
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

ผู้เข้าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์                                                               ประธานกรรมการ 
๒.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ                                                          กรรมการ 
๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า                                                        กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                      กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์                                                           กรรมการ         
๖.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓                             เลขานุการ 
รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. 

๗.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๘.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                   ติดภารกิจ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                            
๒. นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                             ติดภารกิจ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์             เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นายพสุ ศรีหิรัญ                                    ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการ

ทรัพยากร                                                                                      กระจาย
เสียงและโทรทัศน์ 

๓.        นางศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง                            ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๔.        นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลตนเอง 

๕.        นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม                          ผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการ



กระจายเสียง 
                                                              และกิจการโทรทัศน์ 
๖.        นางอัจฉรา ปัณยวณิช                             ผู้อ านวยการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๗.        นายสุธีระ พ่ึงธรรม                                 ผู้อ านวยการส่วน 
๘.        นางจิตติมา ศุภเกษม                              พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางเพ็ญพร  ทองนาค                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นายตรี บุญเจือ                                     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑.    นางจิราพร อติสุคนธ์                               พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒.    นางสาวทิพณัฏฐา กังวาฬไกรไพศาล             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓.    นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔.    นายประวิทย์ สันธนะวิทย์                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕.    นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖.    นางธันยพร  เปาทอง                              พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗.    นายอรรจน์ ชลวร                                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๘.    นางสาวชมพูนุท สมเจริญ                         พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๙.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๐.    นางสาวภรภัทร พิริยานสรณ์                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๑.    นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 

    
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.   ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า 

      ๑.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ไปเป็นประธานการเสวนาของ ABU(Asia-
Pacific Broadcasting Union) ( Radio Asia) ในหัวข้อ Technology empowers radio เป็นการพูดคุย
เกี่ยวกับวิทยุในระบบดิจิตอล และเทคโนโลยีในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเปลี่ยนผ่านไปสู่การให้บริการวิทยุระบบดิจิตอลของประเทศไทยใน
อนาคต 

      ๑.๒  ในโอกาสเดียวกันได้พบกับเลขาธิการสหภาพวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก   
(Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU)) และได้พูดคุยถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่และการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  

๒.   กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
      ๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ สุราษฎร์ธานี 
                          ๒.๒ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่าย
บังคับใช้กฎหมาย ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ภูเก็ต 



  
                    มติที่ประชุม      ทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๒๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                           

                              มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสที่ ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสที่ ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                   
                   มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

  
          มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๓    รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าไตร



มาสที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖) และรายงานการ
คาดการณ์มูลค่าตลาดโฆษณาภายหลังมีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (กลุ่มงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
  

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๔       การจัดท าเว็บไซต์กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

  
                   มติที่ประชุม      
                   ๑. ทราบ 
                   ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย วส. รับผิดชอบในการจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์ โดย
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานของ กสท. ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน
ของ กสท. ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

  
วาระท่ี ๓.๕    ผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีข้อร้องเรียนของนางสาวน้อมจิตร   

บุญญาภิสมภาร (กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)) 
  

มติที่ประชุม      ทราบ   
  

วาระท่ี ๓.๖    รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๖ (กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.))  

  
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๗    ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีประสบปัญหา บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) เรียกเก็บ

เงินค่าบริการอีกภายหลังยกเลิกสัญญา (นางลัดดาวัลย์ ธีรภาพชัย
ศรี) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๘    สรุปผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 
๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๒ (APG 15-2) (คณะท างานเตรียมการ
ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ , รองเลขาธิการ กสทช.
ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ/ กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ (วภ.)) 



