
๑ 
 

               
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ ท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ 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         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
   

เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๘.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 

 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา  

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๔. นางยุพา  จันทร์กระจ่าง ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๕. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 



๒ 
 

๖. นางอิสสะรี  ฉัตรโชติกะวงศ์ รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๗. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๘. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายวัฒนะ  สินทร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวชวันภัสร์  ศรีกัลยารัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวสกลกฤตา  ลิมปิสวัสดิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นางสาวทิพณัฎฐา  กังวาฬไกรไพศาล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๒. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาววรลักษณ์  ตันติมังกร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นายมานะพันธ์ุ  วงศ์นิวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวชมพูนุท  สมเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นางสาวสุพีชา  จั่นหยง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๐. นางสาววรรณพร  อึ้งตระกูล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๑. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๒. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๓. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลปะ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๔. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๕. นายสมชาย  แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๖. นายอรรควิชญ์  ธรรมสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๗. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๘. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 
 
มติท่ีประชุม - 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่  

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โดยให้แก้ไขมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑ จากข้อความ “เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ออกไปอีก ๑ ปี นับแต่วันที่ครบก าหนดเดิม...” 
เป็น “เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ออกไปอีก ๓ เดือน นับแต่วันที่ครบก าหนดเดิม ...” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
(ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานี วิทยุกระจายเสียง 

ที่กระท าความผิดโดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีการออกอากาศ
รายการ The Angle นางฟ้าติดปีกออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี  
ช่อง ๓ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 



๔ 
 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด  เร่งด าเนินการ

ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให้สามารถรับชมโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขท่ี ๑๒๒/
๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช จ ากัด (มหาชน) เร่งด าเนินการให้

สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมได้ตามปกติ (เลขท่ี 
๑๓๔/๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไดนามิค แซทคอม จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไข 

ให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขท่ี ๑๒๐/๒๕๕๗) (คณะอนุ 
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการ

ตรวจสอบการช าระเงิน พร้อมท้ังแก้ไขให้สามารถรับชมช่องรายการได้ตามปกติ 
(เลขที่ ๑/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๘ การประชุมชี้แจง เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอลบริการสาธารณะ ประเภทท่ีสาม  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
ที่ประชุม กสท. พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี ้
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) มีความเห็น ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ด าเนินการครบถ้วนแล้วตาม

ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง จึงควรเร่งด าเนินการให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการเพื่อ



๕ 
 

ให้บริการโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ให้แก่ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยเร็ว เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภาไปยังประชาชนโดยทั่วถึงและอย่าง
รวดเร็ว   

 ๑.๒ ความล่า ช้าอาจส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ส าธารณะและการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินการของรัฐสภาซึ่งอยู่ในระหว่างการร่างกฎหมายที่ส าคัญหลายฉบับจึงเป็นช่องทางการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจของรัฐสภากับประชาชน 

 ทั้งนี้ ตามรายละเอียดบันทึกข้อสังเกตแนบท้ายรายงานการประชุม 
๒.  กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ  มีความเห็น ดังนี้ 
 ๒.๑ การสร้างกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ กสทช. ถือเป็น

กระบวนการที่ดีเพิ่มความรอบคอบ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะน าไปใช้พิจารณาอนุญาตกับผู้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริการ
สาธารณะ ประเภทที่สาม ทุกรายต่อไป 

 ๒.๒ สมควรเร่งรัดให้มีการด าเนินการอนุญาตให้ใช้คลื่ นความถ่ีและการ
ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ให้แก่
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะโดยรวม แต่ทั้งนี้
กระบวนการพิจารณาต้องรอบคอบ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๓.  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ มีความเห็น ดังนี ้
 ๓.๑ จากการเข้าร่วมประชุมรับฟังค าช้ีแจงของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

เลขาธิการวุฒิสภา เจ้าหน้าที่จากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเจ้าหน้าที่จากส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ได้รับทราบการจัดโครงสร้างการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พบว่า
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานสถานีฯ มีต าแหน่งเลขาธิการ กสทช. ร่วมเป็นกรรมการบริหารสถานีฯ ด้วย 
ซึ่งไม่เหมาะสม ตลอดทั้งผังรายการที่ยังไม่มีการเสนอมาด้วย จึงขอให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปปรับแก้ไข
แล้วเสนอขอมาอีกครั้ง โดยให้ส านักงาน กสทช. เร่งติดตามผลการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

