ในงาน 
Thailand-Korea Digital Conference 2015 ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

๓. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันศุกร์ที่  ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘  กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ และ กสทช. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  ได้ประชุมร่วมกับอธิบดี
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
และจะเสนอผลให้ที่ประชุม กสท. ทราบต่อไป 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
  

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๕๘  โดยไม่มีข้อแก้ไข 

  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๕๘ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนที่ค้างด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

 



๔ 
 

วาระที่  ๓.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ : ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค และส านัก

ก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.) เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเร็ว 

 
วาระที ่ ๓.๔ ค าสั่งก าหนดวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรก (คดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๓๒๒๒/

๒๕๕๕) : ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๕  การชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการออกอากาศรายการโทรทัศน์ของบริษัท วอยซ์ ทีวี 
จ ากัด (ช่องรายการ VOICE TV ) : ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 
  
 
มติท่ีประชุม ทราบ การยุติเรื่องร้องเรียน 
 

 
วาระที ่ ๓.๖ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
  
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๗ การเข้าร่วมการประชุม radio asia 2015 ณ กรุงย่างกุ้ง  สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันท่ี ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ : ส่วนงาน
เลขานุการ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ 
  

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

 



๕ 
 

วาระที ่ ๓.๘ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. ไปพิจารณาด าเนินการ   
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙  
  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ 
  กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  มติท่ีประชุม 

๑.   ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๓๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
จ านวน ๒๖  สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่ งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุ ครั้งที่ ๑ และมิได้ยื่นค าขอขยาย
ระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิ
ในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๕ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือแนบ เอกสาร ๓ 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่ งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุ ครั้งที่ ๒ และมิได้ยื่นค าขอขยาย
ระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิ
ในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

๔.   การระงับสิทธิตามข้อ ๒ และข้อ ๓  ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้
รับทราบค าสั่งทางปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที 

๕.  ให้การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการ 
ตามข้อ ๒.และข้อ ๓. เป็นไปตามค าสั่ง กสทช. ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบ
คดีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 

 
 



๖ 
 

 วาระที ่ ๔.๒ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้
ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ) (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๗ สถานี (ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๕ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และมอบหมายให้
ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ีหากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 

๒.   ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓.   หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศตาม
ข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป 
 
 วาระที ่ ๔.๓ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

ช่อง ๕ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบ ผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก   

ช่อง ๕  รายละเอียดตามผังรายการที่แนบ เอกสาร ๖ โดยให้แก้ไขประเภทรายการให้เหมาะสมกับเนื้อหา
รายการ แล้วรายงานให้ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่  

๒.  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕  
ส่งผังรายการหลักประจ าปีครั้งต่อไป ก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย ๑๕ วัน และกรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด 

  
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ  

 
 วาระที ่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีหน่ึง ในกรณีใบอนุญาต
เดิมสิ้นสุดลง ขององค์การกระจายภาพเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(ส.ส.ท.) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 



๗ 
 

  
มติท่ีประชุม  

 ๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้องค์การกระจายภาพ
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบแอ
นะล็อก เพื่อประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ หรือวันสิ้นสุดตามแผนการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกที่คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบแล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก่อน 
   ๒.  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. มีหนงัสอืแจ้งให้องค์การกระจายภาพเสยีงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)เร่งด าเนินการจัดท าแผนการยุติการออกอากาศในระบบแอนะลอ็ก
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ กสท.โดยเร็ว 

๓.  ให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งให้สายงานกิจการโทรคมนาคม ทราบ ตามข้อ ๑          
เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้อ านาจหน้าที่ต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๕ แนวทางการให้อนุญาตส าหรับการให้บริการท่ีมีความคาบเกี่ยวระหว่างกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบ 
กิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และวิทยุคมนาคม (ปส.๓)/ส านักอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (ปท.๒)/คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี) 
  
 
มติท่ีประชุม  

 ๑.  เห็นชอบ ให้แก้ไขเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ในข้อ ๓ 
การเริ่มให้บริการและการให้บริการ จาก “(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจะน าโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการไปให้บริการอื่นใด นอกเหนือจากกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ โดยต้องยื่นค าขอต่อคณะกรรมการก่อนไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”              
เป็น “(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจะน าโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการไปให้บริการอื่นใดนอกเหนือจากกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จะต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ โดยต้องยื่นค าขอต่อคณะกรรมการก่อนไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจะ
น าโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการไปให้บริการในกิจการโทรคมนาคม 
จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” 

