
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๕๕ 
วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๑.      พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน ์                                                                                   ประธานกรรมการ 

๒.      พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ                                                                             กรรมการ 

๓.      พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                                            กรรมการ 
๔.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                                           กรรมการ 

๕.      นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                                             กรรมการ 

๖.      นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                                                   เลขานุการ 

รองเลขาธิการ กสทช. 

๗.      นางสาวมณีรัตน ์ ก าจรกิจการ                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘.      นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ กสท. 

๙.      นางสาวนนทร ี เหมทานนท์                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ     

       ผู้บริหารระดับต้น  
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.                                                  
๑.        นายสมศักดิ ์ สิริพัฒนากุล                     รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และ

วิทยุในระบบดิจิทัล 

๒.        นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๓.        นางสาววรณัน  บุญอภิรักษา                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๔.        นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก                       พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๕.        นางสาวนารีรัตน ์ เมธีกุล                       พนักงานตามสัญญาจ้าง 



๖.        นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๗.        นางคณาพร  สนธยานนท ์                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๘.        นางสาวพรรณรัตน ์ พหลเวชช์                 พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                        ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งเกี่ยวกับการประชุม ดังน้ี 

๑.   กล่าวขอบคุณกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุกท่าน ท่ีปฏิบัติงานในวันเสาร์อาทิตย์ที่
ผ่านมา (วันท่ี ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) ซึ่งมีการประชุมของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเองคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนค์ณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะอนุกรรมการด้านการอนุญาตวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน ์

๒.   คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จะต้องเร่งพิจารณาเกี่ยวกับการขอสนับสนุน
เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้มอบหมายให้กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.) จัดท าระเบียบวาระเพื่อเสนอ กสท. พิจารณาในวันน้ีแล้ว 

กสท. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า กล่าวต่อท่ีประชุม กสท. โดยชื่นชมท่านประธาน กสท. เกี่ยวกับการแถลง
ข่าวและช้ีแจงกรณีข้อร้องเรียนของบริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) เรื่องการเผยแพร่ฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒  ซึ่งเป็นไปด้วยความ
ชัดเจน รัดกุม และเป็นไปตามข้อกฎหมายโดยครบถ้วน 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑            รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี ๑๙/
๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๑๙/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  โดยมีข้อแก้ไขในระเบียบวาระที่ ๓.๓ การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านกิจการ
กระจายเสียงของคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ว่า “การเดินทาง
ไปศึกษาดูงานต่างประเทศควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจ พร้อมท้ังควรน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดู
งานมาเผยแพร่ต่อส านักงาน กสทช. อย่างเป็นรูปธรรมด้วย” 

  

ระเบียบวาระที่ ๒.๒            รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๕ 



เมื่อวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๒๐/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕  โดยมีข้อแก้ไขมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑ โดยให้เพิ่มเติมว่า “หมาย
เหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป” 

 ระเบียบวาระที่ ๒.๓            รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งที่ ๒๑/
๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๒๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  โดยมีข้อแก้ไขมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๒ โดยให้เพิ่มเติมว่า “หมาย
เหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๒ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป” 

 ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑           รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. 
                                 คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๕๕ คร้ังท่ี ๒๐/๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๕  

(ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักงาน กสทช. ตามมติ กสท.  ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕   ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๕  เมื่อวันพุธท่ี ๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ และครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒            รายงานการปฏิบัติงานการประชุมสุดยอดสื่อมวลชนแห่งเอเชีย – แปซิฟิก (Asia Media 
Summit ๒๐๑๒) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) 

                        ส านักงาน กสทช. ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมสุดยอดสื่อมวลชนแห่งเอเชีย – 
แปซิฟิก (Asia Media Summit ๒๐๑๒) เป็นจ านวนเงิน ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ได้เข้าร่วมการ
ประชุมดังกล่าว ระหว่างวันท่ี ๒๖ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ ซึ่งปฏิบัติภารกิจดังน้ี 

                        ๑. วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้รับมอบหมายจากประธาน กสท. กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ก่อนการประชุม (Pre – summit Workshops) 