 ๓.๒ ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการให้มีการออกใบอนุญาตทีวีสาธารณะ
ต่อไป เพื่อให้เริ่มเข้าสู่กระบวนการแข่งขันได้  

 ทั้งนี้ ตามรายละเอียดบันทึกข้อสังเกตแนบท้ายรายงานการประชุม 
๔. กสทช. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เห็นว่า หลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณา

ตรวจสอบ และวิเคราะห์ เพื่อให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ 
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่สาม นั้น ควรต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและรอบคอบ
รัดกุมมากกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ เพื่อจะน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการพิจารณาอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต   
รายอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ ให้ติดตามเร่งรัดการติดตั้งโครงข่ายให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่ก าหนดไว้ 

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

ต่อไป 
 
หมายเหตุ  ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 



๖ 
 

วาระที่ ๓.๙ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุม 
กสท. ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๗ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้น าไปบรรจุเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๑ เพื่อพิจารณา 

 
วาระที่ ๓.๑๐ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑๑ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
ที่ประชุม กสท. พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี ้
- กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มี ข้อสังเกตว่า ขณะนี้เวปไซต์ olx.co.th ได้ลง

ประกาศรับซื้อคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลทีวีในราคาฉบับละ ๓๕๐ บาท พร้อมขอ
ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จึงขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขกรณี
ดังกล่าวโดยด่วน 

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

และแก้ไขโดยด่วน โดยให้น าเสนอผลการด าเนินการต่อที่ประชุม กสท. ในครั้งถัดไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ านวน ๔,๓๓๑ ราย รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม



๗ 
 

สิ้นสุดลงจ านวน ๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ โดยทันที และมอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๓.  การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการใหม่   
ตามประกาศ 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 

๔.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที ่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ ทั้งนี้  
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าสรุปข้อมูลกรณีผู้ทดลองประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง ซึ่งที่ประชุม กสท. ไดม้ีมติให้ความเห็นชอบ แต่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ แล้วรายงานให้ที่ประชุม 
กสท. ทราบต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๙ สถานี (ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่
แนบ เอกสาร ๔ 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 



๘ 
 

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

 
วาระที่ ๔.๔ การพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีถูกเพิกถอน

สิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ยกค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของผู้ร้อง จ านวน ๓ ราย รายละเอียดตามบัญชี

รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕. เนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานอันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไป
ในสาระส าคัญ ทั้งไม่เข้ากรณีอื่นใดตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาค าร้องขอให้
พิจารณาใหม่ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครองให้ผู้ร้องทั้ง ๓ รายตามข้อ ๑ ทราบต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๕ การพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของผู้ทดลองประกอบกิจการท่ีสิทธิในการ

ทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๑๕ สถานี (คณะอนุกรรมการกิจการ
กระจายเสียงบริการชุมชน คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ 
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ/ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ไม่รับค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของผู้ร้อง จ านวน ๒ สถานี คือ กลุ่มคนวิทยุ

ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุเกษตรสัมพันธ์ ความถ่ี 107.50 MHz 
และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลุงพินโฆษณา ผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุคนรักถ่ิน ความถ่ี 
98.00 MHz เนื่องจากไม่ได้เป็นการยื่นค าร้องขอให้พิจารณาใหม่โดยผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันสถานีหรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจให้ด าเนินการแทน ผู้ ร้องจึงมิ ใช่ คู่กรณีที่สามารถยื่นค าขอให้พิจารณาใหม่ได้ตามมาตรา ๕๔               
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๒. ยกค าร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ร้อง จ านวน ๑๓ สถานี รายละเอียดตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖ เนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานอันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้ว
เปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ และไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขอื่นใดตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาค าร้องขอให้
พิจารณาใหม่แก่ผู้ร้องจ านวน ๑๕ สถานี ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เพื่อให้ผู้ร้องยุติการออกอากาศและด าเนินการ  
ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๖ การพิจารณาการสิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการของกลุ่มผู้ทดลองประกอบ

กิจการเน่ืองจากไม่ได้ยื่นต่ออายุในก าหนดเวลา (คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสยีง



๙ 
 

บริการชุมชน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ และคณะอนุ 
กรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท าหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์

อักษรต่อผู้ทดลองประกอบกิจการทั้งหมด ๑๑๘ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๗ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑. แจ้งการสิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการ อันเนื่องจากการไม่ได้ยื่นค าขอต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ และไม่ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

