
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  

วันจันทร์ท่ี ๖ มกราคม 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 านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์         เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๙.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุ 

ในระบบดิจิทัล 
๒. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกจิการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๓. นางรัตนากร  ทองส าราญ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ 
๔. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๐. นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๑. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๒. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 



๒ 
 

๑๓. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๑๔. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ ลูกจ้าง 
 
เริ่มประชุม   ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
๑   การประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ  

ทางธุรกิจระดับชาติ ที่ได้จัดข้ึนในวันที่  ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคาร CAT Tower บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เขตบางรัก ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขอบคุณ กสท. ทุกท่าน
ที่ช่วยกันก าหนดนโยบายระดับชาติให้เป็นไปด้วยดี และขอบคุณเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. ทุกท่านที่ท าหน้าที่อย่าง
เต็มที่และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

๒   การประชุม กสท. ในครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ จะจัดให้มีข้ึนในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๕๗ เนื่องจากเป็นการหลีกเลี่ยงสถานการณ์วุ่นวายทางการเมือง ส่วนสถานที่จัดการประชุมให้จัดประชุมที่  
ช้ัน ๑๒ ตึกอ านวยการ ส านักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน ๘ 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๔๗/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประ ชุมคณะกรรมการกิ จการกระจาย เสี ยงและ             

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๗/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๓ ธันวาคม 

๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 
  
  มติท่ีประชุม ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๒ รายงานสถิติการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๓ 
 

วาระที่ ๓.๓ ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง 
"ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อผู้บริโภคจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล 
(กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให้ถอนระเบียบวาระนี ้
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ รายงานผลการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท

บริการธุรกิจระดับชาติ (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  

๑. รับรองผลการประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ ทั้ง ๔ หมวดหมู่ ดังนี้ 

(๑) หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง จ านวน ๗ ใบอนุญาต ได้แก่ 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๑ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๓,๕๓๐ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๒ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๓,๔๖๐ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๓ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๓,๓๗๐ ลา้นบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๔ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๓,๓๖๐ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๕ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ราคาที่ชนะการประมูล ๓,๓๔๐ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๖ ร่วม บริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๓,๓๒๐ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๖ ร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๓,๓๒๐ ล้านบาท 

(๒) หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ จ านวน ๗ ใบอนุญาต ได้แก่  
    ผู้ชนะล าดับที่ ๑ บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๒,๓๕๕ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๒ บริษัท ทรู ดีทีที จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๒,๓๑๕ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๓ บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๒,๒๙๐ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๔ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๒,๒๗๕ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๕ บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๒,๒๖๕ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๖ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๒,๒๕๐ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๗ บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๒,๒๐๐ ล้านบาท 

(๓) หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ จ านวน ๗ ใบอนุญาต ได้แก่ 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๑ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิช่ัน จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๑,๓๓๘ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๒ บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๑,๓๓๐ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๓ บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๑,๓๒๘ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๔ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิช่ัน จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๑,๓๑๘ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๕ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๑,๓๑๖ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๖ บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๑,๓๑๐ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๗ บริษัท ๓เอ. มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๑,๒๙๘ ล้านบาท 



๔ 
 

(๔) หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว จ านวน ๓ ใบอนุญาต ได้แก่ 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๑ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๖๖๖ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๒ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ราคาที่ชนะการประมูล ๖๖๐ ล้านบาท 
    ผู้ชนะล าดับที่ ๓ บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ราคาที่ชนะการประมูล ๖๔๘ ล้านบาท 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลเป็นการทั่วไปในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ 
ตามร่างประกาศฯ ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) และเมื่อประกาศรายช่ือผู้ชนะ
การประมูลแล้ว ให้ถือว่าการประมูลสิ้นสุดลง ตามข้อ ๙.๓.๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  พ.ศ. 
๒๕๕๖ โดยถือเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาที่ห้ามผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้แทนแต่ละราย ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
รวมถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 
(Silent Period) ตามข้อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้ง
ผลการประมูลอย่างเป็นทางการแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกราย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประมูลด าเนินการตามประกาศ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. เสนอรายงานผลการประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบ 

๔. ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเพิ่มเติมรายช่ือคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยน
ระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยให้เพิ่มรายช่ือของผู้ชนะการประมูลฯ และ 
ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ในเครือบริษัทละ ๑ คน โดยงดจ่ายเบี้ยประชุมแก่อนุกรรมการฯ ที่เพิ่มเติมดังกล่าว 

