
๑ 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ท่ี ๘ 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. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา   

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๔. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๕. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 
๖. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
๗. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู้อ านวยการส่วน ส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
๘. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๑๐. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางวิภาดา  ปรรณารม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสุนันทา  อยู่ประยงค์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวกุนทินี  เมฆสุภะ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
๒๖. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๗. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๘. นายคณัสนันท์ จ านงค์สังข์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้ 

๑. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไดเ้ป็นประธานมอบบัตรผู้ประกาศให้แก่ผู้เข้า 
รับการอบรบและผ่านการทดสอบจากส านักงาน กสทช . ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค  ถนนราชปรารภ  
กรุงเทพมหานคร 

๒. เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้เป็นประธานเปิดงานและ Keynote 
Speaker ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “NBTC/ITU National Seminar on Thailand Digital 
Terrestrial TV Broadcasting Roll Out” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค  ถนนราชปรารภ  กรุงเทพมหานคร 

 
มติท่ีประชุม    ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์           

ครั้ง ท่ี ๕๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 



๓ 
 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่  ๕๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้  

๑. ให้แก้ไขเพิ่มเติม มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๕ ข้อ ๒ เป็นดังนี้ 
      “๒. ให้น าเสนอกระบวนการและกรอบการพิจารณาเหตุแห่งความจ าเป็น  

ในการใช้คลื่นความถ่ีและก าหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถ่ีของกิจการกระจายเสียงเพื่อเสนอ กสท. 
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง” 

๒. ให้แก้ไข ข้อ ๒ ของหมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม วาระที่ ๔.๑๔ จาก “๒. กสทช. 
ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตว่า ระยะเวลาในการท า Must Carry ไม่ควรเกิน ๓ ปี หลังจากนั้น  
ให้เป็นไปตามกลไกตลาด” เป็น “๒. กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๕๒/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗  (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
วาระที ่ ๓.๓ การเปลี่ ยนแปลงข้อมูล นิติ บุคคลของบริษัท อาณาจักร สเตชั่น จ ากัด  

(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๔ รายงานการด าเนินงานของหน่วยงานจัดอบรมและการทดสอบผู้ประกาศ        

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ เรื่องแสดงความคิดเห็น
ขอให้ส านักงาน กสทช. มีมาตรการก ากับดูแลเน้ือหารายการข่าวข้นคนเนชั่น 



๔ 
 

ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ช่อง ๓๒ (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท บ๊ิกโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท เอ็ม เจ 

แซทเทลไลท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด /ไอเดีย แซท) เร่งปรับปรุงสัญญาณให้สามารถ 
รับชมช่องรายการได้ตามปกติ (เลขที่ ๑๗๖/๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๗  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขให้

สามารถรับชมช่องรายการ RAW และรายการ Smack Down ผ่านช่อง Sports 
Spirit ได้ตามปกติ (เลขที่ ๙๓/๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๘  ผลการด าเนินการของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ต่อเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้
บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ตรวจสอบการช าระค่าใช้บริการพร้อมช าระ
ค่าเสียหายและยกเลิกสัญญาการใช้บริการ (เลขที่๗๔/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๙ สรุปผลการจัดงานสัมมนา เรื่อง Digital Radio Network  (ส านักวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๑๐ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๕ 
 

วาระที ่ ๓.๑๑ รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗  (ส่วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ใน website ของส านักงาน กสทช. ในส่วนของ

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วย 
 

วาระที ่ ๓.๑๒ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนว
ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 

 
เนื่องจากผู้ช้ีแจงติดภารกิจอื่นเร่งด่วน  ไม่สามารถมาช้ีแจงต่อที่ประชุมได้ และไม่มี

เอกสารประกอบระเบียบวาระนี้ด้วย 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการจ านวน ๓,๘๕๘ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ  เอกสาร ๑ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลง จ านวน ๑๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ โดยทันที และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๓.  การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการใหม่   
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน 
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลอง
ประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบ
คดีความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๔.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 



