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รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๕๕/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ท่ี ๒๒ 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. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ       

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 
๖. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
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๗. นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ 

๘. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ 

๙. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู้อ านวยการส่วน ส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๐. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายธนเดช  ศิริกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายซอแหละ  บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลปะ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๐. นางจิตสุภา  ฤทธิผลิน พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๑. นางสาวตามตะวัน  อรุณกมล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๒. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๓. ว่าที่ร้อยตรี  เอกพงษ์  ไชยสิทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๔. นายคณัสนันท์  จ านงสังข์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๕. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๖. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๗. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุม     

ทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดหลายวันในช่วงเทศกาลปีใหม่ และการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของการ
ประชุม กสท. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงขอให้ ส านักงาน กสทช. บริหารจัดการในการเตรียมการประชุมให้เหมาะสม 
เพื่อให้การประชุมในปีใหม่เป็นไปด้วยความราบรื่น 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์           

ครั้งท่ี ๕๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรท่ี์ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้ว  ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  โดยไม่มีข้อแก้ไข   
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๕๔/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีการประชุม 

กสท. ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการ กสท. ได้ติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินการ เพื่อโปรดทราบ 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

  
วาระที่  ๓.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ส านัก
ก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานี วิทยุกระจายเสียง 

ที่กระท าความผิดโดยเร็ว 
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วาระที ่ ๓.๓  ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีเรื่องร้องเรียน 
สถานีวิทยุกระจายเสียงมวลชนคนแม่ริมออกอากาศท าให้เกิดความแตกแยก  
และโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา  
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีไม่สามารถรับชมรายการผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม     

จีเอ็มเอ็ม แซท หลายช่องโดยมีคุณภาพสัญญาณต่ า (เลขท่ี ๒๘/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เร่ งด าเนินการคืนเงิน

ค่าบริการท่ีถูกหักหลังยกเลิก Package Platinum (เลขท่ี ๔๕/๒๕๕๗)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการปรับช่องสัญญาณใหม่ของกล่อง

รับสัญญาณดาวเทียมของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด (เลขท่ี ๖๑/๒๕๕๗)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ยกเลิกแพลตินัม แพ็กเกจ 

ก่อนครบก าหนดสัญญา ๑ ปี (เลขท่ี ๙๓/๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภค       
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
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มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๙ การด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ครั้งท่ี ๔๘/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กรณีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด  (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์/ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๐ ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ         
ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้กระท าการแทน จ านวน ๓ ราย (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๑ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของบริ ษัท กรีน อินเทลลิเจ้นท์ จ ากัด  

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

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๒ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวย
ความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๓ ความเห็นข้อกฎหมายต่อการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

ให้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ส านักกฎหมายกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 



๖ 
 

วาระที่ ๓.๑๔ คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ขอทราบผลการด าเนินการตาม
รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๕๕๖ (ส านัก
อ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้กรรมการ กสท. น าไปพิจารณาอีกครั้ง แล้วน าเข้าที่ประชุม 

กสท. เป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 
วาระที่ ๓.๑๕  สรุปการเข้าประชุมกับองค์กรก ากับดูแลกิจการการให้ข้อมูลแนะน าสินค้าผ่าน

กิจการโทรทัศน์ประเทศเกาหลีใต้ และการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการ
เสริมสร้างความรู้และจริยธรรมสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่าง
วันท่ี ๘-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และการประชุม(กส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ใน website ของส านักงาน กสทช. ในส่วนของ

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วย 
 
วาระที่ ๓.๑๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนว

ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย.) 
เนื่องจากผู้ช้ีแจงติดภารกิจอื่น  ไม่สามารถมาช้ีแจงต่อที่ประชุมได้ และไม่มีเอกสาร

ประกอบระเบียบวาระ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่ ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๑ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท . 
และ คสช. ก าหนด 

 



๗ 
 

วาระที ่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการจ านวน ๔,๐๓๙ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลง จ านวน ๑๕ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 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 

 
วาระที ่ ๔.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ ทั้งนี้  
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที ่ ๔.๔ พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เน่ืองจาก 