  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๙    รายงานการเข้าร่วมประชุมหน่วยงานก ากับดูแลระดับโลก (Global 
Symposium for Regulators – GSR – 13) ครั้งที่ ๑๓ ณ กรุงวอร์ซอ 
สาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖(กสทช. สุภิญญา กลาง
ณรงค์ และ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๗๖ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 
                                                               

วาระท่ี ๔.๒    ข้อเสนอแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส)) 

  
มติที่ประชุม         ให้ส านักงาน กสทช. ปรับปรุงแก้ไข ร่าง แนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทางธุรกิจ ระดับชาติ ตาม
ข้อสังเกตของที่ประชุม กสท. โดยมอบหมายให้กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) ร่วม
พิจารณาและเสนอความเห็น แล้วน าเข้าที่ประชุม กสท. อีกครั้ง  

      

วาระท่ี ๔.๓    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน (ไม่ทราบชื่อ



สถานี) คลื่นความถี่ FM ๙๗.๒๐ MHz โฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าเกิน
จริง (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส)) 

  
มติที่ประชุม 
๑.   ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน  (ไม่ทราบชื่อสถานี) 

คลื่นความถี่ FM ๙๗.๒๐MHz โฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าเกินจริง 
๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ดส.ด าเนินการตามกฎหมายกับสถานี

วิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่นความถี่ FM ๙๗.๒๐MHz ตั้งอยู่ที่ วัดน้ าจาง ต าบลป่าแดง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ ต่อไป 

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย รส. รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับการโฆษณา
อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

๔.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.โดย รส. รวบรวมสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณา
อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ที่ส่งให้ อย.พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  รายงานต่อที่ประชุม 
กสท. 
เพ่ือทราบด้วย 

  

วาระท่ี ๔.๔    เรื่องร้องเรียนกรณีช่องรายการพอใจแชนแนลโฆษณาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยา
สมุนไพรอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ขัดค าสั่ง อย. ขอให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบ  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส)) 

  

มติที่ประชุม      
๑.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ออกค าสั่งให้ บริษัท โนวัน จ ากัด ผู้รับใบอนุญาต

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการพอใจ  Channel ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ Genufood ที่
แสดงประโยชน์ของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึง
เป็นการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าท่ีเป็นการเอา
เปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช.แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
กิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ทราบว่า การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ที่ยังมิได้รับอนุญาตให้
โฆษณาตามกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศ กสทช.เรื่อง การกระท าท่ี
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พร้อมทั้งจะต้องจัดให้มีข้อมูลในการ
ตรวจสอบการอนุญาตให้มีการโฆษณา อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและยา



ก่อนการออกอากาศ 
๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เชิญชวนผู้ประกอบกิจการฯ ส าหรับให้บริการกิจการ

โทรทัศน์ (กิจการไม่ใช้คลื่นความถี่) เข้าร่วมสัมมนาการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารและยาในวันที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเอบีซี โรงแรมแอมบาส
ซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

๔. มอบหมายส านักงาน กสทช. พิจารณาก าหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติพร้อมหน้าที่
ความรับผิดชอบในการแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ในประเด็นต่าง ๆ ให้เป็น
แนวทางเดียวกัน แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาต่อไป                       

หมายเหตุ : รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เพ่ือไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๕    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาไม่สามารถรับชมช่องรายการASN HD ทาง
ช่อง HDTV 4 ตามที่บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด ได้มีการโฆษณา  (เลขที่ ๓๕/
๒๕๕๖)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส)) 

  

มติที่ประชุม 
          ๑.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ ว่าการ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) ได้ยุติ
ลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเวียนผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ และผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะ
กรณีการเปลี่ยนแปลง หรือระงับเงื่อนไขการให้บริการ ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้า หากไม่ปฏิบัติอาจเข้า
ข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ข้อ ๕ (๗)  

  

วาระท่ี ๔.๖    เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบ การโฆษณาผลิตภัณฑ์บน
แถบแสดงรายการขณะเปลี่ยนช่องรายการของกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส)) 

  



มติที่ประชุม       

๑.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ออกค าสั่งให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ระงับการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์บนแถบแสดงข้อมูลขณะเปลี่ยนช่องรายการ อันถือเป็นการกระท าท่ีเอาเปรียบผู้บริโภคตาม 
ข้อ ๕(๑๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเวียนท าความเข้าใจให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการ
โครงข่ายในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ทุกราย ทราบผลการพิจารณาตามข้อ ๑  

