
๑ 
 

               
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๔๙/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ท่ี ๑๐ พฤศจิกายน 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. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙.   นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร       ผู้ช่วยเลขานุการ 

พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ 
๓. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๔. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 
๕. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๙. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายบัญชา  พืชจันทร์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางธัญยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวธัญธารีย์ สุธีวราสิทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. ว่าที่ ร.ต.พงศธร  จันอยู ่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวตามตะวัน  อรุณกมล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายมัทฐิชัย  พับบรรจง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้        
ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

 ๑.๑  เมื่อวันพุธ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไปเป็นประธานเปิดรับฟังความเห็น
สาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ณ อาคารหอประชุม 
ช้ัน ๑ ส านักงาน กสทช. ซึ่งมีผู้สนใจมาร่วมให้ความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก 

 ๑.๒  เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไปเป็นประธานเปิดการประชุม 
Seminar on Digital Radio Network  ณ อาคารหอประชุมช้ัน ๒ ส านักงาน กสทช. ซึ่งมีบริษัทจาก
ต่างประเทศมาให้ความรู้ โดยมีพนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

๒.  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ประชุมเพื่อหารือความร่วมมือเรื่องการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปสู่ระบบ
ดิจิตอลทีวี ในกลุ่มอาคารชุด/คอนโดมิเนียม ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ ส านักงาน กสทช. ซึ่งในกลุ่มอาคารชุดหรือ
คอนโดมิเนียมนั้น กรมที่ดินรับว่าจะมีหนังสือเวียนไปยังนิติบุคคลต่างๆ เพื่อให้ติดตั้งเสาอากาศกลาง (Antenna) 
เพื่อรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ทุกคน ส่วนคอนโดมิเนียมที่สร้างใหม่ เจ้าของโครงการจะก าหนดให้มี
ระบบรับสัญญาณทีวีดิจิตอลไว้ในตึกเลย และกรมที่ดินแนะน าว่าต่อไปนี้จะก าหนดให้มีระบบรับสัญญาณทีวี
ดิจิตอลเป็นส่วนหนึ่งใน EIA ด้วย และจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานก่อนการอนุมัติให้สร้างได้ ทั้งนี้ ขอให้ส านักงาน 
กสทช. ติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระที่ ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๔๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
   
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์       

ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๕  โดยไม่มีข้อแก้ไข   
 

วาระที่ ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 
ครั้งท่ี ๔๘/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข    
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๘/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนเดือนตุลาคม ๒๕๕๗  (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 

  
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓ รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าไตรมาส  

ท่ี ๓ ปี ๒๕๕๗ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗) (ส านักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการรับชมรายการโทรทัศน์ในระบบเคเบิลทีวี (เลขท่ี ๒๕/๒๕๕๗)   
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 



๔ 
 

  
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท เอ็ม. เจ. แซทเทลไลท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (IDEA 

SAT) เร่งแก้ไขให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ (เลขท่ี ๘๑/๒๕๕๗)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระท่ี ๓.๖  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) เร่งด าเนินการให้

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษตามท่ีบริษัทฯ ได้มีการ
โฆษณาไว้ (เลขท่ี ๑๓๐/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เร่งด าเนินการปรับปรุง 

คุณภาพสัญญาณโทรทัศน์ให้สามารถรับชมช่อง DDTV ช่อง ๓๖๑ (เลขท่ี ๑๒๓/
๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๘ กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ

สัญญาณให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้
ตามปกติ (เลขท่ี ๑๑๕/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๙  กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให้

สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้ (เลขท่ี ๑๒๔/๒๕๕๗)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 



๕ 
 

วาระที่ ๓.๑๐ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ 
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. ติดตามตรวจสอบการน าคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยน

ผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
๓. ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเกี่ยวกับการจ าหน่ายสติ๊กเกอร์ส าหรับ 

ติดกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (set top box) ให้แก่ผู้ประกอบกิจการทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
และระมัดระวังตรวจสอบมิให้มีการน าสติ๊กเกอร์ไปใช้กับกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (set top box)      
ที่มิไดผ้่านการรับรองมาตรฐานจากส านักงาน กสทช. 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๕ 

ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔๑ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท . 
และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  

 
 มติท่ีประชุม 

๑.  ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ
กิจการ จ านวน ๓,๕๓๑ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลง จ านวน ๒๒ สถานี  รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร 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 าหรับกลุ่มผู้ ทดลอง



๖ 
 

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 ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔ สถานี  รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๔ พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เน่ืองจาก 