๕. ให้ส านักงาน กสทช. เชิญผู้ชนะการประมูลทุกรายเพื่อรับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ
ต่อไปให้ครบถ้วน 

หมายเหตุ : รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการ 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และขอขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานฯ  
(กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง กันยายน ๒๕๕๖ ถึง ธันวาคม ๒๕๕๖ 
๒.   อนุมัติให้ขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการรับส่งสัญญาณ

วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ต่อไปอีก ๓ เดือน (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗) 
๓.   เห็นชอบแผนการด าเนินการติดตั้ง และก าหนดการให้บริการสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับ

กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (สถานีหลัก) ในปีที่ ๑ จ านวน ๑๑ สถานี ดังนี้  
ล าดับ แผนการติดตั้งสถานี 

(สถานีหลัก) 
ก าหนดการให้บริการ 



๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.  ให้ ส านักงาน กสทช. เชิญผู้ประกอบกิจการที่ชนะการประมูลฯ ทุกรายพร้อมกับเชิญ 

ผู้ประกอบกิจการฯ ให้บริการโครงข่ายฯ มารับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติภายหลังประกาศผลการ
ประมูล รวมถึงก าหนดเวลาการให้บริการสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

๕.  มอบหมายให้คณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
เร่งรัดผู้ประกอบกิจการฯ ให้บริการโครงข่ายฯ สามารถออกอากาศในสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (สถานีหลัก) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 

 
วาระที่ ๔.๓ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง วันท่ี ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 
(ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๑๕ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๒ ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลา
ทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

 
วาระที่ ๔.๔ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ ช่องรายการ Miracle Channel (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   อนญุาตให้บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ช่องรายการ Miracle Channel 
และให้บริษัทฯ แจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่หยุดการให้บริการ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๒ ท าบันทึกแจ้ง  นส. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับค่าธรรมเนียมต่อไป 

 
วาระท่ี ๔.๕ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ภายหลังรับฟังความเห็นสาธารณะเพ่ิมเติม (กลุ่มงาน

๑. กรุงเทพฯ  

๑ เม.ย. ๒๕๕๗ 
๒.  นครราชสีมา  
๓. เชียงใหม่  
๔. สงขลา  
๕. อุบลราชธานี 

๑ พ.ค. ๒๕๕๗ ๖. สุราษฎร์ธานี 
๗. ระยอง  
๘. สิงห์บุรี 

๑ มิ.ย. ๒๕๕๗ 
๙. สุโขทัย  
๑๐. ขอนแก่น  
๑๑. อุดรธานี  



๖ 
 

พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการ
คณะกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ/ กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้รวมพิจารณากับระเบียบวาระที่ ๔.๖ 
 

วาระที่ ๔.๖ ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายต่อ ร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ... (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(บส.) เลขานุการคณะกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ / กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียง (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
ที่ประชุม กสท. ได้รวมพิจารณากับระเบียบวาระที่ ๔.๕ แล้ว มีมติให้ส านักงาน กสทช. ส่งเรื่องให้

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 
๑.   กสทช. มีอ านาจออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... หรือไม่ อย่างไร 
๒.   เนื้อหาใน ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... มีลักษณะเป็นการขยายขอบเขตอ านาจของ กสทช. หรือไม่ อย่างไร 
 

วาระที่ ๔.๗ ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) เร่งคืนเงินค่ามัดจ า
อุปกรณ์หลังยกเลิกสัญญา (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.))  

 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ บริษัท ทรู วิช่ันส์ (มหาชน) เร่งคืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์

หลังยกเลิกสัญญา 
๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย รส. แจ้งให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ระมัดระวัง

ไม่ให้มีการด าเนินการที่เข้าข่ายเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการโดยปราศจากเหตผุล
อันสมควร  

   
วาระที่ ๔.๘ ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีประสบปัญหาบริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) คืนเงินค่ามัดจ า

อุปกรณ์ล่าช้า และการเรียกเก็บค่าบริการในส่วนท่ีไม่ได้ใช้บริการหลังยกเลิกสัญญา   
(กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ บริษัท ทรู วิช่ันส์ (มหาชน) คืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์

ล่าช้า และการเรียกเก็บค่าบริการในส่วนที่ไม่ได้ใช้บริการหลังยกเลิกสัญญา 



๗ 
 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย รส. แจ้งบริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ระมัดระวัง
ไม่ให้มีการด าเนินการที่เข้าข่ายเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการโดยปราศจากเหตผุล
อันสมควร  

