
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

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

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๖. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๗.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๘.   นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า ติดภารกิจ 
 กรรมการ 
๒.   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. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา  

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๕. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๖. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 



๒ 
 

๗. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวกาญจนา  ธานีรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายวิกรม  เจียมบุรเศรษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายวรวิวัฒน์  จันทร์รัตนสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๒. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.  ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้        
ที่ประชุมทราบว่า ขอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาเรื่องการออกใบอนุญาต มี ใช้ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แก่ 
ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสามารถกลับมา
ออกอากาศได้ โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอันเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต       
ด้วยความกระชับ ถูกต้อง และเป็นไปตามล าดับผู้ยื่นขอใบอนุญาต เพื่อความเป็นธรรม และโปร่งใสต่อทุกฝ่าย 

๒. กสทช.พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้เข้าร่วมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการอบรมให้ความรู้      
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิทยุชุมชน ซึ่งปรากฏว่ามีการสอบถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับข้ันตอน กระบวนการต่างๆ 
เป็นอันมาก เช่น จะสามารถกลับมาออกอากาศอีกได้เมื่อใด เป็นต้น จึงขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบ
ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่พบด้วย 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 
๓๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 
 



๓ 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 

๑. เพิ่มเติมหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๗ ดังนี้ “หมายเหตุ  กสทช.  
สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ” 

๒. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๒๒ จากข้อความ “...ให้
ส านักงาน กสทช. โดย อส. คัดเลือกพนักงานเข้าร่วมการอบรมโดยทดสอบภาษาอังกฤษเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติม” 
เป็น “...ให้ส านักงาน กสทช. โดย อส. คัดเลือกพนักงานเข้าร่วมการอบรมโดยให้พิจารณาความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษประกอบการคัดเลือกด้วย” 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑    รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓ การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The APEC Advertising Standards 

Forum and Mentoring ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ส่วนงาน 
กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) 
 
มติท่ีประชุม ให้น าไปบรรจุในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ    

 
วาระที่ ๓.๔ รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ า 

ไตรมาสท่ี ๒ ปี ๒๕๕๗ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๗) (ส านักนโยบายและ
วิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ทาง website ของส านักงาน กสทช.  

ในส่วนของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วย 
 
วาระที่ ๓.๕ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณี บริษัท 

ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) จะหมดสัญญาสัมปทานกับ บริษัท  อสมท จ ากัด 
(มหาชน) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 



๔ 
 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการให้บริการสัญญาณโทรทัศน์

ดาวเทียม ยี่ห้อ CTH (เลขที่ ๓๔/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกจิการกระจายเสยีง
และโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗ กรณีขอให้บริษัท อาร์ เอส จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการตามท่ีได้โฆษณา          

ให้สามารถรับชมฟุตบอลโลก ๒๐๑๔ ได้ครบทั้ง ๖๔ แมตช์ (เลขท่ี ๕๐/๒๕๕๗)  
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่๓.๘ รายงานสรุปเน้ือหาการอบรมหลักสูตรต่างประเทศ (ส านักอ านวยการสายงาน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ลงใน website ของส านักงาน กสทช.  

ในส่วนของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วย 
 

วาระที่ ๓.๙ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ 
จ านวน ๓ ราย ๑๑ ช่องรายการ (ส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ    
๒.  ให้น า ข้อมูลประวัติการก ากับดูแล เพื่ อทราบ  ( ถ้ามี )  ในการน า เสนอ              

ขอเปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการด้วย 
 

วาระที่ ๓.๑๐ ค าสั่งยกค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราว คดีหมายเลขด าท่ี ๖๘๖/๒๕๕๗ (ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

   
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๔ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท. 
และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๒    การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑. ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ
กิจการจ านวน ๑,๖๕๘ ราย  ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลงจ านวน ๑๐ 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 

 
วาระที ่๔.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๘ สิงหาคม 
๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มตท่ีิประชุม  
 ๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๘ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ ทั้งนี้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 



๖ 
 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 
 

วาระที ่๔.๔ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีสามารถออกอากาศได้ ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ (ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  

 มติท่ีประชุม ทราบ  
 

วาระที ่๔.๕   การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๒ ราย ๒ 
ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บรกิารกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ  
ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๕ 

