
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
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.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที ่
       ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                            เลขานุการ กสท.    
๗.    นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๘.    นายสมบัต ิ  ลีลาพตะ                                                                                       ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙.   นางสาวนนทร ี  เหมทานนท์                                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม             
๑.        นางสาวมณีรัตน ์  ก าจรกิจการ                                                                            ติดภารกิจ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ ์  วัชระเกียรติพงษ ์                    เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นายกีรต ิ  อาภาพันธุ ์                                      รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๓.        นางรัตนากร   ทองส าราญ                                 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๔.        นายอาคม   สุวรรณรักษา                                  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕.        นายตร ี  บุญเจือ                                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖.        นางกนกวรรณ   ศรีชัยชนะ                                พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นางสิริรัตน ์  นิ่มเงิน                                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นางสาวกนกวรรณ   อุ่นจิตต์                               พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางเพ็ญพร   ทองนาค                                     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นายเมธา   จันทร์หล้าฟ้า                                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑.    นายสุภัทรสิทธ์ิ   สวนสุข                                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒.    นางสาวจงสุภา   ปิ่นตาดวง                                พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๓.    นางสาวธนพร   ลี้ตระกูลศิลป ์                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
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๑๔.    นางสาวอัจฉรีย ์  เจตินัย                                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๕.    นางสาววรลักษณ ์  ตันติมังกร                             พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๖.    นางสาววันทนีย ์  วริยานันทกุล                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๗.    นางนันท์นภัส   ปัญญา                                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๘.    นายผลเศรษฐ   กริชติทายาวุธ                             พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๙.    นางสาวมณีนุช   อ่อนกัน                                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  
เร่ิมประชุม                                  ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ทราบว่าช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ขอให้กรรมการ กสท. ทุกท่าน รวมถึงส านักงาน กสทช. ระมัดระวังวินัยในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ยึดถือตามระเบียบ 
และขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ โดยเคร่งครัด 
                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                        รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี ๑๔/
๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้ง
ที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 
  
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑         รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ เมษายน 
๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
            

วาระที่ ๓.๒         รายงานผลการจัดประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม เร่ือง ศักยภาพและความ
พร้อมของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๒๐๑๕ (กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.โดยกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขัน
และก ากับดูแลตนเอง (สส.) น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ทราบ รวมทั้งแจ้งให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย 

  
วาระที่ ๓.๓         การแจ้งค าสั่งศาลในคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๖๕/๒๕๕๕ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
มติท่ีประชุม         ทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
            วาระที่ ๔.๑         การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน 

๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 
            มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ จ านวนท้ังสิ้น ๗๔ ราย ดังปรากฏ

รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๑ 

                                                                               
วาระที่ ๔.๒         ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ



การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)(กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อให้บริการกิจการโทรทัศน์ 

(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี)่ จ านวน ๖๗ ช่องรายการ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย 
เอกสาร ๒ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต  หากพบว่ามีการกระท าความผิดหรือเคย
กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ อย. ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ท่ีประชุม กสท.  
เคยมีมติไว้แล้ว                  

๓. กรณีพบว่ามีเนื้อหารายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ท่ี
ประชุม กสท. เคยมีมติไว้แล้ว กล่าวคือ ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความเห็นต่อไป 

๔. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งรัดด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบค าขอเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอ  และพิจารณากลั่นกรองพร้อมวิเคราะห์ความเหมาะสมของการให้บริการกิจการโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี)่ของค าขอที่ได้ยื่นไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

  
            วาระที่ ๔.๓         ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ

ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๙ 
ราย (๙ ใบอนุญาต) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อ
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) จ านวน ๖ ราย (๖ ใบอนุญาต) ตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๓ 
  

วาระที่ ๔.๔         เร่ือง ไทยพีบีเอส (ส.ส.ท.) ขออนุญาตยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ (คณะอนุกรรมการ
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์/ กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์ (นส.)) 

มติท่ีประชุม         ส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาเสนอความเห็น และน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง 

  
วาระที่ ๔.๕         ข้อพิจารณาตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม

งานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
มติท่ีประชุม         ส่งให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. พิจารณาเสนอความเห็น และ

น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง 
  

วาระที่ ๔.๖         สถานีวิทยุไทยทีวีสีช่อง ๓ ยุติการออกอากาศละครโทรทัศน์ เร่ือง "เหนือเมฆ ๒     ตอนมือ
ปราบจอมขมังเวทย์ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(บส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑.   เห็นควรก าหนดหลักการพิจารณาเนื้อหารายการตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี ้
๑.๑   ให้สถานีโทรทัศน์ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับอนุญาตประกอบกิจการมีหน้าที่แต่งตั้งผู้อ านวยการ

สถานีประจ าแต่ละสถานีเพ่ือควบคุมดูแลให้มีการออกอากาศให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต และดูแลการจัดรายการ การด าเนิน
รายการ และการออกอากาศให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่คณะกรรมการก าหนด ท้ังนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้อง



