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รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๕๒/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ท่ี ๑ ธันวาคม 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. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๙. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย      ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร     ผู้ช่วยเลขานุการ 
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

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

และกิจการโทรทัศน์ 
๓. นายฉันทพัทธ  ข าโคกกรวด ผู้อ านวยการส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๔. นายกีรติ  อาภาพันธ์ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๕. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
๖. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๗. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู้อ านวยการส่วน ส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
๘. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
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๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวศิริเพ็ญ  สุขสารัญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นายศักดิ์ดา  มะเกลี้ยง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๒. นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๓. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๔. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๕. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวกชมน  ทวิชศรี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๙. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๐. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี ้

 ๑.๑  เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้รับเชิญจาก ไทยพีบีเอส ไปร่วม
เป็นผู้บรรยาย เรื่อง อนาคตทีวีชุมชนกับสังคมไทย ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

 ๑.๒  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ประเภท
กิจการไม่ใช่คลื่นความถ่ี ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค 

๒. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันศุกร์     
ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแก้ไขปัญหา
คลื่นวิทยุกระจายเสียงรบกวนคลื่นวิทยุการบิน ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ส านักงาน กสทช. 
ได้สุ่มเลือกผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงที่ เข้ารับการอบรมและสนใจข้ึนบินตรวจสอบการรบกวนคลื่นวิทยุ 
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การบินโดยคลื่นวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑๕ ท่าน จากจ านวน ๒๘๐ ท่าน ซึ่งตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมที่ร่วม
บินส ารวจได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการข้ึนบินส ารวจให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ 

 
มติท่ีประชุม    ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์           

ครั้งท่ี ๕๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท.ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้  
๑. ให้แก้ไขเพิ่มเติม มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๑๓ ข้อ ๒ จาก “๒. ไม่อนุญาตให้

บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนราม่า จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ HIT CINEMA” เป็น “๒. ไม่อนุญาต   
ให้บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนราม่า จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ HIT CINEMA เป็นช่ือช่อง
รายการ MAN TV เนื่องจากมีผู้รับใบอนุญาตรายอื่นใช้ช่ือนี้แล้ว” 

๒. ให้เพิ่มเติม หมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม วาระที่ ๔.๑๙ ดังนี้  
      “หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็นแย้งตามบันทึกที่แนบ” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๕๑/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการยกเลิก

สัญญาการใช้บริการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (เลข ท่ี ๙๕/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
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วาระที ่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยกเลิกการใช้บริการ

และคืนเงินค่าใช้บริการเหมาจ่ายในส่วนท่ีเหลือนับจากวันท่ีแจ้งขอยกเลิกไป
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา (เลขท่ี ๙๘/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

          
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๕ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.))  

     
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๖ สรุปการประชุมร่วมกับ International Legal Education (IELE), Berkeley 

School of Law, University of California และ บริษัท Qualcomm 
(ส านักงานใหญ่) และการบรรยาย ณ Northern Arizona University          
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันท่ี ๑๕-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ส่วนงาน
เลขานุการประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) 

   
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๗  สรุปการเข้าร่วมบรรยายและสัมมนาในงาน Pacific Media Partnership 

Conference ๒๐๑๔ ของ Asia Pacific Broadcasting Union  ณ กรุงนาดี 
ประเทศฟิจิ ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ส่วนงานเลขานุการประธาน 
กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ใน website ของส านักงาน กสทช. ในส่วนของ

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วย 
 
วาระที ่ ๓.๘  รายงานผลการด าเนินงานตามมติ เกี่ยวกับสถานีวิทยุท่ีถูกระงับตามมติ กสท. 

ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และการประชุม (กส.))    

