
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑. พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ      กรรมการ 
๓. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า      กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์      กรรมการ 
๖. นายสมบัติ   ลีลาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์         เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

๘. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๓. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 
๕. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดังสูง 

 
 



๒ 
 

๖. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๗. นายสุทธิชัย  เพ็งประพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายภูมิภัส  พลการ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๑๔. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นายธนเดช  ศิริกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวธัญธารีย์  สุธีวราสิทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๒. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
 
เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้         
ที่ประชุมทราบว่า ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหัวข้อที่เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์จากระบบ
อนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ในงาน Broadcast Asia ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗         
ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและบังคับใช้กฎหมายในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

๓. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทอาร์เอสฯ        
จะขยายระยะเวลารับคืนกล่องจาก ๓ วัน เป็น ๕ วัน (๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) และจะมีมาตรการเยียวยา
ให้แก่ผู้บริโภค โดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จะสรุปประเด็นและแจ้งให้ กสท. ทราบต่อไป  

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 
๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ แล้ว มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ข้อ ๓ เป็นดังนี้ 

๓. เห็นควรให้มีการปรับปรุงมติการประชุม กสท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑๗ เรื่อง ก าหนดวันยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
มติข้อ ๒ เป็นดังนี้ “กรณีค าร้องขอยกเลิกการประกอบกิจการระบุวันที่จะยกเลิกการประกอบกิจการ (วันสิ้นสุด
การออกอากาศ) ไว้ในค าร้องขอ ให้ผู้ประกอบกิจการยกเลิกการประกอบกิจการ (สิ้นสุดการออกอากาศ)      
ตามวันที่ระบุไว้ในค าร้องขอนั้น” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่๓.๑    รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

 

มติท่ีประชุม ทราบ 

 

วาระที ่๓.๒    ผลการด าเนินคดีกับผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน   
ในระบบดิจิตอล (Set-Top-Box) ท่ีมิได้แจ้งจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ (ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 

 

มติท่ีประชุม ทราบ 

 

วาระที ่๓.๓    เรื่องร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบการให้บริการของ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) (เลขท่ี ๓๑/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 

มติท่ีประชุม ทราบ 

 



๔ 
 

วาระที ่๓.๔    เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด เร่งปรับปรุงคุณภาพของ
จานรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๒๙/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภค     
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 

มติท่ีประชุม ทราบ 

 

วาระที ่๓.๕    รายงานผลการด าเนินงานของการจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ต่อผู้รับใบอนุญาต 
ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน  (ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
และส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.))  

 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่๓.๖    การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 

มติท่ีประชุม ทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 

วาระที ่๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๔ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท . 
และ คสช. ก าหนด 

 

วาระที ่๔.๒    การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปีของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
(เพ่ิมเติม) ๒ ช่องรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 



๕ 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบให้รับผังรายการหลักของบริษัท ไทยทีวี จ ากัด ช่องรายการ ไทยทีวี 

และช่องรายการ LOCA ไว้พิจารณา  

๒. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของผู้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ (เพิ่มเติม) ๒ ช่องรายการ คือ ช่องรายการ ไทยทีวี และช่องรายการ LOCA เพื่อ
แก้ไข ปรับปรุง และส่งเอกสารเพิ่มเติม และน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาผังรายการหลักประจ าปี 
๒๕๕๗ อีกครั้ง 

๓.  ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ประชุมร่วมกับบริษัท 
ไทยทีวี จ ากัด (ช่องรายการ ไทยทีวี และช่องรายการ LOCA) มาประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การจัดท าผังรายการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ี 
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หมายเหตุ กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ มีข้อเสนอแนะในระเบียบวาระนี้ จากเวที
ระดมความคิดเห็น เรื่อง “การสร้างสรรค์รายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในโทรทัศน์ดิจิตอล” เมื่อ
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยจะมีบันทึกแนบมาให้ในภายหลัง 

