
๑ 
 

  
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๔๔/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า      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. 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.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ  ติดภารกิจ 
   กรรมการ 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ 
๔. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นางนรมน  โพประยูร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๖. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายประวิทย์  สันธนะวิทย์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายธนเดช  ศิริกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวสุทธิกา  ประกอบผลดี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นายวรวิวัฒน์  จันทร์รัตนสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางคณาพร  สนธยานนท์ ลูกจ้าง 
๒๒. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้        
ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประธาน กสท. และ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ ได้ร่วมกัน
ช้ีแจงต่อผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลในงานสมาพันธ์สมาคมสื่อ ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค ซึ่งเป็นการสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้ประกอบกิจการ 

๒. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์    งามสง่ า  แจ้ง ให้ที่ ประชุมทราบว่า            
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดสุโขทัย  

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระที่  ๒.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 
๔๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ วาระท่ี ๔.๑๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
 



๓ 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑๘ แนวทางการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ ๑ จาก “...เป็นเวลา ๕ ปี ...” เป็น “...เป็นเวลาไม่เกิน ๕ ปี ...” 

 
วาระที่  ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๔๒/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. จัดส่ง ร่างรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่  

๔๒/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ให้ความเห็น 
แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
วาระที่  ๒.๓  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๔๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๒๙ กันยายน ๒๕๕๗  โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่  ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนเดือนกันยายน ๒๕๕๗ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ  

 
วาระที่  ๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ เกี่ยวกับสถานีวิทยุท่ีถูกระงับตามมติ กสท. 

ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง สิงหาคม ๒๕๕๗ (ส านักกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 



๔ 
 

๒. กรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการออกอากาศโดยไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย           
ให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค เร่งด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการ
ตามกฎหมายด้วย 

 
วาระที่  ๓.๔ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่อง
รายการ จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

  
มติท่ีประชุม ให้น าไปบรรจุระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ วาระที่ ๕.๑ 

 
วาระที่  ๓.๕ ผลการปฏิบัติหน้าท่ีคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพ่ือ

ความมั่นคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักกฎหมาย
กระจายเสียง และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
หมายเหตุ   กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์  มีความเห็นเพิ่มเติมตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่  ๓.๖ การปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์

แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่  ๓.๗ ค าสั่งศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด าท่ี ๑๕๖๑/๒๕๕๗ (ค าสั่งขอทุเลาการ

บังคับตามค าสั่งทางปกครอง) (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
  

มตท่ีิประชุม ให้น าไปบรรจุระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ วาระที่ ๕.๒ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๗ 

กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘๒ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   



๕ 
 

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท . 
และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑))  

 
 มติท่ีประชุม  

๑.  ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ
กิจการจ านวน ๓,๑๖๓ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) ตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒  ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลงจ านวน ๔ 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 

 
วาระที่  ๔.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

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

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากท่ีใบอนุญาต



๖ 
 

เดิมสิ้นอายุ จ านวน ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบหลักการ กรณีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ใหม่ หลังจาก
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยให้ส านักงาน กสทช.    
แจ้งเวียนผู้ประกอบกิจการฯ ทุกรายทราบด้วย 

๒. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ที่ยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ จ านวน ๒ ช่องรายการ ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๕  

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

วาระท่ี  ๔.๕ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๒ ราย      
๒ ช่องรายการ (คณะอนุกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นควรอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ ดังนี้ 
 ๑.๑ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่ือช่องรายการ EDGE SPORT เลขที่

ใบอนุญาต B1-S21040-0819-56 โดยมีผลยกเลิกการประกอบกิจการนับตั้งแต่ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 ๑.๒ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ช่ือช่องรายการ GTH On Air เลขที่

ใบอนุญาต B1-S21040-0127-57 โดยมีผลยกเลิกการประกอบกิจการนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 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 
 

วาระที ่๔.๖ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  (ส านักพัฒนา
องค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 



๗ 
 

 มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าหลักการในประเด็นต่าง ๆ  ของร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ไปรับฟัง
ความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)  แล้วน าเสนอ
ต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

วาระที ่๔.๗ แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณี
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) จะหมดสัญญาสัมปทานกับ บริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 
 

 มติท่ีประชุม มอบหมายคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ติดตามการด าเนินการของบริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ว่าเป็นไปตามที่ได้ช้ีแจงไว้
หรือไม่ อย่างไร เพื่อให้ผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 
หมายเหตุ  รับรองมติวาระที่ ๔.๗ เพื่อส านักงาน กสทช. น าไปด าเนินการต่อไป 
 

วาระที ่๔.๘ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ทั้ง ๑๕ ราย ตามที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ และให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ทั้ง ๑๕ ราย สามารถน าแบบสัญญาการ
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกดังกล่าวไปใช้เป็นแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
กับผู้ใช้บริการได้ 
 

วาระที ่๔.๙ หนังสือแจ้งตอบการขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาจากกรณี
ปัญหาความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล  (ส านักกิจการโทรทัศน์    
ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 

 มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าหนังสือสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และรวบรวมหนังสือจากผู้ประกอบกิจการทุกรายที่ร้องขอในเรื่องลักษณะ
เดียวกัน  ตลอดทั้งรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายทุกราย  
มาวิเคราะห์พร้อมเสนอความเห็นในประเด็นปัญหาต่างๆ  แล้วน าเข้าสู่ที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป  

 
วาระที ่๔.๑๐ หนังสือจากผู้ประกอบการให้พิจารณาความเหมาะสมของการออกค าสั่งให้ระงับการ

ถ่ายทอดสัญญาณรายการโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ภาคพ้ืนดินระบบแอนะล็อก 



๘ 
 

(ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ส านักกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. เนื่องจากกรณีนี้เกี่ยวข้องกับคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เป็นคดีหมายเลขด าที่ ๑๕๖๑/๒๕๕๗  จึงให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน เพื่อรอผลการพิจารณาจาก 
ศาลปกครองกลาง 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมหนังสือของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ทุกรายที่กล่าวถึงปัญหาในลักษณะเดียวกันมาวิเคราะห์พร้อมท าความเห็น แล้วเสนอต่อที่ประชุม กส ท. 
ในคราวเดียวกันต่อไป 

 
วาระที ่๔.๑๑ หนังสือบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จ ากัด ขอหารือแนวทางการ

ออกอากาศโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ระบบแอนะล็อก (ส านักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
เนื่องจากมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่อง แนวทางในการด าเนินการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก  
ได้ก าหนดแนวทางการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ระบบแอนะล็อก ไว้อย่างชัดเจนแล้ว   
ดังนั้น หากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด ประสงค์จะขอหารือเกี่ยวกับการด าเนินการตามมติดังกล่าว  
สามารถประสานงานมายังส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และเงื่อนไขแนบ
ท้ายใบอนุญาตต่อไป 

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

งามสง่า งดออกเสียง 
๒. รับรองมติวาระที่ ๔.๑๑ เพื่อส านักงาน กสทช. น าไปด าเนินการต่อไป 
 

วาระที ่๔.๑๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างท่ัวถึง     
(รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์) 

 
 มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าเข้าสู่ที่ประชุม กสท. ในคราวต่อไป 

 
วาระที ่๔.๑๓ การก าหนดคุณสมบัติและการคัดเลือกผู้สมัครต าแหน่งรองเลขาธิการ กสทช . 

ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 

 มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าเข้าสู่ที่ประชุม กสท. ในคราวต่อไป 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที ่๕.๑ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ 
จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. เห็นควรอนุมัติให้ บริษัท จอย เอ็มเคที จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจาก 

JOINT CHANNEL TV  เป็น สถานีโทรทัศน์สยามไท ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. โดย ปส. ๒ มีหนังสือแจ้งให้     
ผู้ประกอบกิจการฯ ทราบว่า การเปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก กสท. แล้ว 

๒.  เห็นควรไม่อนุมัติให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๒ ช่องรายการดังต่อไปนี้
เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจนกว่าเรื่องร้องเรียนจะเป็นข้อยุติ 

 ๒.๑ บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  เปลี่ยนแปลงช่ือช่อง
รายการจาก Hit Station เป็น Hot Station  

 ๒.๒ บริษัท ไทย มงคล มัลติมีเดีย จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจาก 
Happy Home TV เป็น JAW HITZ  

๓.  เห็นชอบหลักการ กรณีการเปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จะด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ช่ือช่องรายการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก กสท. แล้ว ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. โดย ปส. ๒ แจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ  ทุกรายทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย 

 
วาระที ่๕.๒ ค าสั่งศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด าท่ี ๑๕๖๑/๒๕๕๗ (ค าสั่งขอทุเลาการ

บังคับตามค าสั่งทางปกครอง) (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.  มอบหมายให้ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  

จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย มส. จัดท าค าช้ีแจงศาลปกครองกลาง แล้วน าเสนอ   

ที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

วาระที ่๕.๓ รายงานผลการด า เนินการตามค าสั่ งศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด า            
ท่ี ๑๕๖๑/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบค าช้ีแจง รายงานผลการด าเนินการตามค าสั่งศาลปกครอง
กลางคดีหมายเลขด าที่ ๑๕๖๑/๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้เพิ่มเติมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ด าเนินการประชุมในเรื่องดังกล่าวของ กสท. ในวันน้ี เป็นข้อที่ ๒.๖   
 

หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุม  ระเบียบวาระที่ ๕.๓ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการต่อไป 



๑๐ 
 

วาระที ่๕.๔ ค าสั่งศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด าท่ี ๑๕๒๓/๒๕๕๗ (นัดไต่สวนค าขอทุเลา
การบังคับตามค าสั่งทางปกครอง) (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.  มอบหมายให้ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

จัดท าแนวทางในการด าเนินคดีด้วย 
 
หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุม  ระเบียบวาระที่ ๕.๔ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๑๕ น. 


