
๑ 
 

    
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ท่ี ๒๘ กรกฎาคม  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. 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      ลาประชุม 

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

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

โทรทัศน์ 
๓. นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๔. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
๕. นายภูมิภัส  พลการ รักษาการผู้อ านวยการส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ

ส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง 
๖. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 



๒ 
 

๗. นางสาวศิริเพ็ญ  สุขสารัญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง                                                 
๘. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๙. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๑๐. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๑๑. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๑๒. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๑๓. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวธัญธารีย์  สุธีวะราสิทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๒. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า ให้ส านักงาน กสทช. เร่งรัดด าเนินการในกรณีการอนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต    
ให้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงสามารถด าเนินการออกอากาศได้อีกครั้ง โดยให้ด าเนินการด้วยความ
รอบคอบและประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และให้ส านักงาน กสทช. ในส่วนสายงานบริหารคลื่นความถ่ี
และภูมิภาคก ากับดูแลทางด้านเทคนิคให้ดีด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนของคลื่นความถ่ีในส่วนของวิทยุ         
ที่ทดลองประกอบกิจการด้วยกันเองและกิจการอื่นๆ ด้วย 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๓๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้ เป็นความเห็นในการพิจารณาของที่ประชุม กสท.ของระเบียบ
วาระที่ ๔.๑๖  

 “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ดังนี้  
   - กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  มีความเห็นว่า การแก้ไข

ปัญหากรณีผู้รับใบอนุญาตหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ให้ส านักงาน กสทช . โดย  



๓ 
 

ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.) หารือกับ ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) แล้วแจ้งผู้ประกอบการได้เลย” 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑    รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที ่๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

   
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๐ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้  
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท. 
และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๒    การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑. ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ
กิจการจ านวน ๑,๔๐๘ รายตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลงจ านวน ๑๒ สถานี ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๓ โดยทันที และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 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 



๔ 
 

วาระที ่๔.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง
ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม  
 ๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 
 

วาระที ่๔.๔ ข้อร้องเรียน เรื่อง ขอให้ กสท. ก ากับดูแลการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ท่ีให้บริการ
เป็นการท่ัวไป ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการ
โทรทัศน์ท่ีให้บริการเป็นการท่ัวไป (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ให้บริการโครงข่ายที่ให้บริการกับผู้ร้อง
จัดท าแผนก าหนดมาตรการเยียวยา เพื่อเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบด้วย              
 

วาระที ่๔.๕   รายงานผลการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 
ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบรายงานผลการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

DVB-T2 ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
๒. เห็นชอบให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) น าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองแพร่

ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ไปใช้ในการประกอบกิจการผู้ให้บริการโครงข่ายตามที่ได้รับอนุญาต
ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ B1-N20001-0002-56 โดยให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบ
ท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดิน   
ในระบบดิจิตอล 

๓. เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. คืนเงินประกันเสียหายให้แก่บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) เนื่องจากการทดลองหรือการทดสอบดังกล่าว ไม่ปรากฏผลให้เกิดการรบกวนต่อการรับส่งหรือแพร่
สัญญาณเสียงหรือภาพของผู้ประกอบกิจการ หรือโครงข่าย หรือสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง
อยู่ก่อนแล้ว 

 
วาระที ่๔.๖    สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ (ร่าง) 

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์
ประเภทการส ารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ... (ส านัก
นโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 



๕ 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. หารือกับคณะอนุกรรมการ          
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑.   สามารถออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ส าหรับให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการส ารวจความนิยม ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะและประเภทของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ และ ประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้หรือไม่  

๒.   หากการให้บริการตามข้อ ๑. สามารถออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ ได้ 
จะก าหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้หรือไม่ เช่น สัดส่วนการลงทุนหรือการถือหุ้นของต่างชาติ 

 
วาระที ่๔.๗    การพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่ม

ของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ี
เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (ส านักพัฒนาองค์กร
วิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอหลักการในเชิงขอบเขตการใช้อ านาจ

และกระบวนการด าเนินการตามประกาศฯ ต่อที่ประชุม กสท. ก่อนที่จะด าเนินการตามกระบวนการต่อไป 

 
วาระที ่๔.๘    ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การก าหนดลักษณะและมาตรการก ากับดูแลการควบรวม

กิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบง ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. .... (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การก าหนดลักษณะและมาตรการก ากับ

ดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบง ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. .... 
ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช.น าร่างประกาศฯ ตามข้อ ๑ เสนอต่อที่ประชุม กสทช.       
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและมอบหมายให้ กสท. ปฏิบตัิ
หน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
หมายเหตุ  ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะให้

ความเห็นเพิ่มเติมต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การก าหนดลักษณะและมาตรการก ากับดูแลการควบรวม
กิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบง ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ในภายหลัง 

 
วาระที ่๔.๙    ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น/เพ่ิมทุนของผู้รับใบอนุญาตให้

ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 



๖ 
 

 มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดกรอบการพิจารณากรณีที่ผู้รับ
ใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ
ระดับชาติด าเนินการควบรวมกิจการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น/เพิ่มทุน หรือครอบง ากิจการอันส่งผลต่อการแข่งขัน 
แล้วน ามาเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 

วาระที ่๔.๑๐    ข้อมูลการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
เพ่ือประกอบการพิจารณายืนยันเป็นช่องรายการแบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๓ ช่อง
รายการ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๓ ช่องรายการ คือ บริษัท ซีทีเอช จ ากัด 
(มหาชน) ช่องรายการ Sports Spirit บริษัท เฉลิมกรุงทีวี จ ากัด ช่องรายการเฉลิมกรุงทีวี และมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ช่องรายการสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
เป็นผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานกับ คสช. เพื่อพิจารณาให้ช่องรายการ 
ตามข้อ ๑ แพร่ภาพออกอากาศต่อไป 

 
วาระที ่๔.๑๑    ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่อคณะอนุกรรมการ (ส่วนงานเลขานุการ กสทช. 

พ.ต.อ. ทวีศักดิ์  งามสง่า/ ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิการโทรทัศน์ 
และการประชุม (กส.)) 
 

 มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. เสนอพิจารณาอีกครั้ง 
 

วาระที ่๔.๑๒    การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ครั้งท่ี ๒ (ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบผลการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ

สมาชิกที่ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญา
การให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  เห็นชอบให้บริษัทฯ น าเงื่อนไขของสัญญาตามข้อ ๑ ไปใช้เป็นแบบสัญญา     
ในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกกับผู้ใช้บริการ 

 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี  

 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 