 
วาระที ่๔.๓    การพิจารณาแจ้งยืนยันการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบ
บอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม  (คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน/์ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีง
และโทรทัศน์ (บส.)/ คณะอนุกรรมการด้านผังและเนื้อหารายการ/ ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  
 ๑.  เห็นชอบกรอบการพิจารณาตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่วม ๓ คณะ 
(คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี คณะอนุกรรมการด้านผังและเนื้อหารายการ และคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) ได้ก าหนดหลักการไว้ ดังนี้ 

 ๑.๑  การพิจารณารับรอง/ยืนยันการเป็นผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก           
จะพิจารณาโดยยึดถือหลักการจากประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เงื่อนไขประกอบใบอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

๑.๒  กรณีกลุ่มผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่อยู่ภายใต้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๗     
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จะไม่มีการพิจารณารับรอง/ยืนยันการเป็นผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 



๖ 
 

เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จนกว่าจะมีประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นอย่างอื่น 

๑.๓  กรณีกลุ่มผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่มิได้อยู่ภายใต้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้พิจารณา ดังนี้ 

(๑) การพิจารณารูปแบบการให้บริการที่เข้าข่ายการเป็นผู้รับใบอนุญาต
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบ
บอกรับสมาชิก โดยพิจารณาจากความประสงค์ของผู้รับใบอนุญาตฯ และเงื่อนไขการหารายได้จากการโฆษณา
และบริการธุรกิจไม่เกินช่ัวโมงละหกนาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วไม่เกิน
ช่ัวโมงละห้านาที โดยคณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 

(๒) การพิจารณาเกี่ยวกับผังรายการและเนื้อหารายการ ด้วยการ
ตรวจสอบประวัติการร้องเรียนด้านเนื้อหารายการ ประวัติการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านเนื้อหา หรือถูกระงับ
การถ่ายทอดออกอากาศ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๗ หรือมีความสุ่มเสี่ยง
ด้านเนื้อหาทางการเมือง ของผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี โดยคณะอนุกรรมการด้านผังและเนื้อหารายการ 

(๓) การพิจารณาเกี่ยวกับการละเมิดผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะ
พิจารณาประวัติการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือมีประวัติการร้องเรียนจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี โดย
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

(๔) หากผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านเนื้อหา หรือกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ต้องมีการบันทึกเป็นประวัติการประกอบกิจการไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการก ากับดูแลต่อไป 

การบันทึกประวัติตาม (๔) ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่าย แบบบอกรับสมาชิก เพื่อทราบ ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาน าเอาบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ช่องรายการ) ไปเผยแพร่ผ่าน
โครงข่ายของตน เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายทุกรายมีหน้าที่และความรับผิดชอบการเผยแพร่
เนื้อหาที่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการเช่นเดียวกับผู้รับ
ใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

๒.  เห็นชอบผลการพิจารณาตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่วม ๓ คณะ 
(คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี คณะอนุกรรมการด้านผังและเนื้อหารายการ และคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) เสนอ ดังนี ้

๒.๑ กรณีผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ที่อยู่ภายใต้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๔ ช่องรายการ กล่าวคือ MV5 Channel พี แอนด์ 
พี ชาแนล บูลสกาย แชนแนล (Blue sky Channel) และสถานี ASTV NEW1 เห็นควรไม่พิจารณาการรับรองให้
เป็นผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จนกว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 



๗ 
 

๒.๒ เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๕๗ ช่องรายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ ล าดับที่ 
๑ – ๕๗) เป็นผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอผลการพิจารณาต่อ 
คสช. ต่อไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย บส. และคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ด าเนินการพิจารณาและตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑ 
สัปดาห์ นับแต่วันที่มีมติ กสท. ในกรณีดังต่อไปนี้  

 ๓.๑ กลุ่มผู้ประกอบกิจการที่พบว่ามีการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคอย่างชัดเจน เห็นควรมีมาตรการให้ส านักงาน กสทช. หารือ ตักเตือนช่องรายการดังกล่าว เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและก าหนดแนวทางปรับตัวให้ด าเนินการให้ถูกต้อง จ านวน ๔๒ ช่องรายการ 