๒. แจ้งให้ยุติการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงโดยทันที มิฉะนั้นจะถือเป็นการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา ๖ มาตรา ๑๑ ประกอบมาตรา 
๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกทั้ง เป็นการกระท าที่ขัดต่อประกาศส านักงาน 
กสทช. เรื่อง ห้ามไม่ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไม่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตาม
กฎหมายออกอากาศ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๓. แจ้งสิทธิในการยื่นค าขอให้พิจารณาใหม่ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ การพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๗ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  (ส านักการอนุญาต

ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม เพื่อให้การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ที่ประชุม กสท. จึงมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบให้น าแนวทางตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางการพิจารณากรณีผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง      
ขอเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน หรือผู้มีอ านาจกระท าการแทน และมติที่ประชุม กสท . ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗   
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ ตามข้อ ๑๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ มาปรับใช้กับการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงทั้ง ๓๘ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๘  

๒. ยกค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจ านวน ๓๗ ราย  
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๙ และให้ส านักงาน กสทช. ส่งคืนแบบค าขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอฯ ให้แก่ผู้ยื่นค าขอดังกล่าว พร้อมแจ้งเหตุผลประกอบตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอว่า เนื่องจาก
ไม่ปรากฏว่า ผู้มีสิทธิยื่นค าขอ ตามข้อ ๗ ถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกัน
สิทธิของผู้มีสิทธิยื่นค าขอฯ ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ



๑๐ 
 

วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และป้องกันมิให้มีการโอนสิทธิการเป็นผู้มีสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงจึงไม่อาจพิจารณาอนุญาตได้ แต่อย่างใดก็ดี หากผู้ยื่นค าขอฯ ยังประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ขอให้ผู้ยื่นค าขอฯ ด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม 
กสท. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะต้องมีบุคคลที่เป็นผู้มีสิทธิตามประกาศ กสทช. ข้อ 
๗ ถือหุ้นในนิติบุคคลมากกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด ก่อนยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ และช าระค่าธรรมเนียมการ
พิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 

๓. ยกค าขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี และ/หรือ สายอากาศข้ามจังหวัด ของสถานีวิทยุ
สนับสนุนธุรกิจ จังหวัดระนอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยุสนับสนุนธุรกิจชุมชน โดย นายวัชระ วัฒนสิน และแจ้งให้ผู้ยื่น 
ค าขอทราบว่าไม่สามารถด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงได้  ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการคลื่นความถ่ีเป็นไปอย่าง             
มีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบอันก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถ่ี ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยหากผู้ยื่นค าขอยังประสงค์จะขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ขอให้พิจารณาทบทวนการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีหรือสายอากาศให้อยู่ในพื้นที่จังหวัดเดิม
ตามที่ได้มีสิทธิยื่นค าขอ 

๔. หากผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ไม่พอใจในค าสั่ง
ดังกล่าว มีสิทธิคัดค้านโต้แย้งโดยยื่นค าฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 

 
วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ  
(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป 

จ ากัด ช่ือช่องรายการ  NHK WORLD TV ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน และบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี 
จ ากัด ช่องรายการ ฅนดนตรี ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่
วันที่ กสท. มีมติ  (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกจิการทีไ่ม่ใช้
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
วาระที่ ๔.๙ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๔ ราย     
๙ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  



๑๑ 
 

๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๔ ราย ๙ ช่องรายการ ดังนี้ 

 ๑.๑ บริษัท นิติพล แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ นิติพล แชนแนล เลขที่
ใบอนุญาต B1-S21040-0175-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ  (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 

 ๑.๒ บริษัท ไทย มงคล มัลติมีเดีย จ ากัด ช่องรายการ Happy Home TV  เลขที่
ใบอนุญาต B1-S21040-0185-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ  (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)  

 ๑.๓ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ Star World เลขที่ใบอนุญาต 
B1-S21040-0068-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ  (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)  

 ๑.๔ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ Channel [V] Thailand เลขที่
ใบอนุญาต B1-S21040-0084-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ  (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)  

 ๑.๕ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ Activ TV เลขที่ใบอนุญาต 
B1-S21040-0424-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ  (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)  

 ๑.๖ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ BBC EARTH เลขที่
ใบอนุญาต B1-S21040-0817-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ  (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
 ๑.๗ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ MTV HD เลขที่ใบอนุญาต 
B1-S21040-0824-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ  (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)  

 ๑.๘ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด ช่องรายการ HDTV1 VARITY เลขที่
ใบอนุญาต B1-S21040-0203-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ  (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 