๒.  ให้ ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบการแก้ไขแนบท้าย
ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
และชัดเจน 

หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 
 



๘ 
 

วาระที่  ๔.๖ การส่งบุคลากรเข้ าร่วมประชุม Radio Asia 2015 Conference                   
"The Creative Power of Radio" ระหว่างวันท่ี ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ 
กรุงย่างกุ้ง สหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ : ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
(จส.)  
 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบรายช่ือบุคลากรเข้าร่วมประชุม Radio Asia 2015 

Conference "The Creative Power of Radio" ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงย่างกุ้ง 
สหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

๑. นางสาวอรศรี ศรีระษา ผู้ช านาญการ (ช๓) รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) 

๒. นายอาคม  สุวรรณรักษา  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก๑) ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม  

 
วาระที่  ๔.๗ การส่งบุคลากรเข้าประชุม Istanbul TV Forum & Fai ณ เมืองอิสตันบูล 

ประเทศตุรกี ระหว่างวันท่ี ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ : ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) และ ส านักอ านวยการสายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.) 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบรายช่ือบุคลากรเข้าร่วมประชุม Istanbul TV Forum & Fai 

ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอดังนี ้
๑.  นางปริตา  วงศ์ชุตินาท  ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (ทส.) 
๒.  นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย  ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.) 
 

วาระที่  ๔.๘ แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบ 
เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และ ระบบ ดิจิตอล (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
  
 
มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๙ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน ระหว่าง ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ และ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส านักกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือใน

การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่



๙ 
 

ประชาชน ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 
หมายเหตุ  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ จะน าส่งข้อเสนอแนะไปยังส านักงาน กสทช. ต่อไป 

   
วาระที่  ๔.๑๐ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในการสื่อสารเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระหว่าง 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และ กองทัพบก (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือใน

การสื่อสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  ระหว่าง 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ กองทัพบก
   

หมายเหตุ  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ จะน าส่งข้อเสนอแนะไปยังส านักงาน กสทช. ต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๑ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๕๒/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พันต ารวจเอก

ทวีศักดิ์  งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 
๒.  เห็นชอบ แนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่  ๔.๑๒ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 
กสทช. เรื่องมาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(บริษัท มาย เคเบ้ิล ทีวี จ ากัด) (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบ ผลการตรวจสอบแบบสัญญาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ (บริษัท       
มาย เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด) 

๒.  เห็นชอบ ระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรบั
สมาชิกให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบแบบสัญญา 

 
 
 

 



๑๐ 
 

วาระที่  ๔.๑๓ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานสัญญาการให้บริการทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 
๒๕๕๖ (บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จ ากัด) (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบ ผลการตรวจสอบแบบสัญญาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ (บริษัท  
แสนสุขเน็ทเวิร์ค จ ากัด) 

๒.  เห็นชอบ ระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ตรวจสอบแบบสัญญา 

 
วาระที่  ๔.๑๔ ขอขยายระยะเวลาในการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (ส านักกฎหมาย

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม ยกค าร้องของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด เนื่องจาก 

ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดก าหนดให้อ านาจ กสท. พิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาในการช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้แก่ผู้รับใบอนุญาตได้  

 
วาระที่  ๔.๑๕ การเลื่อนก าหนดระยะเวลาในการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

เพ่ือการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจ ระดับชาติ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ส านักนโยบาย
และวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอหารือไปยังส านักงาน

อัยการสูงสุด เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนก าหนดระยะเวลาในการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
เพื่อการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ 

หมายเหตุ      รับรองระเบียบวาระนี้  เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที ่ ๔.๑๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการให้
สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ พร้อมชดใช้ค่าเสียหายในการ
เสียเวลาท่ีต้องติดต่อกับบริษัท จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๑๖๗/๒๕๕๗) 
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

มติท่ีประชุม ให้ ส านักงาน กสทช. น าไปศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางที่ กสท.
เคยมีมติเกี่ยวกับเรื่องท านองเดียวกันนี้ พร้อมน าความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช.
น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 



๑๑ 
 

วาระที่  ๔.๑๗ กรณีการออกอากาศรายการคนรู้จริง ทางช่องรายการ 24 TV (ส านักก ากับผัง 
และเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 

วาระที่  ๔.๑๘ กรณีเรื่องร้องเรียนออกอากาศรายการโทรทัศน์ ทางช่องรายการฟ้าวันใหม่ 
น าเสนอเน้ือหารายการไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
ไม่มี 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 