                        ๒. วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ
เรื่อง “Policy and regulation to bridge the ‘Digital divide’ in broadcasting” 

                        ๓. วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้รับมอบหมายจากประธาน กสท. กล่าวเปิดและปาฐกถาในงานเลี้ยง
ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม 



                        ๔. วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ  “Towards A Stronger Public 
Trust in Media” 

                        ๕. องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เจ้าภาพในการจัดประชุม  Asia 
Media Summit ๒๐๑๒ และผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้จัดท ารายงานสรุปภาพรวมของการด าเนินงาน เพื่อแจ้งให้
ส านักงาน กสทช. ทราบ 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๔              เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑            ขอให้มีมติโดยเร่งด่วนเพ่ือด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคที่ก าลังได้รับผลกระทบจากการที่ไม่
สามารถรับชมรายการฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ 

                        มติท่ีประชุม             มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้บริโภคไม่สามารถรับชมรายการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ ได้ พร้อมท้ังให้ กสท.สุ
ภิญญาฯ ก ากับดูแลการพิจารณาดังกล่าวให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่ กสทช. มีอ านาจก่อนน าความเห็นเสนอ กสท. พิจารณา
โดยเร็วต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๒          แนวทางหลักการก าหนดพ้ืนที่บริการและการวางแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการวิทยุโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)/ กลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

            มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบแนวทางหลักการก าหนดพื้นที่บริการและการวางแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการวิทยุโทรทัศน์ระบบ

ดิจิตอล ดังน้ี 
(๑) การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(๒) การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกร่วมกัน 
(๓) การลดความซ้ าซ้อนในการลงทุน 
(๔) การก าหนดพื้นท่ีให้บริการโดยอิงเขตพื้นท่ีเชิงเทคนิค (Technical Area) 

(๕) การวางแผนความถี่มุ่งการใช้ความถี่อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการระดับภูมิภาคและระดับ
ท้องถิ่นได้ รวมทั้งต้องมีจ านวนความถี่เพียงพอส าหรับช่วงเวลาการส่งสัญญาณระบบดิจิตอลและระบบอนาล็อกคู่ขนาน
กัน (Simulcast Period) 

๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์และคณะท างานจัดท าร่างแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการโทรทัศน์ พิจารณาด าเนินการตาม
แนวทางหลักการก าหนดพื้นที่บริการและการวางแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ก่อนน าเสนอ กสท. 
พิจารณาต่อไป 



  

ระเบียบวาระที่ ๔.๓            แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะอนุกรรมการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ และ
ส านักงาน กสทช. ภารกิจกระจายเสียงฯ  (คณะอนุกรรมการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์/ 
กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

                        มติท่ีประชุม             

๑.   มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ปรับแก้แผนปฏิบัติการของ
คณะอนุกรรมการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ดังนี ้

(๑)      คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง เห็นควรปรับแก้ระยะเวลาในการจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติการ (Guideline) และกลไกสนับสนุนการก ากับดูแลตนเองของสื่อ โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๕ 

(๒)      คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เห็นควรปรับแก้
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการฯ โดยให้ตัดกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ออก 

(๓)      คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เห็นควรปรับแก้
ระยะเวลาในการจัดท าร่างมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 
๒๕๕๕ พร้อมท้ังเห็นควรตัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดท าแนวมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพออก เนื่องจากเป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง 