  

วาระท่ี ๔.๗    ความเห็นต่อการตรวจสอบการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ    (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส)) 

  

มติที่ประชุม 
๑. รับทราบความเห็นของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดวิธีการ รูปแบบ และกระบวนการเฝ้า
ระวัง (Monitor) การออกอากาศของช่องรายการต่าง ๆ  

  

  

วาระท่ี ๔.๘    (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 
... (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

  

มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 
...  ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และมอบหมายให้ กสท.ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช.ตามมาตรา ๒๗(๒๔) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการและให้ประธาน กสท.ลง



นามในประกาศในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. 

หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เพ่ือน าไปด าเนินการที่เก่ียวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๙    การอนุญาตให้ใช้วงจรดาวเทียมเพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /
กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  

มติที่ประชุม      
                   ๑. เห็นชอบหลักการให้ใช้ดาวเทียมเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 
ดังนี้ 

๑.๑ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)  

๑.๒ การประกอบกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
โทรคมนาคม โดยต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)  

๑.๓ ผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสารจะให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมเพ่ือน าไปใช้
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้เฉพาะผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เท่านั้น  

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ ที่ประชุม กสทช. เพ่ือให้มีมติรับรองหลักการดังกล่าว  
หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เพ่ือน าไปด าเนินการที่เก่ียวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๐  การเดินทางการเข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน  Federal Communications 
Commission (FCC), Federal Trade Commission 
(FTC) และ Department of Justice ณ กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และร่วมคณะเดินทางศึกษา 
ดูงานของ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ ตามค าเชิญของผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (Broadcaster) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่  
๑๙-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.))  

  

มติที่ประชุม      อนุมัติให้รายชื่อล าดับที่ ๑ และท่ี ๒ ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ เดิน
ทางเข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน Federal Communications Commission (FCC), Federal Trade 
Commission (FTC) และ Department of Justice และร่วมคณะเดินทางศึกษาดูงานของ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตร
ภาษ์นันท ์ตามค าเชิญของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ (Broadcaster) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 



ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  

วาระท่ี ๔.๑๑  รายงานผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างหนังสือเชิญชวนฯ 
ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการ
สาธารณะประเภทท่ี ๓ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  

มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ปรับปรุงร่างหนังสือเชิญชวนตามข้อสังเกต
ของที่ประชุม  แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  

  

วาระท่ี ๔.๑๒  คัดค้าน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. ...(กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กส.)) 

  

มติที่ประชุม      มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการพิจารณา
และเสนอความเห็น แล้วน าเข้าที่ประชุม กสท. พิจารณาต่อไป  

หมายเหตุ: กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามเอกสารบันทึกความเห็นที่แนบ  

  

วาระท่ี ๔.๑๓  ขอให้ กสท. ส่งรายชื่ออนุกรรมการยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   
(กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.))  

  

มติที่ประชุม      ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาในครั้งถัดไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๔  ขอให้ทบทวนแนวทางการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรา ๓๗-๔๐ ใน พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค)์ 

  



มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย มส. วิเคราะห์และเสนอความเห็นก่อน
น าเข้าที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้ง 

  

วาระท่ี ๔.๑๕  การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” (กลุ่ม
งานส่งเสริม 
การแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.)) 

   

มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย สส. พิจารณาปรับปรุงร่างบันทึกความ
เข้าใจ(MOU) ตามข้อสังเกตของที่ประชุม กสท. แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้ง  

  

วาระท่ี ๔.๑๖  หลักเกณฑ์การพิจารณาการก าหนดต าแหน่ง สังกัด และอัตราเงินเดือน 
ส าหรับพนักงานตามสัญญาจ้างของส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
(บย.)) 

  

มติที่ประชุม      เป็นการพิจารณาลับ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

           ไม่มี 
  
  

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๒๐ น. 
 


