
๑ 
 

              
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

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.   นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย      ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
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. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ 
๕. นางนรมน  โพประยูร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวกนกวรรณ  อุ่นจิตต์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายธนเดช  ศิริกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวสุทธิกา  ประกอบผลดี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๘. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้       
ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ศาลปกครองกลางได้มีค าสั่งทุเลาการปฏิบัติตามมติ กสท.  
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องที่เกี่ยวกับกรณีของช่อง ๓ เพื่อให้เกิดการตกลงเพิ่มเติม 
ทั้งนี้ ขอให้ส านักงาน กสทช. น าค าสั่งฉบับเต็มดังกล่าวเสนอต่อ กสท. ทุกท่าน เพื่อจะได้มีข้อมูลที่ครบถ้วน 

๒. กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๗ ได้ไปศาลปกครองกลาง พร้อมกับ กสทช.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ 
กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี  และขอแจ้งให้ส านักงาน กสทช.ทราบว่าระบบในการ 
แจ้งเรื่องที่รวดเร็วให้แจ้งด้วยวาจา อย่าส่งเอกสาร เพราะจะท าให้ล่าช้าและเกิดความเสียหาย  

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระที่  ๒.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๔๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ       
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ 

กันยายน  ๒๕๕๗ โดยให้แก้ไขข้อความของมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ จากข้อความ “เห็นชอบ ตามที่
คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. 
เสนอ...” เป็น “เห็นชอบ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ...” เว้นแต่ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘  ยังไม่รับรองแต่ให้
น ามารับรองในการประชุม กสท.คราวถัดไปโดยให้ฝ่ายเลขานุการ กสท. ถอดไฟล์เสียงบันทึกการประชุมระเบียบ
วาระนี้แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท.เพื่อประกอบการรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระดังกล่าวด้วย  

 



๓ 
 

วาระที่  ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 
๔๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะ 
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี     

ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗  โดยให้แก้ไขมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑ ข้อ ๑ เป็นดังนี้ 
“๑. รับทราบว่าบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด ได้ส่งหนังสือฉบับลงวันที่ 

๒๕ กันยายน  ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้ทบทวนมติเรื่องจอด า  และที่ประชุมได้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . 
มีหนังสือแจ้งให้บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด ทราบว่าผู้ที่จะจัดท าและเสนอผังรายการเพื่อน าไป
ออกอากาศในช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ” 

  
วาระที่  ๒.๓  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๔๒/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
   
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ กสท. ไปจัดท ารายงานการประชุมใหม่  

แล้วน ามาพิจารณารับรองในคราวถัดไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๐/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๑/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ  
 
วาระท่ี ๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๒/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๔ ผลการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) /คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน) 



๔ 
 

 มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

 
วาระที่ ๓.๕ ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ขอเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริษัท จ านวน ๑ ราย  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระท่ี ๓.๖  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทีวีเพ่ือคุณ จ ากัด เร่งด าเนินการยกเลิกสัญญาเช่า 

พร้อมท้ังยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้บริการหลังยกเลิกสัญญาเช่า (เลข ท่ี  
๒๖/๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๗ กรณีขอให้บริษัท แฮปป้ีโฮม เคเบิลทีวี จ ากัด แสดงความรับผิดชอบกรณีระงับ

สัญญาณเคเบิล ทีวี โดยไม่แจ้งใ ห้ทราบล่วงหน้า  ( เลข ท่ี ๙๒/๒๕๕๗)                 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งปรับปรุง

สัญญาณและด าเนินการอัพเดทช่องรายการอัตโนมัติ (OTA) (เลขท่ี๔๗/๕๗)   
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
วาระที่ ๓.๙  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จ ากัด ตรวจสอบการช าระ

ค่าบริการพร้อมท้ังส่งสัญญาณดาวเทียมให้สามารถรับชมได้ปกติ (เลขท่ี  
๖๘/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยกเลิกสัญญาการใช้

บริการกล่องรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมยกเว้นค่าปรับกรณียกเลิกก่อนครบ
ก าหนดสัญญา (เลขที่ ๓๐/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ



๕ 
 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๑๑ หนังสือจากผู้ประกอบการให้พิจารณาความเหมาะสมของการออกค าสั่งให้ระงับ

การถ่ายทอดสัญญาณรายการโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ภาคพ้ืนดินในระบบ     
แอนะล็อก (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าระเบียบวาระเข้าสู่ที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่  ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้    
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท . 
และ คสช. ก าหนด 

  
วาระที่  ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการจ านวน ๓,๐๔๐ ราย ตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลงจ านวน ๑๔ สถานี ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๓ โดยทันที และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 



๖ 
 

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 

 
วาระที่  ๔.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน 
๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ ทั้งนี้   
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๔ การพิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ิมเติม  (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบการยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๒ ช่องรายการ ดังนี้ 
 ๑.๑ บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ช่ือช่องรายการ SV INTER 
 ๑.๒ บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ช่ือช่องรายการ SV ASIAN 
      อนึ่ง ช่องรายการทั้งสองดังกล่าว ไม่ปรากฏเนื้อหารายการที่มีลักษณะเข้าข่าย

การโฆษณาขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริโภคหรือปรากฏข้อร้องเรียนอันขัดหรือแย้งกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
และการก ากับดูแลด้านเนื้อหา 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 

 
วาระที่  ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๔ ราย ๕ ช่องรายการ  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 