๖ 
 

วาระที ่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง
ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๔ ธันวาคม 
๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบท้าย เอกสาร ๓ ทั้งนี้  
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที ่ ๔.๓ พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เน่ืองจาก 

ผู้ได้รับอนุญาตฯ มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.   อนุมัติ ให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผูไ้ดร้บั

อนุญาตฯ ที่ได้รับการประกาศรายช่ือให้สามารถออกอากาศได้ตามปกติ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ 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 ประกอบกับ
เหตุผลความจ าเป็นในการไม่ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาดังกล่าวไม่อาจรับฟังได้ รวมถึงมีพฤติการณ์ที่แสดงให้
เห็นได้ว่ามีเจตนาเพิกเฉยละเลยที่จะปฏิบัติตามมติ กสท. และประกาศส านักงาน กสทช. หรือเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องหรือความล่าช้าในการยื่นค าขอใบอนุญาตของสถานีเอง จ านวน ๓ สถานี รายละเอียดตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

 ทั้งนี้ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวข้างต้นยุติการออกอากาศทันที โดยให้
ประกาศหรือเผยแพร่รายช่ือผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ พร้อมมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . แจ้งผลการ
พิจารณาให้สถานีทราบภายใน ๑๕ วัน  ให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบ ติดตามการใช้คลื่นความถ่ี หากพบการกระท า
ความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  และให้ส านักงาน กสทช. ส่งรายช่ือสถานีตามที่แนบ เอกสาร ๔     
ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

๒. กรณีของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตท า ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้
ออกอากาศได้ตามปกติ แต่ได้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นในการไม่ยื่นค าขอฯ ซึ่งมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามิได้มี
เจตนาเพิกเฉย ละเลยที่จะปฏิบัติตามมติ กสท. และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมิได้เกิดจากความผิดหรือบกพร่อง
หรือความล่าช้าในการยื่นค าขอใบอนุญาตของสถานีเอง จึงให้ชะลอการเพิกถอนสิทธิของสถานีวิทยุกระจายเสยีง 
จ านวน ๒๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕. โดยให้ด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่ กสท. มีมติ และให้ระงับการออกอากาศจนกว่าจะได้รับ
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 



๗ 
 

วาระที ่ ๔.๔ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตให้
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ถึงวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
(ปส.๑)/ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีผู้ ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๕๖ สถานี  รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๖ 

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑๗ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๗ 

 
วาระที ่ ๔.๕ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ส านักพระราชวัง และผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ส านักพระราชวัง จ านวน ๒ สถานี ดังนี้   
๑.๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงส านักพระราชวัง ระบบเอเอ็ม ความถ่ี 1332 KHz 
๑.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงส านักพระราชวัง ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 104 MHz 

๒.  อนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี  ๒๕๕๘ ของสถานี วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz 

  
วาระที ่ ๔.๖ การพิจารณาข้อร้องเรียน กรณีถูกหลอกลวงเงินเพ่ือให้ได้รับสิทธิขาดในการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียนกรณี ถูกหลอกลวงเงิน

เพื่อให้ได้รับสิทธิขาดในการประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. ด าเนินการแจ้งตอบผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียน และ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ทราบ  

 
วาระที ่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๖ ราย ๖ ช่องรายการ  
(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   



๘ 
 

๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก โดย  
ให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ  จ านวน ๖ ราย ๖ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๘ 

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

 
วาระที ่ ๔.๘ การพิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ิมเติม (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   เห็นชอบการยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑ ช่องรายการ คือ 
บริษัท เอ.เอส.อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ช่ือช่องรายการ ASI cable TV ซึ่งช่องรายการดังกล่าวไม่ปรากฏเนื้อหา
รายการที่มีลักษณะเข้าข่ายการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริโภคหรือปรากฏข้อร้องเรียนอันขัดหรือแย้ง
กับการคุ้มครองผู้ใช้บริการ และก ากับดูแลด้านเนื้อหา 