 
วาระที่ ๔.๙ แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีบริษัท 

ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) จะหมดสัญญาสัมปทานกับ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นควรให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และน าเสนอต่อที่ประชุม กสท.ต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๐ การพิจารณาทบทวนมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๙/๒๕๕๖ (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

๑.   ตามที่ ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาระเบียบ
วาระ เรื่อง การติดตามตรวจสอบข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาตามกฎหมาย นั้น 

๒.   ส านักงาน กสทช. โดย รส. ได้วิเคราะห์กรณีดังกล่าวอีกครั้ง พบว่า มีประเด็นที่ไม่สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติเพื่อการก ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เกี่ยวกับการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ 

๓.   ส านักงาน กสทช. โดย รส. จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาทบทวนมติ 
กสท. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นดังนี้ 

“๑.   มอบหมาย ส านักงาน กสทช. ด าเนินการแจ้งเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการ
ออกอากาศหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าน้ันไว้จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาเป็นที่ยุติ ดังนี้ 

๑.๑   มีหนังสือแจ้งบริษัท อาธีน่า มีเดีย จ ากัด ผู้ประกอบกิจการช่อง OHO แชนแนล 
ให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาบี แอล ๙๙ ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๘๘ ทวิ มาตรา ๘๘ (๒) มาตรา ๗๗ และฝ่าฝืนมาตรา 
๘๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ BB Maxx Big Brother ที่ฝ่าฝืน
มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑.๒   มีหนังสือแจ้งบริษัทไทย มงคล มัลติมีเดีย จ ากัด ผู้ประกอบกิจการช่อง มงคล 
แชนแนล ให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ Pene Maxim ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒.   มอบหมายส านักงาน กสทช. ประสาน อย. เพื่อติดตามผลการด าเนินการ กรณีการ
โฆษณาเครื่องส าอาง บี เบอร์รี่ (B-Berry) ทางช่องรายการ MV Hitstation ว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ อย่างไร เพื่อเสนอ กสท. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง” 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงมติ กสท. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม 

๒๕๕๖ ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 
 



๘ 
 

วาระที่ ๔.๑๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

 
มติท่ีประชุม  

  ๑.   รับทราบผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 ๒.   อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ชุดเดิมที่พ้นวาระ เป็นคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดยให้มีองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ และค่าตอบแทน คงเดิม  แต่ให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   
 ๓.  ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ชุดเดิม  
ที่พ้นวาระ อยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามข้อ ๒  
 ๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ ดังนี้ 
    ๔.๑  เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติในข้อ ๒. และข้อ ๓.  
   ๔.๒  ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  
    ๔.๓  ให้ตรวจสอบและรวบรวมเพื่อด าเนินกระบวนการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
ช่วยปฏิบัตงิานภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ทุกคณะที่จะพ้นวาระ  
 

หมายเหตุ : รับรองมติที่ประชุมในระเบียบวาระนี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๒ การลาออกและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่อของคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบการลาออกของนายสมศักดิ์  คุณเงิน อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการโครงสร้างอัตรา

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๒.   อนมุัติให้แต่งตั้ง นางสาวมรกต ณ เชียงใหม่ เป็นอนุกรรมการโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม

และค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แทน นายสมศักดิ๋  คุณเงิน 
๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบและ

มอบหมายให้ กสท. ด าเนินการออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในอนุกรรมการโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถ่ี และก ากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป  

 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมในระเบียบวาระนี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๑๓ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. อนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ก่อนด าเนินการออกอากาศ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ความถ่ี ๑๐๖.๕ MHz (Green Wave) 
 ๑.๒  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มก.บางเขน ความถ่ี AM 

๑๑๐๗ KHz และ 
 ๑.๓  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความถ่ี FM ๑๐๒.๒๕ MHz 
๒. ให้ท าหนังสือเตือนผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ยังไม่ส่งผังรายการหลักและสัดส่วนประจ าปี ๒๕๕๗  ให้เร่ง
ด าเนินการตามประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวข้อง 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 
 วาระที่ ๕.๑   การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจ 

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กส.) 
 

 มติท่ีประชุม 

 ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. 
ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ   

 ๒. ให้ส านักงาน กสทช.น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช.เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๐ น. 
 