ผู้ได้รับอนุญาตฯ มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติ ให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู้

ได้รับอนุญาตฯ ที่ได้รับการประกาศรายช่ือให้สามารถออกอากาศได้ตามปกติ ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 



๘ 
 

ถึงวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ แล้วแต่มิได้ด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตท า 
ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. 
ประกาศรายช่ือให้ออกอากาศได้ ประกอบกับเหตุผลความจ าเป็นในการไม่ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาดังกล่าว
ไม่อาจรับฟังได้  รวมถึงมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีเจตนาเพิกเฉย ละเลยที่จะปฏิบัติตามมติ กสท. และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องหรือความล่าช้าในการยื่นค าขอใบอนุญาตของสถานีเอง 
จ านวน ๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ 

 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 ๕ ให้
ส 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 ๑๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖ โดยให้ด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่ กสท. มีมติ และให้ระงับการออกอากาศจนกว่าจะได้รับ
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 

วาระที่ ๔.๕ พิจารณาเพิกถอนค าสั่งทางปกครองมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๗ เมื่อวัน
จันทร์ท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ท่ีให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัด
พัทลุง คลื่นความถี่ 88.50 MHz จังหวัดพัทลุง รหัสสถานี ๑๑๕๔๐๐๔๖  (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. ทบทวน โดยวิเคราะห์ในภาพรวม แล้วน าเข้าสู่  

ที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๖ พิจารณาเพิกถอนค าสั่งทางปกครองตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๔๗/๒๕๕๗ 

เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ท่ีให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ของ สถานีสระโบราณ เรดิโอ คลื่นความถี่ 105.00 MHz 
จังหวัดสุรินทร์ รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๑๒๓  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. ทบทวน โดยวิเคราะห์ในภาพรวม แล้วน าเข้าสู่ที่

ประชุม กสท. ต่อไป 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๗ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)/คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ 
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน และคณะอนุกรรมการกิจการ
กระจายเสียงบริการทางธุรกิจ) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ยกค าร้องขอออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท

กิจการทางธุรกิจ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง จ านวน ๒๖ สถานี 
ตามบญัชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๗ เนื่องจากสถานีมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเพื่อแสวงหาก าไรทางธุรกิจ 

๒. เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียง ๒๖ สถาน ีตามข้อ ๑ เปลี่ยนประเภทค าขอรับ
ใบอนุญาตเป็นกิจการบริการทางธุรกิจ โดยให้ยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการและเอกสารประกอบค าขอ 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตไ่ด้รับผลการพิจารณาเป็นหนังสือ 

๓.  เห็นชอบหลักการ และข้ันตอนการพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีขอเปลี่ยนจากประเภทกิจการบริการสาธารณะเป็นประเภทบรกิารทางธุรกจิ โดยใหผู้ท้ี่
มีสิทธิตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้

 ๓.๑ ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ เป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ พร้อมหนังสือที่ได้แสดงเจตนาลาออกจากการ
เป็นสมาชิกของมูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคล เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นค าขอเปลีย่นแปลงประเภทค าขอรบั
ใบอนุญาต 

 ๓.๒ ยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจและช าระค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอต่อส านักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวั่นที่ได้
รับทราบผลการพิจารณาค าร้องตามข้อ ๑ เป็นหนังสือ โดยให้แนบเอกสารประกอบค าขอให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ
เดิมจะต้องเป็นกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลเกินกว่ากึง่หนึง่ของหุน้ทัง้หมด และมี
อ านาจลงนามกระท าการผูกพันนิติบุคคล 

 ๓.๓ การยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนญุาตทดลองประกอบกจิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ อยูแ่ล้ว โดยให้นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลยื่นค าขอรับใบอนุญาตในกรณีนี้ได้ไม่เกิน ๑ สถาน ี

 
วาระท่ี ๔.๘ การพิจารณาสิทธิการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุเสียงธรรม   

เพ่ือประชาชนฯ วัดป่านาคูณ และสถานีวิทยุเสียงธรรม เพ่ือประชาชนฯ สามร้อยยอด  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้สถานีวิทยุเสียงธรรม เพื่อประชาชนฯ วัดป่านาคูณ และ

สถานีวิทยุเสียงธรรม เพื่อประชาชนฯ สามร้อยยอด เป็นผู้มีสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่จะต้อง
ด าเนินการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการ และเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ ตลอดจนช าระ



๑๐ 
 

ค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอให้ครบถ้วนตามที่ประกาศฯ ก าหนด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาเป็นหนังสือจากส านักงาน กสทช. 