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

๓.     ส าหรับ บริ ษัท ซันเทค มัลติมีเดีย เวิร์คกรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ SUN         
ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบประเด็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ก่อนน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

  
วาระที ่ ๔.๙ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๒ ราย     
๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม     
๑.  อนุญาตให้ผู้ รั บอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์            

เพื่อให้บริการโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๒ ราย ๓ ช่อง
รายการ ดังนี้ 

๑.๑ บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ ากัด  ช่ือช่องรายการ 
GANG  CARTOON  ใบอนุญาต B1-S21040-0151-56 และช่ือช่องรายการ 4050 Channel  ใบอนุญาต    
B1-S21040-0152-56  โดยมีผลยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

๑.๒  บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิช่ัน จ ากัด  ช่ือช่องรายการ เนช่ันแชนแนล 
(Nation Channel) ใบอนุญาต B1-S21040-0019-56  โดยมีผลยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่  
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

๒.   ให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑ ด าเนินการ ดังนี้ 



๙ 
 

 ๒.๑ แจ้งผลการพิจารณายกเลิกการประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการมีมติ
ตามข้อ ๑ ให้ผู้ให้บริการโครงข่ายที่น าช่องรายการดังกล่าวไปออกอากาศทราบ 

 ๒.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๓ แจ้งผลการด าเนินการตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ มายังส านักงาน กสทช. 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

๓.    กรณีของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ เนช่ันแชนแนล 
(Nation Channel)มอบหมายให้ ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(นส.) ตรวจทานรายได้ของบริษัทฯ ที่เกิดจากการประกอบกิจการฯ ช่องรายการ เนช่ันแชนแนล (Nation 
Channel) ที่ได้รับอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี และช่อง
รายการ Nation TV ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้
คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.) ตรวจสอบการออกอากาศช่องรายการ เนช่ันแชนแนล
(Nation Channel) ในช่วงระยะเวลาก่อนที่บริษัทฯ แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการประกอบกิจการฯ ว่ามีการ
ออกอากาศหรือไม่ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที ่ ๔.๑๐  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสี ยงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ จ านวน ๒ ราย (๒ ใบอนุญาต) (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก และวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี ระดับชาติ จ านวน ๑ ราย (๑ ใบอนุญาต) ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ และระดับท้องถ่ิน จ านวน ๑ ราย 
(๑ ใบอนุญาต) คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กมลา เคเบิ้ล 

 
วาระที ่ ๔.๑๑ การก าหนดค านิยามประเภทรายการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ

จัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ภาคผนวก ค) (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าไปจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย 

(Focus Group) แล้วจัดท าเป็น (ร่าง) ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อนน าเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 

 
วาระที ่ ๔.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ปรับปรุงระบบการ

ตรวจสอบข้อมูลการช าระค่าใช้บริการและยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการ จ านวน 



๑๐ 
 

๗๕๘.๙๘ บาท (เลขที ่๕๒/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบการยุติเรื่องร้องเรียน  
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า การ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ 
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที ่ ๔.๑๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด เร่งด าเนินการให้

สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขท่ี ๑๒๓/๒๕๕๗) (คณะอนุ 
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบการยุติเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้ร้องเรียน 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า   

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ 
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที ่ ๔.๑๔ การท าค าชี้แจงในคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๔๙/๒๕๕๗ ศาลปกครองอุดรธานี  

(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม    
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช.  