 ๓.๒ ช่องรายการที่ส่งเอกสาร หลักฐาน ไม่ถูกต้อง ให้ประสานเพื่อให้จัดส่ง
เอกสารใหม่ ด้วยการด าเนินการออกค าสั่งทางปกครอง พร้อมก าหนดมาตรการทางปกครองกับช่องรายการ
ดังกล่าวข้างต้น จ านวน ๑๙ ช่องรายการ  

 ๓.๓ ช่องรายการที่อยู่ระหว่างการส่งเอกสาร หลักฐานเพื่อพิจารณา ๒๑ ช่อง
รายการ 

 ทั้งนี้ กรณีกลุ่มผู้ประกอบกิจการที่แจ้งยกเลิกการประกอบกิจการ ๑ ช่อง
รายการ ไม่ต้องด าเนินการแต่ประการใด 

๔.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการด้านผั งและเนื้อหารายการ     
รับไปด าเนินการ กรณีที่มีผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีที่มีการยื่นค าร้องขอมาในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ จ านวน 
๒๐ ช่องรายการ ตามกรอบการพิจารณาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
หมายเหตุ กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ มีข้อสังเกตในระเบียบวาระนี้ โดยจะมี

บันทึกแนบมาให้ในภายหลัง 
 

วาระที ่๔.๔    การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... 

๒. เห็นชอบร่างประกาศฯ ตามข้อ ๑ เสนอต่อ กสทช. เพื่อน าไปรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้โดยให้มอบให้ กสท. ด าเนินการในทุกกระบวนการจนแล้ว
เสร็จและน าเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศฯ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
และมอบหมายให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศเพื่อน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 



๘ 
 

หมายเหต ุ  รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๔ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

วาระที ่๔.๕    สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อร่างประกาศ 
กสทช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ก ากับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ จ านวน ๒ ฉบับ  (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
(สส.)/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. รับทราบรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทาง
ด าเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญ
ในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิใหม้กีารกระท า
อันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาและก าหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... 

๒. เห็นชอบต่อข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันฯ 
และส านักงาน กสทช. ในการปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดผู้มีอ านาจเหนือ
ตลาดอย่างมีนัยส าคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อ
ป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. ... และร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและก าหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรม   
อันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
พ.ศ. ... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.น าเสนอร่างประกาศ กสทช. ฉบับแก้ไข ตามข้อ ๒ 
ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

หมายเหตุ 
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) มีข้อสังเกตว่า ไม่เห็นด้วยกับการก าหนด

ตลาดค้าส่งบริการในข้อ ๑.๑ ภาคผนวก ของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดผู้มี
อ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการ
เฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ .ศ. ... 
ตลาดการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านโครงข่ายภาคพื้นดิน เนื่องจากเป็นกรณีที่ กสท . สามารถ
ก ากับดูแลได้โดยสมบูรณ์อยู่แล้ว 

 
วาระที ่๔.๖    ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต จ านวน       

๔ ช่องรายการ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการก ากับดูแลด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 



๙ 
 

 มติท่ีประชุม  
เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์และส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.   อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 

ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑.๑   บริษัท โฮม ทีวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ โฮม แชนแนล) ซึ่งพบ

การโฆษณาแต่ไม่ใช่โฆษณาผลิตภัณฑ์เดิม ให้ได้รับใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยมี
เงื่อนไขตามแนวทางที่ กสท. ก าหนด 

๑.๒   บริษัท พีโฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ Movies Max)  
ซึ่งพบการโฆษณาแต่ไม่ใช่โฆษณาผลิตภัณฑ์เดิม ให้ได้รับใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
โดยมีเงื่อนไขตามแนวทางที่ กสท. ก าหนด 

๑.๓   บริษัท โอ.เค.คาเมร่า จ ากัด (ช่องรายการ Hi) ซึ่งพบการโฆษณาแต่ไม่ใช่
โฆษณาผลิตภัณฑ์เดิม ให้ได้รับใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยมีเงื่อนไขตาม
แนวทางที่ กสท. ก าหนด 