 ๑.๙ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด ช่องรายการ HDTV2 Movie เลขที่
ใบอนุญาต B1-S21040-0204-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ  (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 

๒.  กรณีช่องรายการ  Star World  ช่องรายการ Channel [V] Thailand ช่อง
รายการ Activ TV ช่องรายการ BBC EARTH และช่องรายการ MTV HD ของ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด 
(บริษัทฯ) ไม่ได้ท าการออกอากาศภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการท า
ผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริก ารกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ข้อ ๓ (๓) ที่ก าหนดว่า ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มด าเนินการเพื่อให้
บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามแผนการให้บริการ หรือแผนการลงทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ จึงให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท ทรู  วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด กรณี      
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ข้อ ๓ (๓) กรณีไม่ออกอากาศ ช่องรายการ Star World,     
ช่องรายการ Channel [V] Thailand ช่องรายการ Activ TV ช่องรายการ BBC EARTH ช่องรายการ MTV HD 
และแจ้งเตือนด้วยว่า หากจะยื่นค าขอรับใบอนุญาตในครั้งต่อไปต้องพร้อมด าเนินการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ได้
ภายในสามสิบวันตามประกาศนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจาก กสท. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๑๒ 
 

๓. ให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช . ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๐ การอนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง         
ในเครือข่ายของกองทัพบก สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมเจ้าท่า และสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ดังต่อไปนี้ 
๑. สถานี วิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายกองทัพบก จ านวน ๑๒๕ สถานี 

รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑๐. 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมเจ้าท่า ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 107.50 MHz   
๓.   สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 103.00 MHz  
๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีวิทยุตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ปฏิบัติตาม

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อ ๑๒ โดยเคร่งครัดในการส่งผังรายการหลักในปีต่อไป 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๑ การอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม จ านวน ๒๐ ราย ๓๒ ช่องรายการ (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. อนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ จ านวน ๒๐ ราย ๓๒ ช่องรายการ  

รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑๑ พร้อมแจ้งก าชับให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดยเคร่งครัด และให้
ผู้รับใบอนุญาตจัดท าและเสนอผังรายการหลักประจ าปีในครั้งต่อไปต่อคณะกรรมการก่อนออกอากาศล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. ก าชับช่องรายการที่มีประวัติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ระมัดระวังการออกอากาศโดยไม่ให้มีรายการทีม่ี
เนื้อหาที่จะกระทบต่อผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ที่ได้รับอนุมัติให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง



๑๓ 
 

และโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการการโฆษณาอาหารและยา และส านัก
ก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการตดิตาม
ก ากับดูแลด้านผังและเนื้อหารายการ และประกอบการพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี  

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๒ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของช่องรายการ MCOT HD ช่อง

รายการ ไทยทีวี ช่องรายการ TNN24 และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบให้บริษัท ไทยทีวี จ ากัด (ช่องรายการ ไทยทีวี) ออกอากาศข่าวใน

พระราชส านัก ระหว่างเวลา ๒๐.๓๐ – ๒๐.๔๐ น. ของทุกวันในผังรายการหลัก และบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค 
(ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด (ช่องรายการ TNN 24) ออกอากาศข่าวในพระราชส านักระหว่างเวลา ๒๐.๔๕ - ๒๑.๐๐ น. 
ของทุกวันในผังรายการหลักตามที่เสนอมาได้ 

๒. เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบท
เฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ และผู้รับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ดังนี ้

๒.๑   บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ และช่อง
รายการ MCOT HD) 

๒.๒   บริษัท ไทยทีวี จ ากัด (ช่องรายการไทยทีวี) 
๒.๓   บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด (ช่องรายการ TNN 24) 
๒.๔  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งปร ะเทศไทย 

(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) 
๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก าชับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และ

ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
และผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการที่ กสท. เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด 

๔.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์เชิญบริษัท ไทยทีวี จ ากัด (ช่องรายการไทยทีวี) บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด 
(ช่องรายการ TNN 24) และบริษัท เวิร์คพอท์ย จ ากัด เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส ตามข้อ ๑๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผัง
รายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
วาระที่ ๔.๑๓  แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณี

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด (คณะอนุกรรมการ



๑๔ 
 

คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบตามที่ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รายงาน   
๒. ในอนาคตหากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้ 

บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ ถือหุ้น  หรือการควบรวมกิจการ ขอให้คณะ 
อนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาให้ความเห็นก่อน
น าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