ผู้ได้รับอนุญาตฯ มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู้

ได้รับอนุญาตฯ ที่ได้รับการประกาศรายช่ือให้สามารถออกอากาศได้ตามปกติ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ซึ่งครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตาม
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ แล้ว แต่มิได้ด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตท า ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้ออกอากาศได้ 
จ านวน ๑ สถานี คือสถานี มหาชัย เอ็มซี เรดิโอ จังหวัดสมุทรสาคร ช่ือนิติบุคคล บริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี 
จ ากัด ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๔๖๗ คลื่นความถ่ี FM 95.25 MHz ลงเว็บไซต์เมื่อ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ครบก าหนด ๙๐ วันเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากความล่าช้าในการยื่นค า
ขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนั้น เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของสถานีเอง 

 ทั้งนี้ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวข้างต้นยุติการออกอากาศทันที โดยให้
ประกาศหรือเผยแพร่รายช่ือผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ พร้อมมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . แจ้งผลการ
พิจารณาให้สถานีทราบภายใน ๑๕ วัน  ให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และส านักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบติดตามการใช้คลื่นความถ่ี หากพบการกระท า
ความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  และให้ส านักงาน กสทช. ส่งรายช่ือสถานี มหาชัย เอ็มซี เรดิโอ 
จังหวัดสมุทรสาคร คลื่นความถ่ี FM 95.25 MHz ดังกล่าวให้กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง เพื่อตรวจสอบ
และด าเนินการตามกฎหมายตามบันทึกข้อตกลงที่มีกับส านักงาน กสทช. ต่อไป 

๒.   เห็นชอบให้ยกเลิกการแสดงความประสงค์ขอออกอากาศและยกเลิกการท า
บันทึกข้อตกลงการออกอากาศ ของสถานี ประชาคมหมากแข้ง ๙๓.๐๐  จังหวัดอุดรธานี ช่ือนิติบุคคล        



๗ 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (อุดรธานี) ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๐๘๕   
คลื่นความถ่ี FM 93.00 MHz ตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ ให้ระงับการออกอากาศไว้ช่ัวคราว จนกว่าจะด าเนินการขอ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม และด าเนินการตามประกาศ ส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการในการออกอากาศตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ แล้วเสร็จ 

๓.   กรณีของสถานีที่ได้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถยื่นค าขออนุญาต      
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมภายในก าหนดเวลาตามมติ กสท.ที่ก าหนด จ านวน ๑๐ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ เห็นว่า มีเหตุผลเพียงพอรับฟังได้ จึงให้ชะลอการเพิกถอนสิทธิของสถานี
วิทยุกระจายเสียงดังกล่าว ทั้งนี้ ทั้ง ๑๐ สถานี ต้องด าเนินการยื่นค าขอใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม        
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ โดยให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่า
จะด าเนินการยื่นค าขอใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแล้วเสร็จ 

๔.   กรณีของสถานีที่มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตท า มี ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้
ออกอากาศได้ แต่ได้มีการแจ้งเหตุผลความจ าเป็นในการไม่ยื่นค าขอฯ ภายในก าหนดระยะเวลา และได้
ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตท า มี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแล้วเสร็จครบถ้วนแล้ว 
ซึ่งมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นได้ว่ามิได้มีเจตนาเพิกเฉย ละเลยที่จะปฏิบัติตามมติ กสท. และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
จึงให้ชะลอการเพิกถอนสิทธิของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๖ โดยให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม         
พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 
วาระที่ ๔.๕  การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง

กรุงเทพมหานคร (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี  ๒๕๕๗ ของสถานี วิทยุกระจายเสียง

กรุงเทพมหานคร ระบบเอเอ็ม ความถ่ี 873 kHz ที่แก้ไขปรับปรุงถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
๒.  อนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี  ๒๕๕๘ ของสถานี วิทยุกระจายเสียง

กรุงเทพมหานคร ระบบเอเอ็ม ความถ่ี 873 kHz  
๓.   ให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ 

และประจ าปี ๒๕๕๘  ให้กรุงเทพมหานครทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดยเคร่งครัด 
กล่าวคือ จะต้องจัดท าและเสนอผังรายการและสัดส่วนรายการก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อง ๑๕ วัน 

 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ในกรณียื่นขออนุญาตประกอบกิจการฯ ตามระยะเวลาการพิจารณาตาม 
ข้อ ๑๖(๔) ของประกาศ กสทช .  เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต            
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และยืนยันรูปแบบการ
ให้บริการช่องรายการแบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๗ ราย ๘ ช่องรายการ  



๘ 
 

(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒))   
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง จ านวน ๖ ราย ๗ ช่องรายการ ปรากฏตามบัญชี
รายช่ือแนบท้าย เอกสารแนบ ๗ 