รับผิดในการกระท าของผู้อ านวยการสถานีเสมือนเป็นการกระท าของตนเองเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท าดังกล่าว ตนมิได้รู้
เห็นหรือยินยอมด้วยและได้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตามสมควรแล้ว ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑.๒   กรณีที่เนื้อหาสาระรายการใดเข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ออกอากาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ตามที่ก าหนดในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการดังกล่าว 

๒.   เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ต่อกรณสีถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ยุติการออกอากาศละครโทรทัศน์ เรื่อง "เหนือเมฆ ๒ ตอน มือปราบจอมขมังเวทย์" เนื่องจากการพิจารณา
ตัดสินระงับการออกอากาศของผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เป็นไป ตามหลักการข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ แต่
อย่างไรก็ดี การด าเนินการใดๆ ของสถานีจะต้องด าเนินการโดยให้ค านึงถึง    สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคเป็นส าคัญ
ด้วย  ดังนั้น การสั่งระงับหรือยุติการแพร่ภาพของรายการหรือเนื้อหาสาระดังกล่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ สมควร
ช้ีแจงข้อเท็จจริง และเหตุแห่งการด าเนินการดังกล่าวต่อสังคมอย่างสมเหตุสมผล โดยต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานของความ
โปร่งใส ธรรมาภิบาล และสิทธิ เสรีภาพในการเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เพื่อทราบ
ผลการพิจารณาและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามข้อ ๒ พร้อมรายงานให้คณะกรรมการทราบภายใน ๑๕ 
วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งผลการพิจารณา 

๔.   เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและการก ากับดูแลเนื้อหารายการส าหรับการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จึงเห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับหลักการในกรณีดังกล่าว ไปประกอบการ
จัดท าร่างหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลเนื้อหารายการตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ต่อไป 

๕.   มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิและกิจการเพื่อสาธารณะ (สภ.) เพื่อเผยแพร่ผลการพิจารณาต่อ
สาธารณะผ่านทางเว็ปไซต์ของส านักงาน กสทช. 

  
วาระที่  ๔.๗        รายชื่อหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศตามประกาศ กสทช. เร่ือง 

การอบรมและทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๖ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบรายช่ือหน่วยงานท่ีสามารถจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามที่ส านักงาน กสทช.
เสนอ ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๔ และให้ส านักงาน กสทช. น าข้อเสนอแนะของกรรมการ กสท. ไป
พิจารณาด าเนินการ 

  
วาระที่ ๔.๘         เร่ืองร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียนทั้ง ๓ กรณ ี

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ให้แจ้งผู้ด าเนิน
รายการให้ใช้ความระมัดระวังการใช้ถ้อยค าขณะออกอากาศ 

๓. กรณีเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบจริยธรรมผู้ผลิตและเผยแพร่ละครเรื่อง “แรงเงา” ให้ส านักงาน 



กสทช. โดยกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ประกอบอาชีพ/วิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์มีความรับผิดชอบในการยกระดับฐานะหรือคุณค่าของสังคม เมื่อหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการฯ 
ประกาศใช้บังคับ และส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลตนเองน าไปใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

๔.  ให้ส่งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนทั้ง ๓ กรณี ให้กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิและกิจการเพื่อสาธารณะ (สภ.) 
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทางเว็ปไซต์ของส านักงาน กสทช.ต่อไป 

  
วาระที่ ๔.๙         แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งต้ังคณะท างานพิเศษระหว่าง กสทช. และ

คณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซีย (MCMC) (กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบในหลักการต่อการศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานความถี่ร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซีย บนย่านความถี่ ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial 
Television Broadcasting) และระบบบอร์ดแบนด์เคลื่อนที ่(Mobile Broadband) โดยมอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมเป็นผู้แทนส านักงาน กสทช. ในการศึกษาดังกล่าว 

๒. เห็นชอบให้การศึกษาตามข้อ ๑ อาศัยกลไกปัจจุบันของการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งประกอบด้วยคณะท างานพิเศษ(Special Task Force, STF) และคณะกรรมการร่วมทาง
เทคนิค (Joint Technical Committee, JTC) 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๙ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

วาระที่ ๔.๑๐       เร่ืองร้องเรียนกรณีไม่สามารถรับชมช่องรายการ Golf channel Thailand เนื่องจากบริษัท 
ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ย้ายช่องรายการดังกล่าวไปไว้ในแพ็คเกจที่
สูงขึ้น  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
และ   กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ เสนอ ดังนี ้
๑. ยุติเรื่องร้องเรียนของนางสาวณพีสี นันทวัน ณ อยุธยา 
๒. มอบหมายส านักงาน กสทช.เร่งด าเนินการจัดท ามาตรฐานสัญญาให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว 
๓. ให้ส านักงาน กสทช.พิจารณาจัดเวทีแลกเปลี่ยน (Focus Group) เรื่อง การบริการของกิจการแบบ

บอกรับสมาชิก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าข้อเสนอ ต่อ กสท. ต่อไป 
  

วาระที่ ๔.๑๑       เร่ืองร้องเรียนกรณีไม่ได้รับเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์เป็นเงินจ านวน ๑,๐๐๐ บาท คืนจากการ
ยกเลิกการใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมของบริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด 
(มหาชน) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ เสนอ ดังนี ้
๑. ยุติเรื่องร้องเรียนของนายไพรัตน์ จ าปาศรี 
๒. ส่งเรื่องให้กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ บันทึกการกระท าดังกล่าว (เป็นการกระท าท่ีเอา

เปรียบผู้บริโภค) ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป 

  
วาระที่ ๔.๑๒        เร่ืองร้องเรียนกรณีไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก จากบริษัท เอ็ม. เอ

ส.เอส. เคเบิลทีวี จ ากัด  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.)) 



มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ เสนอ ดังนี ้ 
๑. ยุติเรื่องร้องเรียนของนายไพเราะ อินสูงเนิน 
๒. มอบหมาย ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการระมัดระวังการโฆษณาเกี่ยวกับการ

ออกอากาศรายการที่มีความเกี่ยวพันธ์กับลิขสิทธ์ิของรายการ โดยให้แน่ใจว่าจะสามารถน ามาออกอากาศได้จริง เพื่อให้
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ 

  
วาระที่ ๔.๑๓        เร่ืองร้องเรียนกรณีบริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ปรับลดราคา True 

Knowledge ให้กับสมาชิกใหม่ในราคา ๒๙๙ บาท โดยสมาชิกเก่ายังคงจ่ายในราคา ๔๙๕ 
บาท (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกลุ่ม
งานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียนของนายอดุลย์ ตันธุวนิตย ์

  
วาระที่ ๔.๑๔       เร่ืองร้องเรียน บริษัท สตาร์ เคเบิล ทีวี จ ากัด แพร่ภาพออกอากาศภาพยนตร์เร่ืองเดิม

บ่อยคร้ัง (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียน 

๒. เห็นควรให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงาน ก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(ดส) 
ตรวจสอบหากพบว่า สตาร์เคเบิล ทีวี นนทบุรี ประกอบกิจการโดยมิได้รับใบอนุญาต ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ (ปส.) มีหนังสือแจ้ง “การเคหะ
แห่งชาติ” ว่าได้ใช้บริการผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต และให้จัดท าแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าผู้
ประกอบกิจการรายใดได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและให้ก ากับไว้ในมาตรฐานการให้บริการหรือมาตรฐานสัญญาที่ผู้
ให้บริการจะต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่า ตนได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมาย 

  
วาระที่ ๔.๑๕       ขอเปลี่ยนแปลงฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน ์(กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
  

วาระที่ ๔.๑๖       การอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลบริการสาธารณะ (กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งาม

สง่า และ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ) เห็นชอบข้อพิจารณาของส านักงาน กสทช. ต่อกรณีการแสดงความคิดเห็น
ของสภาวิชาชีพข่าวและโทรทัศน์ไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ระดมความคิดเห็น “การปฏิรูปสื่อในทีวีดิจิตอลสาธารณะ : รูปแบบที่ควรจะเป็น”      ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

ส าหรับท่ีประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ และ กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์    ดร.ธวัช
ชัย จิตรภาษ์นันท์) ไม่เห็นชอบต่อข้อพิจารณาของส านักงาน กสทช. ดังกล่าว โดยมีความเห็นตามบันทึกความเห็นส่วนตนท่ี
แนบ เอกสาร ๕ และเอกสาร ๗ ตามล าดับ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งสภาวิชาชีพข่าวและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย ตามแนวทางที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
วาระที่ ๔.๑๗       การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจ าปี 

๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 



(อส.)) 
มติท่ีประชุม         
๑. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเห็นควรให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณ และ

วัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรโดยเคร่งครัด เพื่อรักษาวินัยทางการคลัง 
๒. กรณีการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ เห็นควรให้ด าเนินการอย่างระมัดระวัง และเป็นไป   ตาม

กรอบวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจาก กสท. และ กสทช. โดยเคร่งครัด หากมีความจ าเป็นต้องขยายกรอบการด าเนินงานของ
งานโครงการ แม้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจาก กสทช. แล้ว ก็จะต้องได้รับ        ความเห็นชอบจาก กสท. ก่อน
ด าเนินการ 

๓. กรณีการใช้จ่ายงบประจ า ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ภารกิจกระจายเสียงฯ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในส่วนน้ีอย่างจ ากัด ภายใต้วัตถุประสงค์ของการตั้งค าของบประจ า ดังน้ัน หากมีความจ าเป็นเพิ่มเติม   ในการใช้
จ่าย เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม สัมมนา หรืออ่ืนๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก    เห็นควรมอบหมาย
ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการ ท้ังนี้ การด าเนินการใดๆ ของกลุ่มงานในภารกิจกระจายเสียงฯ ท่ี
เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ผ่านเรื่องให้ อส. ตรวจสอบงบประมาณว่ามีอยู่ตามเจตนาของการท าค าขอ 
หรือได้รับการจัดสรรไว้หรือไม่ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมเป็นไป ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอ่ืนๆ 

          ไม่ม ี

  
เลิกประชุมเวลา                ๑๓.๑๕ น. 
  
 