๗ 
 

มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก โดยให้
มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ  จ านวน ๔ ราย ๕ ช่องรายการ ปรากฏตามบัญชีรายช่ือแนบ
ท้าย เอกสารแนบ ๕ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
วาระที่ ๔.๖  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากท่ีใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ จ านวน ๑๗ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ที่ยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ 
จ านวน ๑๗ ช่องรายการ  ปรากฏตามบัญชีรายช่ือแนบท้าย เอกสารแนบ ๖  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (คส.) ตรวจสอบการออกอากาศช่องรายการตาม ๑ ว่ามีการออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ในช่วงเวลาระหว่างที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุถึงวันที่คณะกรรมการมีมติดังกล่าว หรือไม่  

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี ่ในกรณียื่นขออนุญาตประกอบกิจการฯ ตามระยะเวลาการพิจารณาตาม 
ข้อ ๑๖ (๔) ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และยืนยันการเป็นแบบบอกรับ
สมาชิก จ านวน ๔ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง จ านวน ๔ ช่องรายการ ปรากฏตามบัญชีรายช่ือ
แนบท้าย เอกสารแนบ ๗  



๘ 
 

 อนึ่ง ช่องรายการตาม ข้อ ๑ ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอัน
เป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการขัด
หรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณาอาหาร และยา  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
วาระที่ ๔.๘ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๒ ราย      
๒ ช่องรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  
 

 มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นควรให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ

กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ ดังนี้ 
 ๑.๑ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่ือช่องรายการ ASN 2 เลขที่ใบอนุญาต B1-

S21040-0009-57 โดยมีผลยกเลิกการประกอบกิจการนับตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 ๑.๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่ือช่องรายการ สถานีโทรทัศน์กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (MOACTV) เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0685-56 โดยมีผลยกเลิกการประกอบกิจการ
นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

๒. ให้ผู้รับใบอนุญาตตาม ข้อ ๑ ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ แจ้งผลการพิจารณายกเลิกการประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการมีมติ 

ต่อผู้ให้บริการโครงข่ายที่น าช่องรายการดังกล่าวไปออกอากาศทราบ 
 ๒.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๓ แจ้งผลการด าเนินการตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ มายังส านักงาน กสทช. 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
  
วาระที่ ๔.๙ เรื่องร้องเรียน กรณี ขอความเป็นธรรมการสมัครใช้บริการสัญญาณโทรทัศน์กับ

บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด (เลขที่ ๑๑/๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า การ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ 
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งปรับปรุง

สัญญาณและด าเนินการอัพเดทช่องรายการโดยอัตโนมัติ (OTA) (เลขท่ี ๔๖/



๙ 
 

๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า การ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่            
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๑ เรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งปรับปรุง

สัญญาณและด าเนินการอัพเดทช่องรายการโดยอัตโนมัติ (OTA) (เลขท่ี ๕๒/
๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า การ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่           
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการ

ยกเลิกสัญญาการให้บริการและคืนเงินค่าอุปกรณ์ ( เลขท่ี ๗๕/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า การ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้
ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๓ ขอขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการส่งเสริมบริการ 

ด้านกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างท่ัวถึง และเพ่ิมเติมองค์ประกอบ 
ฝ่ายเลขานุการ(ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริม

บริการด้านกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง ออกไปอีก ๑ ปี นับแต่วันที่ครบก าหนด   



๑๐ 
 

๒. อนุมัติให้แต่งตั้งนายธนเดช ศิริกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง ส านักงาน 
กสทช. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมบริการดานกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง 
เพิ่มเติม 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบ
และมอบหมายให้ กสท. ด าเนินการออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการส่งเสริมบริการด้าน
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 
และก ากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป  

 
วาระที่ ๔.๑๔ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ส านักพัฒนา
องค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ให้น าเสนอ กสท. ในคราวถัดไปก่อนน าไปรับฟังความคิดเห็น 

เฉพาะกลุ่ม (Focus Group) 
 
วาระที่ ๔.๑๕ ผลการประชุมท าความเข้าใจกับผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการออกอากาศรายการ

โทรทัศน์  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาบัตรผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ 
๒. ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ พิจารณาและจัดท า

ความเห็นเพิ่มเติม แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท.อีกครั้ง 
หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็นเพิ่มเติม ตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๖ การชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐานต่อกรณี นายประมุท  สูตะบุตร

กล่าวหาร้องเรียนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  (ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบร่างค าช้ีแจงข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานประกอบค าช้ีแจง ตามที่

ส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒.  มอบหมายส านักงาน กสทช.มีหนังสือจัดส่งค าช้ีแจง และเอกสารหลักฐาน

ประกอบค าช้ีแจงตาม ๑ ไปยังส านักงาน ป.ป.ช.ต่อไป 
 



๑๑ 
 

วาระที่ ๔.๑๗  แนวทางในการด าเนินการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล๊อก)  
(ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ส านักกฎหมายกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (มส.)) 
 

 มติท่ีประชุม การที่บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ประสงค์จะน ารายการโทรทัศน์
ของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ ากัด มาออกอากาศทางช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล เมื่อบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ได้ปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ย่อมไม่ถือว่าบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ไม่ได้ประกอบกิจการด้วยตนเอง  จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.  
มีหนังสือแจ้งบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ให้ด าเนินการยื่นผังรายการที่จะออกอากาศ เพื่อให้คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต 

 
 หมายเหตุ 
 ๑.  ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช.พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  

งามสง่า ขอสงวนความเห็นและมีความเห็นแย้งตามบันทึกที่แนบ 
 ๒.  รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 