 อนึ่ง ช่องรายการทั้ง ๗ ดังกล่าวไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท า  
อันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการขัด
หรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณาอาหาร และยา  

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

๓.   ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เชิญบริษัท สุขทรรศน์ 
จ ากัด ช่องรายการ SHOP CHANNEL มาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง โดยให้คณะอนุกรรมการฯ น าเสนอความเห็นต่อ 
กสท. ประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นค าขออนุญาตภายหลังใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
จ านวน ๔ ราย ๑๑ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ที่ยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ จ านวน ๔ ราย ๑๑ ช่องรายการ ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๘ 

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

 
วาระที่ ๔.๘ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๔ ราย     
๔ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ

กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๔ ราย ๔ ช่องรายการ ดังนี้ 



๙ 
 

 ๑.๑ บริษัท จี เอ็มเอ็ม บี จ ากัด ช่ือช่องรายการ O Shopping เลขที่ใบอนุญาต 
B1-S21040-0135-56 โดยมีผลยกเลิกการประกอบกิจการฯ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 ๑.๒ บริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ เน็ทเวิร์ค จ ากัด ช่ือช่องรายการ AJP 
เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0506-56 โดยมีผลยกเลิกการประกอบกิจการนับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 

๑.๓ บริษัท คลับ ซี ทีวี จ ากัด  ช่ือช่องรายการ คลับ ซี ทีวี เลขที่ใบอนุญาต 
B1-S21040-0319-56 โดยมีผลยกเลิกการประกอบกิจการนับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 

 ๑.๔ บริษัท กิ๊ก แอนด์ เกมส์ ทีวี จ ากัด ช่ือช่องรายการ กิ๊ก แอนด์ เกมส์ ทีวี 
เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0393-56 โดยมีผลยกเลิกการประกอบกิจการนับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๑๐ 
พฤศจิกายน 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 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ
จ านวน ๒ ราย ๖ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการที่ได้รับอนุญาต จ านวน ๖ ช่องรายการ ดังนี้ 
๑. บริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จ ากัด เดิมช่ือช่องรายการ Modern TV Channel 

เปลี่ยนเป็น ช่ือช่องรายการ Mystery TV 
๒. บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จ ากัด เดิมช่ือช่องรายการ India Film. TV 

เปลี่ยนเป็น ช่ือช่องรายการ ModernIndia TV 
๓. บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จ ากัด เดิมช่ือช่องรายการ Korea Film. TV 

เปลี่ยนเป็น ช่ือช่องรายการ AC1 
๔. บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จ ากัด เดิมช่ือช่องรายการ Hollywood Film. TV 

เปลี่ยนเป็น ช่ือช่องรายการ AC2 
๕. บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จ ากัด เดิมช่ือช่องรายการ TST5 เปลี่ยนเป็น  

ช่ือช่องรายการ AC3 
๖. บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จ ากัด เดิมช่ือช่องรายการ Asian Film. TV 

เปลี่ยนเป็น ช่ือช่องรายการใหม่ AC4 
 
วาระที่ ๔.๑๐ การขออนุญาตเข้าร่วมทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอลขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 



๑๐ 
 

(ส.ส.ท.)  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓))   
 
มติท่ีประชุม  อนุญาตให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย (ส.ส.ท.) ท าบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ  
กระจายเสียงในระบบดิจิตอลกับ ส านักงาน กสทช. เพิ่มอีก ๑ หน่วยงาน โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ(๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 

 
วาระที่ ๔.๑๑ การเพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 

 มติท่ีประชุม     
๑.   อนุญาต ให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีระดับชาติ ประเภทโครงข่าย 
ทางสายและไร้สาย เพิ่มเติมเขตพื้นที่การให้บริการ ดังรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมเพื่อเช่ือมต่อกับผู้รับ
ใบอนุญาตการให้บริการโครงข่ายระดับท้องถ่ิน ตามเอกสารแนบ ๙ 

๒. ให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด สามารถด าเนินการขออนุญาตพาดสาย
เคเบิลกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับการขยายพื้นที่การให้บริการตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๑ ได ้

 
วาระที่ ๔.๑๒ การขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ และตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง (สถานีหลัก) ระบบ 

FM ส าหรับใช้ในภารกิจการออกอากาศเพ่ือความมั่นคงของรัฐของศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพื่อความมั่นคงของรัฐ ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นในการใช้คลื่นความถ่ีเพื่อความมั่นคงของรัฐ และท าความเห็น
พร้อมข้อมูลเพิ่มเติม  แล้วเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไข

ปัญหาการรับชมรายการโทรทัศน์ (เลขที่ ๑๕/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภค      
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  
 