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 
๒. เห็นชอบแนวทางการช้ีแจงต่อศาลปกครองอุดรธานี ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
วาระที ่ ๔.๑๕ กรอบหลักการประกอบการพิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์การคืนคลื่นเพ่ือน าไป

จัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่  (ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 
 
มติท่ีประชุม น าเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๖ ขั้นตอนการยื่นขอปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (System Software 

Update) ส าหรับผู้ผลิต ผู้น าเข้า และผู้จ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)/คณะท างานด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล) 
 



๑๑ 
 

มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบข้ันตอนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (System Software 

Update) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีการแก้ไขข้ันตอน ข้อ (๑.๓)  (๓)  และ (๔) เป็นดังนี้ 
“(๑.๓) รายละเอียดของ Organizationally Unique Identification (OUI) 

Hardware version และ Software version ที่จะท าการปรับปรุง 
(๓) ส านักงาน กสทช. วิเคราะห์ความเหมาะสมของการด าเนินการ และ

อนุญาตให้ด าเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์ตามที่แจ้งความประสงค์ พร้อมทั้งเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อทราบ 
(๔) ภายหลังการอนุญาตให้ด าเนินการ ผู้ประกอบการ  (ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า/        

ผู้จ าหน่าย) สามารถแจ้งต่อผู้ให้บริการโครงข่าย เพื่อเตรียมการส าหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน 
โดยอาจทดลองด าเนินการในระบบปิด (Closed system) ก่อนออกอากาศจริง 

 ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาภายหลังการด าเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์โดยการ
ออกอากาศจริง ผู้ประกอบการ (ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า/ผู้จ าหน่าย) มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อผู้ใช้งาน รวมทั้งด าเนินการเยียวยาหากเกิดผลกระทบหรือผลเสียหายต่อผู้ใช้งาน” 

๒.  มอบหมายให้ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
แจ้งข้ันตอนดังกล่าวให้ส านักและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ 

 
วาระที่ ๔.๑๗ การด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ส านักกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)/คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  
 
มติท่ีประชุม ให้รวมพิจารณากับ วาระที่ ๔.๑๘ 
 

วาระที่ ๔.๑๘ การด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ์  (ส านักกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล (จส .) / ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  (มส. ) / 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)/คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

 
มติท่ีประชุม  รวมพิจารณากับวาระที่ ๔.๑๗ แล้ว มีมติ ดังนี้ 
๑. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ ไม่ด าเนินการตาม

เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น
ความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ จึงให้ใช้มาตรการทางปกครอง โดยมีค าสั่งให้ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ ด าเนินการตามเงื่อนไขฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ กสท. 
มีมติ ซึ่งหากยังไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครอง ในอัตราวันละ 



๑๒ 
 

๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ หลังจากมีการปรับทางปกครองแล้วถ้ายังไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขฯ 
ดังกล่าว ได้ กสท. อาจพิจารณาใช้มาตรการทางปกครองที่สูงข้ึน 

๒. ให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ จัดท ามาตรการ
เยียวยาแก่ผู้ประกอบกิจการบริการโทรทัศน์ที่ใช้บริการโครงข่ายของตนเอง พร้อมความเห็นของผู้ใช้บริการ
โครงข่ายของตนเองแล้วส่งให้ กสท. เพื่อทราบ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ กสท. มีมติ  

๓. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ใช้บริการโครงข่ายของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อทราบว่า ผู้ประกอบกิจการทั้ง ๒ ราย ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการอนุญาต กรณีที่
ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขดังกล่าว อาจใช้สิทธิเรียกร้องความเสียหายตามสัญญาได้ 

๔. ให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้บริโภคทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าด้วย 

 
หมายเหตุ   
๑. กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๙ บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างส านักงาน กสทช. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสิทธิในความ 
เป็นพลเมืองและโลกาภิวัตน์ (Centre for Citizenship and Globalization) 
มหาวิทยาลัยดีคิน (Deakin University) เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (ส่วนงาน
เลขานุการ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ) 

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างส านักงาน 

กสทช. ร่วมกับ ศูนย์ วิจัยสิทธิในความเป็นพลเมืองและโลกาภิวัตน์ (Centre for Citizenship and 
Globalization) มหาวิทยาลัยดีคิน (Deakin University) เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยให้ตัด
ข้อความที่ระบุให้ส านักงาน กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายออก และให้ระบุต าแหน่งของผู้ลงนามของ
มหาวิทยาลัยด้วย 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๑๕ น. 
 