๓. ในอนาคตหากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น หรือการควบรวมกิจการ มอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ขอเปลี่ยนแปลงให้เสนอแผนการเยียวยาแก่ผู้บริโภคประกอบการพิจารณาด้วย 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๔ สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย) ขอให้ส่งเรื่อง

ร้องเรียนของสมาชิกสภาวิชาชีพฯ เป็นผู้พิจารณา  (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง ต่อกรณีที่สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง 
(ประเทศไทย)  

๒. ให้มีหนังสือแจ้งสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 
โดยมีสาระส าคัญว่า การส่งเสริมควบคุมจริยธรรมแห่งวิชาชีพและการคุ้มครองผู้เสียหายจากการประกอบกจิการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น เนื่องจากขณะนี้ กสท. อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อให้เกิด
การรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตฯ ตามมาตรา ๓๙ ซึ่งหากในอนาคต เมื่อมีการรวมกลุ่มแล้ว จะได้ด าเนินการ
จัดส่งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ให้องค์กรดังกล่าว อย่างไรก็ดีเนื่องจากปัจจุบัน     
ยังไม่มีองค์กรตามมาตรา ๓๙ ดังนั้น หากสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 
ประสงค์ที่จะด าเนินการเพื่อการก ากับดูแลกันเองก็สามารถด าเนินการได้ด้วยการรับเรื่องร้องเรียน จากผู้มีส่วน
ได้เสียได้โดยตรง  

๓. มอบหมายให้ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมให้สภาวิชาชีพร่วมให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ   

 
วาระที่ ๔.๑๕ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีเรื่องร้องเรียนขอให้



๑๕ 
 

ตรวจสอบรายการ EFM on TV (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา     
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะ 
อนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียนเนื่องจากไม่เข้าข่ายการกระท าความผิดตามมาตรา 

๓๗ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. มอบหมายให้ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ 

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) จัดส่งเรื่องไปยังส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๖ เรื่องร้องเรียนรายการ “นินทาการเมือง” ออกอากาศทางช่อง 4 Channel   

(โฟร์แชนแนล) (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นว่า การออกอากาศรายการ “นินทาการเมือง”  

ทางช่อง 4 Channel (โฟร์แชนแนล) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีเนื้อหา
บางส่วนมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และส่งผลกระทบต่อการให้เกิด
ความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอย่างร้ายแรง อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ กสทช. 
พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์)  
เห็นว่า โดยที่รายการ “นินทาการเมือง” เป็นรายการบันทึกเทปมิได้ออกอากาศรายการสดซึ่งผู้รับใบอนุญาต
สามารถตรวจสอบเนื้อหารายการไม่ให้ขัดต่อกฎหมายก่อนออกอากาศได้  ซึ่งบริษัท นลัท จ ากัด มีหน้าที่ต้อง
ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะดังกล่าว แต่บริษัทฯ หาได้กระท าไม่ กลับปล่อยให้ 
มีการออกอากาศรายการดังกล่าว การกระท าดังกล่าวจึงมีเจตนาละเลยในการท าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหารายการ
ของบริษัทฯ ผู้รับใบอนุญาต ประกอบกับในช่วงเวลาที่ออกอากาศเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นเวลากลางวันมีผู้ชมรายการเป็นจ านวนมากและไม่มีการแบ่งแยกเด็กและผู้ใหญ่โดย
เนื้อหารายการมีการใช้ถ้อยค าหยาบคายตลอดเวลา จึงส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดขีอง
ประชาชน กระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอย่างร้ายแรง จึงให้ก าหนดโทษปรับ
ทางปกครองในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ  พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ มีความเห็นแย้ง ในข้อ ๒ โดยยืนยัน

ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
 



๑๖ 
 

วาระที่ ๔.๑๗ การด าเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮอทเวฟ 1995 จ ากัด นายอิสระพงศ์      
เสริมพงศ์สิริ และนายสุรศักดิ์ พิมสราญ กรณีการปลอมและใช้เอกสารปลอม  
(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮอทเวฟ 1995 จ ากัด 

นายอิสระพงศ์ เสริมพงษ์ศิริ และ นายสุรศักดิ์ พิมสราญ กรณีการปลอมและใช้เอกสารปลอม ตามประมวล
กฎหมายอาญา 