 มติท่ีประชุม  
๑. ทราบการยุติเรื่องร้องเรียน  



๑๑ 
 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า การพิจารณา
เรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้ร้องเรียนจะ
ด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๔ กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งปรับปรุงสัญญาณและ

ด า เ นินการอัพเดทช่ องรายการโดยอัตโนมัติ  (OTA) ( เลข ท่ี ๖๒/๕๗)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

 มติท่ีประชุม     
๑. ทราบยุติเรื่องร้องเรียน  
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า การ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ 
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม 
กสท. ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๕ กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการปรับปรุงสัญญาณ

ให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและให้สามารถ
รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกได้ตามปกติ (เลขที่ ๘๑/๕๗) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบการยุติเรื่องร้องเรียน  
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า การ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ 
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม 
กสท. ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๖ กรณีขอให้ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ

สัญญาณให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแบบ
ความคมชัดสูง (HD) ได้ตามปกติ (เลขท่ี ๙๔/๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภค      
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบการยุติเรื่องร้องเรียน  



๑๒ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า   
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ 
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม 
กสท. ต่อไป 

วาระที่ ๔.๑๗ พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะท างานท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีและกฎหมายเพ่ือพิจารณาหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมของ
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และการประชุม (กส.)/ส านักกฎหมายกระจายเสียง (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสทช. สุภิญญา 

กลางณรงค์ เสนอรายช่ือผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของบริษัท 
อสมท จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๒ คน ต่อประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) เพื่อด าเนินการต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๘ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ (ร่าง) 

ประกาศ กสทช. เรื่อง การก าหนดลักษณะและมาตรการก ากับดูแลการควบรวม
กิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบง ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ...  (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การก าหนดลักษณะและมาตรการก ากับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้  
และการครอบง ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... 

๒.   เห็นชอบ ต่อข้อเสนอของส านักงาน กสทช. ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริม
และก ากับการแข่งขันฯ ในการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การก าหนดลักษณะและมาตรการก ากับ
ดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบง ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... 

๓.   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การก าหนดลักษณะและมาตรการก ากับ
ดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบง ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ...  
ที่ปรับปรุงแล้ว ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช.  
แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
  หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เพื่อน าไปด าเนินการต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๙ การด าเนินคดีปกครอง หมายเลขด าท่ี ๑๔๑๔/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง 

(มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 



๑๓ 
 

๑. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีต่อศาลปกครอง คดีปกครอง
หมายเลขด าที่ ๑๔๑๔/๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช.  
พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 

 
วาระที่ ๔.๒๐ ขอให้ด าเนินการตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๗ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าร่างหนังสือแจ้งตอบกลุ่มผู้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทราบว่า กสท. และส านักงาน กสทช. ได้มีการด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แล้ว  ทั้งนี้ 
ให้น าร่างหนังสือดังกล่าวหารือกับ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ด้วย 

 
หมายเหตุ  กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และกสทช. สุภิญญา  

กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
 
วาระที่ ๔.๒๑ ขอให้ปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (ส านักกฎหมายกระจาย

เสียง (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าร่างหนังสือแจ้งตอบบริษัท กรุงเทพ

โทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ทราบว่า กสท.มิได้มีการพิจารณาแก้ไขประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยแบ่ง
เวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ แต่อย่างใด ทั้งนี้ ให้น าร่างหนังสือดังกล่าวหารือกับ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย   
จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ด้วย 

 
หมายเหตุ  กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และกสทช. สุภิญญา  

กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
 
วาระที่ ๔.๒๒ คัดค้านการแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อ่ืนด าเนิน

รายการ  (ส านักกฎหมายกระจายเสียง (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าร่างหนังสือแจ้งตอบบริษัท กรุงเทพ

โทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด  กสท. มิได้ด าเนินการรับมอบสิทธิในการบริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี  
ช่อง ๓ หรือมีมติให้มีการทบทวน แก้ไข หรือทุเลาการบังคับการปฏิบัติตามค าสั่งตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 
๓๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ แต่อย่างใด  ทั้งนี้ ให้น าร่างหนังสือดังกล่าวหารือกับ กสทช .  
ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ด้วย 

 
หมายเหตุ  กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และกสทช. สุภิญญา  

กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
 



๑๔ 
 

วาระที่ ๔.๒๓ แผนมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด       
ในกรณีผู้ใช้บริการท่ีใช้เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมรุ่นท่ีไม่รับรอง
ถอดรหัสสัญญาณในรูปแบบ BISS Key (Basic Interoperable Scrambling 
System Key)  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์พิจารณาพร้อมเสนอความเห็น แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

ไม่มี 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๕ น. 
 