  
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
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๒. กรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการออกอากาศโดยไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย           
ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และสายงาน
การบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค เร่งด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
วาระที ่ ๓.๙ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร  ๑ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที ่ ๔.๒ พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เน่ืองจาก 

ผู้ได้รับอนุญาตฯ มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.   อนุมัติ ให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผูไ้ดร้บั

อนุญาตฯ ที่ได้รับการประกาศรายช่ือให้สามารถออกอากาศได้ตามปกติ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ซึ่งครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตามประกาศ 
คสช. ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ แล้วแต่มิได้ด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตท า ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้ออกอากาศได้ ประกอบกับเหตุผล
ความจ าเป็นในการไม่ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาดังกล่าวไม่อาจรับฟังได้ รวมถึงมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นได้ว่า       
มีเจตนาเพิกเฉยละเลยที่จะปฏิบัติตามมติ กสท. และประกาศส านักงาน กสทช. หรือเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องหรือความล่าช้าในการยื่นค าขอใบอนุญาตของสถานีเอง จ านวน ๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๒ 

 ทั้งนี้ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวข้างต้นยุติการออกอากาศทันที โดยให้
ประกาศหรือเผยแพร่รายช่ือผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ พร้อมมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . แจ้งผลการ



๖ 
 

พิจารณาให้สถานีทราบภายใน ๑๕ วัน ให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบ ติดตามการใช้คลื่นความถ่ี หากพบการกระท า
ความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป และให้ส านักงาน กสทช. ส่งรายช่ือสถานีตามที่แนบ เอกสาร ๒      
ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายตามอ านาจหน้าที่ ต่อไป 

๒. กรณีของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตท า ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้
ออกอากาศได้ตามปกติ และมิได้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นในการไม่ยื่นค าขอฯ ก่อนวันครบก าหนดระยะเวลา    
แต่ได้ด าเนินการยื่นหนังสือช้ีแจงมาภายหลัง ซึ่งมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามิได้มีเจตนาเพิกเฉย ละเลยที่จะ
ปฏิบัติตามมติ กสท. และประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงให้ชะลอการเพิกถอนสิทธิของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน 
๑ สถานี คือ สถานี เฉวง เรดิโอ คลื่นความถ่ี FM 107.50 MHz  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่ือนิติบุคคล บริษัท เฉวง 
เรดิโอเอฟเอ็ม ๑๐๘ เมกกะเฮิร์ซ จ ากัด รหัสสถานี ๐๙๕๒๐๑๖๐ โดยให้ด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่ กสท. มีมติ และให้ระงับการออกอากาศจนกว่าจะได้รับ
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๓. กรณีของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตท า ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้
ออกอากาศได้ตามปกติ แต่ได้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นในการไม่ยื่นค าขอฯ ก่อนวันครบก าหนดระยะเวลา ซึ่งมี
พฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามิได้มีเจตนาเพิกเฉย ละเลยที่จะปฏิบัติตามมติ กสท. และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือ
มิได้เกิดจากความผิดหรือบกพร่องหรือความล่าช้าในการยื่นค าขอใบอนุญาตของสถานีเอง จึงให้ชะลอการเพิกถอน
สิทธิของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๘ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ โดยให้
ด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่ กสท. มีมติ และให้ระงับ
การออกอากาศจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 
วาระที ่ ๔.๓ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุสราญรมย์และสถานี

วิทยุกระจายเสียงอเมริกา (VOA) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุสราญรมย์ 

และสถานีวิทยุเสียงอเมริกา (VOA) ระบบเอเอ็ม ความถ่ี 1575 kHz. ก่อนด าเนินการออกอากาศ 
  

วาระที ่ ๔.๔ การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข่าวในพระราชส านักในผังรายการหลัก
ของช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข่าวในพระราชส านัก   

ในผังรายการหลักของ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิช่ัน จ ากัด ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจบริการระดับชาติ 
หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ ให้ออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ระหว่าง
เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๑๐ น. ของทุกวันในผังรายการหลักได้ 

 



๗ 
 

วาระที ่ ๔.๕ ผลการพิจารณาเบ้ืองต้นของความชอบด้วยกฎหมายและเหตุแห่งความจ าเป็น 
ในการถือครองคลื่นความถี่ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวย
ความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ  

ที่ประกอบกิจการกระจายเสียง ทราบในเบื้องต้นถึงความคืบหน้าผลการพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วย
สถานภาพตามกฎหมายของการใช้คลื่นความถ่ีและความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ีของกิจการกระจายเสียง 
ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กสท.  