๑.๔   กรณีช่องรายการ แกรนด์ ของบริษัท โอ.เค.คาเมร่า จ ากัด ใบอนุญาตจะ
สิ้นสุดในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ และปรากฏว่าบริษัท โอ.เค.คาเมร่า จ ากัด ได้ยื่นหนังสือแจ้งยกเลิกการยื่น        
ค าขอรับใบอนุญาตฯ ช่องรายการ แกรนด์ ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนั้น จึงเห็นควรให้บริษัท โอ.เค.คาเมร่า 
จ ากัด ยุติการออกอากาศช่องรายการ แกรนด์ นับแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

กสท. ก าหนดแนวทางเงื่อนไขในข้อ ๑ ดังนี ้
(๑)  ข้อเรียกร้องเป็นที่ยุติภายใน ๑ ปี นับแต่ได้รับใบอนุญาตใหม่ ว่าผู้รับใบอนุญาตนั้น 

ได้กระท าความผิดจริง ให้อายุใบอนุญาตลดลงกึ่งหนึ่ง (๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด) 
(๒) ข้อร้องเรียนเป็นที่ยุติภายหลังจากได้รับอนุญาตใหม่ไปแล้ว ๑ ปี ว่าผู้รับ

ใบอนุญาตไดก้ระท า ความผิดน้ันจริง ให้ใบอนุญาตได้สิ้นสุดผลลงทันที 
๒.   การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามข้อ ๑ ให้ปฏิบัติตามประกาศ 

ค าสั่ง คสช. โดยเคร่งครัด และให้ส านักงาน กสทช. ติดตามตรวจสอบเนื้อหารายการของช่องรายการตามข้อ ๑ 
อย่างใกล้ชิด 

 
วาระที ่๔.๗    อนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการศึกษาการใช้สื่อต่อต้านการก่อการร้าย เป็นโครงการ

จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือวิจัยวิทยุชุมชนและการเมืองท้องถิ่นในประเทศไทย : การท าให้
การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่นเป็นประชาธิปไตยผ่านการควบคุมสื่อ (ส านัก
ก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการศึกษาการใช้สื่อต่อต้านการก่อการร้าย เป็น
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยวิทยุชุมชนและการเมืองท้องถ่ินในประเทศไทย : การท าให้การสื่อสารทาง
การเมืองท้องถ่ินเป็นประชาธิปไตยผ่านการควบคุมสื่อ ในวงเงินจ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของส านักงาน กสทช. และ ที่ประชุม กสทช. ต่อไป 

 



๑๐ 
 

วาระที ่๔.๘    แผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  (ส านักอ านวยการ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้ กสท. น าระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในรายละเอียดประมาณ  

๑ – ๒ สัปดาห์ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 

วาระที ่๔.๙    การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบแบบสัญญา การให้บริการ โทรทัศน์แบบบอกรับ

สมาชิก ที่บริษัทฯ ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ของผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ดังนี้ 

๑.๑  บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) 
๑.๒ บริษัท ทรู วิช่ันส์ เคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
๑.๓  บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด  

๒. เห็นชอบให้บริษัทฯ น าเงื่อนไขของสัญญาตาม ๑ ไปใช้เป็นแบบสัญญาในการ
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกกับผู้ใช้บริการ 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งไปยังบริษัทฯ ให้จัดท าแบบสัญญาให้สอดคล้องกับข้อ ๙ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ .ศ. ๒๕๕๖ โดย
ข้อความของสัญญาต้องมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตรและมีจ านวนตัวอักษรไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษร  
ในหนึ่งนิ้ว และน าส่งแบบสัญญาให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบก่อนน าแบบสัญญาไปใช้บริการ 

๔. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ แบบบอกรับ
สมาชิก ให้ปฏิบัติตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

หมายเหตุ   รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๙ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๕ น. 

 