๒. ให้ทั้ง ๒ บริษัทตามข้อ ๑ แจ้งผู้ให้บริการโครงข่ายที่น าช่องรายการดังกล่าวไป
ออกอากาศทราบ และด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พร้อมทั้งแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
วาระที ่๔.๖    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๒ 
ช่องรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  

 
มติท่ีประชุม  
๑. ให้ส านักงาน กสทช. ส่งเรื่องการขออนุญาตใหม่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ

ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด่านช้าง เน็ทเวิอร์ค ช่องรายการ DCTV และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCUTV) ให้คณะ 
อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการ  
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ตรวจสอบพร้อมจัดท าความเห็นประกอบและให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว 

๒. กรณีมีผู้ยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ให้ส านักงาน
กสทช. น าเสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา กสท. ด้วย 
โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ทั้งสอง ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน  

 



๗ 
 

วาระที่  ๔.๗ การพิจารณาการแจ้ งยืนยันการให้บริการกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์            
เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่     
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี /ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  

 
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบการยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑ ช่องรายการ      
คือ ช่องรายการ WBTV GOOD STATION สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ ของมูลนิธิ
พระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทั้งนี้ ให้ผู้รับอนุญาตดังกล่าว
รับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาตประกอบการฯ แบบบอกรับสมาชิก ด้วย 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานกับ คสช. เพื่อพิจารณาให้ช่องรายการตาม ๑ 
แพร่ภาพออกอากาศต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๘ การด า เนินการตามมติ ท่ีประชุม กสท. ครั้ ง ท่ี ๒๐/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ กรณีการพิจารณาเน้ือหารายการของช่อง 4 CHANNEL  
(โฟร์แชนแนล) (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน 
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
 มติท่ีประชุม ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และส านัก
ก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ด าเนินการตาม
กระบวนการ ข้ันตอน ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอต่อ 
กสท. เพื่อพิจารณา 

 
วาระที่  ๔.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จ ากัด ตรวจสอบการช าระ   

ค่าใช้บริการพร้อมช าระค่าเสียหายและยกเลิกสัญญาการใช้บริการ (เลขท่ี  
๗๔/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  
 ๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเท็จจริงและบทวิเคราะห์ตามที่คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคฯ และส านักงาน กสทช. เสนอแล้ว เห็นว่า การที่บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จ ากัด ตัดสัญญาณ
ในการรับชมรายการโทรทัศน์ของผู้ร้องเรียนโดยไม่แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบล่วงหน้า โดยปราศจากเหตุผลอัน
สมควร จึงเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการ หรือระงับ หรือหยุดการให้บริการโดยไม่แจ้ง
ให้ผู้บริโภคทราบเป็นการล่วงหน้า โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามข้อ ๕ (๗) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  



๘ 
 

 ๒.  ให้ ส านักงาน กสทช. โดย ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) แจ้งเตือนให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จ ากัด ระงับการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนตามข้อ ๑ และ
บันทึกการกระท าของบริษัทฯ เป็นประวัติประกอบการก ากับดูแลต่อไป  
 ๓.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า กสทช. ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว 
โดยแจ้งเตือนบริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จ ากัด ตามข้อ ๒ อย่างไรก็ดี หากผู้ร้องเรียนประสงค์ได้รับชดใช้
ค่าเสียหายจากการกระท าของบริษัทฯ ก็สามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๐ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้
ตรวจสอบละครชุด “ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น” (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
 มติท่ีประชุม เห็นควรให้ถอนเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม โดยคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  ตามที่ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ เสนอ 

 
วาระที่  ๔.๑๑ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ในปีท่ี ๑ ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ส านัก
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) /ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑.  ทราบ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในปีที่ ๑ ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะท างาน
ติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.  เห็นชอบมาตรการบังคับทางปกครองแก่บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) โดยให้
ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเร่งรัดให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในเขต
พื้นที่ให้บริการจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอุดรธานี พร้อมให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง  หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งดังกล่าว ให้ก าหนดโทษปรับทางปกครองให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช าระตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ต่อไป 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี ๕.๑  การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The APEC Advertising Standards 
Forum and Mentoring ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ส่วนงาน 
กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) 

 
 



๙ 
 

  มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ รองประธานอนุกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The APEC 
Advertising Standards Forum and Mentoring ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ แทน กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  โดยค่าใช้จ่ายของผู้จัดการประชุม 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบ ต่อไป 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 


