
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๑๓ กรกฎาคม 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 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๓.  นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ลาประชุม 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายฉันทพัทธ์  ข าโคกกรวด ผู้อ านวยการส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๓. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๔. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๕. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ ผู้อ านวยการส่วน 
๖. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๗. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๑๑. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวกรรพี  โรจน์บุญถึง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายวรุฒ์  ว่องโรจนานันท์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๘. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๒๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖  
กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยให้เพิ่มเติมข้อความใน ข้อ ๓ ของมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ เป็นดังนี้ 

“๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. หาข้อมูลประกอบเพิ่มเติมและน าเสนอให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติในการผ่อนผันการด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท .                      



๓ 
 

ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ส าหรับ
ผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบเคเบิลแอนะล็อกรายเล็ก แล้วเสนอที่ประชุม กสท . 
พิจารณาอีกครั้ง” 

 
  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๒ เรื่องร้องเรียนกรณีการออกอากาศภาพยนตร์เรื่อง “โกยเถอะโยม” และละคร   
ซิทคอมเรื่อง “เน้ือคู่ The Final Answer ทางช่อง GTH on Air” (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

มติท่ีประชุม      ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๓ การด าเนินการต่อข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล จ านวน ๑๑ เรื่อง (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที ่ ๓.๔ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด ช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู) ขอออกอากาศ    

ข่าวในพระราชส านักนอกเวลาปกติ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระท่ี  ๓.๕ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.))  

 มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. ไปพิจารณาด าเนินการ และรายงาน

ให้ที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 



๔ 
 

หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอเปิดเผยความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ตามบันทึกที่แนบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  ๔.๑ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑๘ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน 
๑๘๕ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๒.  ให้ ส านั ก ง าน กสทช .  มี ค าสั่ ง แจ้ ง ระงั บการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงือ่นไขการ
ทดลองประกอบกิจการ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง 
จ านวน ๖ สถานี และจ านวน ๑ สถานี ตามล าดับ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๓.  การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง                                                                                                                                                                                                                                                                              
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งทาง
ปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่
ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที 

๔.  ให้การระงับคดี ด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการ                   
ตามข้อ ๒ เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดีความผิด
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 

 
วาระที่  ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๘) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม    
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลา
ทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 



๕ 
 

 
วาระที่  ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้
แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๗ สถานี (ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๕ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และมอบหมายให้
ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี หากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

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 

 
วาระท่ี  ๔.๔ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๙  
มิถุนายน ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง) 

มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีตามที่ร้องขอ จ านวน ๙ สถานี  
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖  

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๙ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๗ 

  
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด 
จ านวน ๓ ช่องรายการ และบริษัท อาธีน่า มีเดีย จ ากัด จ านวน ๑ ช่องรายการ 
(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
 



๖ 
 

  มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก โดยให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ จ านวน ๑ ราย ๓ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๗  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ 
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๓.  ส าหรับบริษัท อาธีน่า มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ GO TV (โก ทีวี) ประเภท 
ช่องรายการปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ  แบบบอกรับสมาชิก มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาจัดท าความเห็นเสนอต่อที่ประชุม กสท.เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 
วาระที่  ๔.๖ แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช่อง

รายการ MCOT Kids & Family ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  

ช่องรายการ MCOT Kids & Family จาก นางวิภาดา จตุยศพร เป็น นายชัยนันต์ สันติวาสะ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ โดยเคร่งครัด โดยให้บริษัทฯ ด าเนินการท าหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
และผู้กระท าการแทน และรับรองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมาย พร้อมน าส่งเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๗ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงทหาร

อากาศ (ส านักการประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  

มติท่ีประชุม เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ทหารอากาศ จ านวน ๒๑ สถานี ๓๖ ความถ่ี รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ เอกสาร ๘ และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. ก าชับให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดยเคร่งครัดในการส่งผัง
รายการหลักในปีต่อไป 

 
หมายเหตุ  กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 
 

 
 



๗ 
 

วาระที่  ๔.๘ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช่คลื่นความถี่ ของบริษัท 
เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้น จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และ
วิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

  มติท่ีประชุม  
๑. อนุมัติให้ บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ยกเลิกการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ แล้วแจ้งผลการด าเนินการมายัง ส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนงัสือแจ้ง 

๒. ให้บริษัทฯ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

๓. ให้ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่อง
วิทยุคมนาคม (ปส.๓) แจ้งส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(นส.) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมต่อไป  

 
 

วาระที่  ๔.๙ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๑๖๔/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.))  

มติท่ีประชุม  
๑.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เชิญผู้แทน บริษัท ไทยทีวี จ ากัด เพื่อเข้าร่วมหารือ 

กรณีการขอยกเลิกใบอนุญาตใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๕ นับแต่วันที่ กสท. มีมติ แล้วรายงานผลการหารือให้ กสท. ทราบต่อไป 

๒.   ให้มีหนังสือช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองกลางให้ทราบว่า ขณะนี้ กสท. ยังอยู่
ระหว่างด าเนินการทวงถามให้บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี งวดที่ ๒ 
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี  ยังมิได้เข้าสู่กระบวนการบังคับช าระหนี้เอาจากหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) แต่อย่างใด 

๓.  มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พลโท     
ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ หรือ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า  หรือ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  
หรือ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ หรือ ส านักงาน กสทช. โดย นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 

 
  วาระที่  ๔.๑๐ การรายงานผลการด าเนินการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการ

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.)) 

 มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับให้บริการโครงข่าย

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 



๘ 
 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. ติดตามผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้
บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของกองทัพบก บริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) และองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ครบก าหนดตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต(วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘) ตามมติ กสท. ครั้งที่  
๒๐/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ แล้วรายงานให้ กสท. พิจารณาโดยเร็ว 

 
หมายเหตุ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์  

ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๑๑  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรูวิชั่นส์  กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกการโฆษณา        
ค่ันรายการโทรทัศน์ (เลขท่ี ๑๘๖/๒๕๕๗) และเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้
ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาค่ันรายการโทรทัศน์ของบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด (เลขท่ี ๑๘๗/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.))   

มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบการยุติเรื่องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรูวิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกการ

โฆษณาค่ันรายการโทรทัศน์ (เลขที่ ๑๘๖/๒๕๕๗) 
๒.  บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ Fox Thai มีการกระท าที่เป็นการ 

เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการ 
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๘) เนื่องจากออกอากาศรายการ
โดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  จึงมีค าสั่งเตือนให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ 
กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ Fox Thai  ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และให้ปฏิบัติตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕(๘) อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน       
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว จะถือว่าเป็นการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ กสท. อาจก าหนดโทษตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. เร่งจัดท าแนวปฏิบัติการนับระยะเวลาในการโฆษณาเพื่อเป็น
เครื่องมือของส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค แล้วให้เสนอคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เพื่อพิจารณาและจัดท าความเห็นเสนอ 
ที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๒ การปรับปรุง ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรทัศน์ แบบ

บอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
มิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน/์ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.))  

มติท่ีประชุม   มอบหมายให้ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ พิจารณา 
ให้ความเห็นประกอบ แล้วเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

   



๙ 
 

วาระที่ ๔.๑๓ เรื่องร้องเรียน กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงกลุ่มประชาภิวัฒน์ พิษณุโลก คลื่น
ความถี่ FM 98.50 MHz (ประเภทกิจการบริการชุมชน) ไม่ปฏิบัติตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.))  

  มติท่ีประชุม  
๑.  สถานีวิทยุกระจายเสียงกลุ่มประชาภิวัฒน์ พิษณุโลก คลื่นความถ่ี FM 98.50 

MHz ประเภทประกอบกิจการบริการชุมชน  ออกอากาศโฆษณาสินค้าซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน อันเป็นการขัดต่อประกาศ กสทช .เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิ จการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕ จึงมีค าสั่ งให้สถานี
วิทยุกระจายเสียงกลุ่มประชาภิวัฒน์ พิษณุโลก คลื่นความถ่ี FM 98.50 MHz ระงับการโฆษณาสินค้าดังกล่าว  
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวจะใช้มาตรการพักใช้ใบอนุญาต ต่อไป 

๒.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พิจารณาให้ความเห็นประกอบ กรณีมีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร 
และยา แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๑๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบเน้ือหารายการโทรทัศน์ล่วงละเมิดสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ท่ีออกอากาศผ่านระบบโทรทัศน์บอกรับสมาชิกช่อง TRUE 
MCOT 93 (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.))  

                        มติท่ีประชุม มอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของ กสท.
ตามมติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘  ให้นายประมุท สูตะบุตร ทราบอีกครั้ง  
พร้อมแจ้งด้วยว่า หากนายประมุทฯ มีข้อมูลหรือหลักฐานใหม่ ก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนให้ส านักงาน กสทช.
ด าเนินการต่อไปได้ 
 

วาระที่  ๔.๑๕ สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนความถี่วิทยุและ มาตรฐานทางเทคนิค
ส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ. เอ็ม. ระบบ เอ. เอ็ม. และระบบ
ดิจิตอล (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.))  

มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนความถ่ีวิทยุและ

มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม ระบบ เอ.เอ็ม และระบบดิจิตอล เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช.เพื่อทราบต่อไป 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการจัดท าแผนความถ่ี
วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ .เอ็ม ระบบ เอ.เอ็ม และระบบ
ดิจิตอล แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นวิทยุกระจายเสียงรบกวน
คลื่นวิทยุการบินโดยเร็ว 

 
 



๑๐ 
 

หมายเหตุ  
๑.  ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์ และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   

งามสง่า  ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
๒.  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีความเห็นเพิ่มเติมตามบันทึกที่แนบ 
๓.  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์   ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
๔.  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้  เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 วาระที่ ๔.๑๖ ผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง 

(ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

   มติท่ีประชุม 
๑.  ให้ส านักงาน กสทช. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการจัดท าแผน

แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง  โดยให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภาค
ส่วนสาขาวิชาชีพ เช่น กลุ่มความมั่นคง  นักวิชาการทั่วไป  นักวิชาการสายนิเทศศาสตร์  ประชาชนทั่วไป เป็น
ต้น พร้อมเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายเสียงระบบดิจิตอลของต่างประเทศประกอบด้วย แล้วน าเสนอ
ต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นวิทยุกระจายเสียงรบกวน
คลื่นวิทยุการบินโดยเร็ว 

 
หมายเหตุ  
๑.  ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์  และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   

งามสง่า  ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
๒.  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์   มีความเห็นเพิ่มเติมตามบันทึกที่แนบ 
๓.  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์   ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 
 

มติท่ีประชุม - 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 

 