๒. เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮอทเวฟ 1995 จ ากัด 
และ นายอิสระพงศ์ เสริมพงษ์ศิริ กรณีประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓. มอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. เป็นผู้ด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ 
ในความผิด ดังนี้ 

๓.๑   กรณีความผิดเกี่ยวกับเอกสาร มอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่สถานีต ารวจนครบาลบางซื่อ หรือ 
สถานีต ารวจภูธรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 

(๑) นายสมบัติ ลีลาพตะ หรือ นางสาวกัณธิมา วุฒิชาติ หรือ นางสาววริสา 
เจริญชัยสกุลสุข ผู้แทนส านักกฎหมายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (มส.) หรือ 

(๒) นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ หรือ นายสมชาย แก้วงาม ผู้แทน
ส านักอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) หรือ 

(๓) นายมงคล ฉัตรเวทิน ผู้แทนส านักงาน กสทช. เขต ๖ ขอนแก่น 
๓.๒   กรณีความผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เห็นควร

มอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(คส.) เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่สถานีต ารวจภูธรภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ 

๔.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๘ การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  

 เห็นชอบการแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี ้

๑. ให้คณะอนุกรรมการดังต่อไปนี้ พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ 
๑.๑   นายวรยุทธ พูลสุข 
๑.๒   พลตรีอภิชาต นพเมือง 

๒. แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นอนุกรรมการ 



๑๗ 
 

๒.๑   พลโท เจด็จ ใจมั่น 
๒.๒   พันต ารวจเอก ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม 

 
วาระที่ ๔.๑๙ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนางาน ABU Digital Broadcasting 

Sysposium 2015 ระหว่างวันท่ี ๓-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ โทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม ไม่เห็นชอบการส่งบุคลากร เข้าร่วมการสัมมนางาน ABU Digital 

Broadcasting Sysposium 2015 ระหว่างวันที่ ๓-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
 

วาระที่ ๔.๒๐ การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมกับองค์กรก ากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันท่ี ๓๐ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศญ่ีปุ่น  
(ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบส่งบุคลากร เข้าร่วมประชุมกับองค์กรก ากับดูแลด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศญี่ปุ่น    
(ไม่รวมเวลาการเดินทาง) จ านวน ๒ คน ดังนี ้

๑. นางปริตา วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (ทส.) 

๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.) 

 
วาระที่ ๔.๒๑ อนุมัติให้พนักงานเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาทาง

วิชาการ ณ ประเทศ ออสเตรเลีย (ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (คส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบส่งบุคลากร คือ นายมานะพันธ์ุ วงศ์พิวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการ

ระดับกลาง ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คส.) เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการและสัมมาทางวิชาการ ณ ประเทศ ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ (ไม่รวมวัน
เดินทาง) ณ ประเทศ ออสเตรเลีย ร่วมกับ กสทช. พลโท พีระพงษ์ มานะกิจ หัวหน้าคณะเดินทาง 

๒. เห็นชอบให้ เบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างประเทศของ กสท. ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 
วาระที่ ๔.๒๒ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ท่ีได้รับงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๘ โดยเบิกจ่าย

จากงบประจ าและงบโครงการ (ลงทุน) ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์  (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม  



๑๘ 
 

๑.   ทราบ 
๒.   ในการจัดท าโครงการในแต่ละโครงการ ให้ส านักงาน กสทช. รับข้อเสนอแนะ

จากกรรมการ กสท. ที่ก ากับดูแล และกรณีโครงการใดไม่ได้อยู่ในการก ากับดูแลของกรรมการ กสท. 
ท่านใดให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอโครงการนั้นต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

หมายเหตุ    
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๒๓ ให้ความเห็นชอบโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ

การบริหาร และหลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้าน Soft Skills     
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  (ส านักอ านวยการสายงาน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบชุดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาทักษะการบริหาร และหลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้าน Soft Skills เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๒๔ หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขออุทธรณ์ค าสั่งของ กสทช.  ตามมติท่ีประชุม 

กสท. ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ส านักกิจการโทรทัศน์        
ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))  
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของ กสท. 

แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. หาแนวทางเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาจากผลกระทบที่เกิด

จากการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลล่าช้า ทั้งนี้ อาจหารือ  
กับองค์กร ITU เพื่อขอค าแนะน าหรือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วเสนอต่อ 
ที่ประชุม กสท. พิจารณาต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่ ๕.๑ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุม 
กสท. ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๗ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 



๑๙ 
 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้
บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่ยังด าเนินการ       
ไม่ครบถ้วน แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 