๒.   ให้น าเสนอกระบวนการและกรอบการพิจารณาเหตุแห่งความจ าเป็น  
ในการใช้คลื่นความถ่ีและก าหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถ่ีของกิจการกระจายเสียงเพื่อเสนอ กสท . 
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
วาระที ่ ๔.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม จากบริษัท นครเคเบิลทีวี จ ากัด เรียก

เก็บเงินจากการเปลี่ยนกล่องระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอลในจุดบริการท่ี ๒ 
ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงเดิม (เลขท่ี ๓/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภค     
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบการยุติเรื่องร้องเรียน  
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า   

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ 
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

  
วาระที ่ ๔.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัทเจริญยิ่ง (๘๘๘๘) จ ากัด ด าเนินการตามข้อเสนอ

โปรโมชั่นกล่องรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ High-Definition (เลขท่ี ๓๙/
๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม     
๑. ทราบการยุติเรื่องร้องเรียน  
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า   

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ 
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที ่ ๔.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบการคืนเงินค่า

ประกันอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมและท าหนังสือขอโทษลูกค้าอย่างเป็น
ทางการพร้อมชดใช้ค่าเสียเวลาในการติดตามเรื่องตามท่ีบริษัทเห็นสมควร  



๘ 
 

(เลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบการยุติเรื่องร้องเรียน  
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า   

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ 
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
วาระที ่ ๔.๙ ความเห็นและแนวทางด าเนินการต่อกรณีความล่าช้าในการติดตั้งสถานีวิทยุ

คมนาคมเ พ่ือให้บริการ โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิ ตอล  
(คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์/ ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

(จส.) น าเรื่องผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กสท.  
ในการประชุมคราวต่อไป โดยรวมความเห็นของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ เสนอมาพร้อมกันด้วย 

 
วาระที ่ ๔.๑๐ การขอขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจเรื่อง ความร่วมมือในการเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และการขอทดลอง
การออกอากาศโทรทัศน์ประเภทสาธารณะในช่องท่ี ๔ ขององค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
(จส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจเรื่อง ความร่วมมือ

ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ระหว่างส านักงาน กสทช . และ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยออกไปอีก ๒ ป ี

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 

 
วาระที ่ ๔.๑๑ การแก้ไข (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ 

และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ... (คณะอนุกรรมการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ



๙ 
 

กิจการโทรทัศน์ (บส.)/ ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่าง
ทั่วถึง (ชส.))  
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคน

พิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ...  ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบให้น า (ร่าง) ประกาศฯ ตามข้อ ๑ เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้  กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔)           
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
หมายเหตุ  
๑. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
๒. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที ่ ๔.๑๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเกี่ยวกับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริม
การบริการอย่างทั่วถึง (ชส.))  
 
มติท่ีประชุม   อนุมัติให้ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ ถอนระเบียบวาระนี้ 

 
วาระที ่ ๔.๑๓ (ร่าง) ประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้าง
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. พิจารณาให้

ความเห็นก่อนแล้วจึงน าเข้าสู่ที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๔ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ (ร่าง) 

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (ส านัก
นโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม  



๑๐ 
 

๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ก่อนน าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไปเพื่อน าเผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงาน กสทช.ให้สาธารณชนทราบ 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ... ที่ปรับปรุงแล้ว ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม 
กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน 
กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

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

งามสง่า  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
๒.   กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
๓.   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
๔.   รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๕ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๗ ของ กสท. (ส านักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบโครงร่างรายงานผลการด าเนินการประจ าปี ๒๕๕๗ ของ 

กสท. ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่ ๔.๑๖ กรอบหลักการประกอบการพิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่ เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ (ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) และ

ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) พิจารณาเสนอความเห็นก่อนน าเข้าสู่ที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
ไม่มี 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๑๕ น. 
 