(๔)      คณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เห็นควรปรับแก้
ระยะเวลาในการรายงานผลความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ต่อ กสท. โดยให้รายงานผลความคืบหน้าต่อ กสท. 
ทุก ๓ เดือน เพื่อให้ทราบผลการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเห็นควรตัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนภาครัฐ องค์กรหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายออก 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) แจ้งฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อด าเนินการปรับแก้แผนปฏิบัติการตาม   ข้อ ๑ พร้อมท้ัง
รวบรวมความเห็นจาก กสท. ในกรณีที่มีประเด็นให้แก้ไขแผนปฏิบัติการ โดยให้น าแผนปฏิบัติการคณะอนุกรรมการภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน์เฉพาะในส่วนท่ีมีการปรับแก้ เสนอ กสท. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) จัดท า
สรุปแผนปฏิบัติการคณะอนุกรรมการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยให้มีรายละเอียดว่าในแต่ละปี จะมีการจัดท าร่าง
ประกาศฯ กี่ฉบับ พร้อมท้ังระยะเวลาการด าเนินการที่คาดว่าร่างประกาศฯ แต่ละฉบับจะแล้วเสร็จ  เพื่อเป็นข้อมูลสรุปส าหรับ
ผู้บริหารในการชี้แจงต่อสาธารณะต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๔            แผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี ๒๕๕๕  (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.)) 

                        มติท่ีประชุม             

๑.   อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรส านักงาน กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๕ พร้อมท้ัง
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท างบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบด้านการงบประมาณของส านักงาน 
กสทช.นอกจากน้ี การจัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ให้ค านึงถึงประโยชน์ในการพิจารณางานด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์เป็นส าคัญ โดยสามารถเชิญคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมพร้อมเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสทช. ได้ 

๒.        อนุมัติหลักการให้สามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณในแต่ละหลักสูตรได้ภายใต้วงเงินงบประมาณของ



แผนพัฒนาบุคลากรส านักงาน กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยให้น าเสนอต่อ กสท. เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ปฏิทินหลักสูตรการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  

ระเบียบวาระที่ ๕              เร่ืองอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑            การขอสนับสนุนเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบกรณีที่กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีความจ าเป็นในการส่งเสริมชุมชน
ที่มีความพร้อมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน 
และการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ดังนั้น จึงเห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์) ด าเนินการจัดท าร่างหนังสือ
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนและส่งเสริมจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ประธาน กสท. ลงนาม   ถึงประธานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๒           การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) 

                        มติท่ีประชุม 

๑.   เห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (เลขาธิการ กสทช.) พิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ต่อบริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒.   ก าหนดแนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ในอนาคต
ว่าต้องมีปัจจัยที่ค านึงถึงพฤติการณ์ หรือพฤติกรรมที่ผ่านมาของผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาด และมี
ผลกระทบต่อผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นส าคัญ โดยให้ส านักงาน กสทช. เร่งรัดด าเนินการจัดท า
หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าวโดยเร็ว 

๓.   มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณา
ข้อเท็จจริงที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคไม่สามารถรับชมรายการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ ภายใต้กรอบขอบเขต หน้าท่ี ตาม
กฎหมายที่ กสทช. มีอ านาจ 

๔.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีข้อร้องเรียนของบริษัท ทรู วิช่ันส์ 
จ ากัด (มหาชน) เรื่องการถ่ายทอดรายการฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ น าเสนอ กสทช. เพื่อทราบ 

  

หมายเหตุ : รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๕.๒ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓            ความเห็นของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ



โทรทัศน์ต่อกรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ 

                        การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี ๑๘/
๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาเห็นควรน าข้อเสนอต่อ กสท. เกี่ยวกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยู
โร ๒๐๑๒ ดังนี ้

๑.   มีความเห็นสอดคล้องกับมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ และเห็นควรเร่งรัด
ให้มีการด าเนินการตามมติดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ (Free TV) ช่อง ๓ ๕ และ ๙ ได้
ปกติตามผังรายการ โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

๒.   เห็นควรมีมาตรการให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ชดใช้เยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจาก
การที่ไม่สามารถรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ (Free TV) ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ช้ีแจงต่อ กสทช. เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดเป็นมาตรการเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

๓.   เห็นควรเร่งกระบวนการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโดยเร็วท่ีสุด 
เพื่อท่ีจะสามารถก ากับดูแลให้กิจการดังกล่าวส่งสัญญาณรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน ์(Free TV) ให้ประชาชนเข้าถึงได้
อย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค 

มติท่ีประชุม         ทราบ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๓๐ น. 
 

 