 
วาระที่ ๔.๙ กรณีการโต้แย้งสิทธิการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ

สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คลื่นความถี่ 
๑๐๒.๐๐ เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดราชบุรี (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้มีสิทธิยื่นค าขอทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๓๐ คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๐๐ เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดราชบุรี 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณากรณีการโต้แย้ง
สิทธิการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ สถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้าน
จอมบึง ให้นายพัฒนกฤษ พ่วงทอง และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทราบ โดยก าหนดให้มหาวิทยาลัยฯ 
ด าเนินการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการ และเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ ตลอดจนช าระ
ค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอให้ครบถ้วนตามที่ประกาศฯ ก าหนด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาเป็นหนังสือจากส านักงาน กสทช.  

 
วาระที่ ๔.๑๐ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/ 
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๕๐ สถานี  รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๘ 

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๙ 

 
วาระที ่ ๔.๑๑ การอนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุศึกษา สถานี

วิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และ
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  



๑๑ 
 

เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ก่อนด าเนินการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ดังนี้ 

๑.  สถานีวิทยุศึกษา จ านวน ๒ สถาน ีรายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑๐. 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร จ านวน ๓ สถานี รายละเอียด

ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑๑ 
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา จ านวน ๑๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ

ที่แนบ เอกสาร ๑๒  
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบเอเอ็ม ความถ่ี 981 KHz.  
 

วาระที ่๔.๑๒ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบท

เฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ จ านวน ๑๑ ช่องรายการ ดังนี ้

๑.๑  บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก 
ช่อง ๗ และช่องรายการ ๗ HD) 

๑.๒   บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ ากัด (ช่องรายการ พีพีทีวี 
(PPTV)) 

๑.๓   บริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ อมรินทร์ ทีวี เอชดี 
(AMARIN TV HD)) 

๑.๔   บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด (ช่องรายการ GMM Channel) 
๑.๕   บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู)) 
๑.๖   บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด (ช่องรายการ NOW) 
๑.๗   บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด (ช่องรายการ โมโน 29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์)) 
๑.๘ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากดั (ช่องรายการ 3 SD) 
๑.๙ บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ 8) 
๑.๑๐ บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด (ช่องรายการ VOICE TV) 
๑.๑๑ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์) 

๒.  กรณีของช่องรายการ 3 FAMILY โดยบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ผังรายการ 
ยังไม่เป็นไปตามหมวดหมู่การให้บริการโทรทัศน์ เด็ก เยาวชนและครอบครัว ที่ก าหนดให้การน าเสนอ  
รายการจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาในวิทยาการสาขาต่าง ๆ รวมถึงรายการสาระที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกใน
ครอบครัวทั้งหมดโดยที่เนื้อหารายการและเวลาออกอากาศรายการจะต้องมีความปลอดภัยและเหมาะสมส าหรบั
เด็กและเยาวชน และต้องไม่มีเนื้อหาที่แสดงออกถึงความรุนแรง ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย หรือใช้ภาษาที่หยาบคาย 
และค านึงถึงความเท่าเทียมและโอกาสของเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มในสังคม โดยครบถ้วนสมบูรณ์ จึงให้แจ้ง



๑๒ 
 

บริษัทฯ ด าเนินการปรับปรุงผังรายการให้เป็นไปตามประกาศและน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง  

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก าชับให้ผู้มีสิทธิประกอบกิจการโทรทัศน์ตาม
มาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศ 
กสทช.ฯ และก าหนดมาตรการทางปกครองต่อไป 

 
วาระที ่๔.๑๓ การอนุมัติผังรายการหลัก (ภายหลังแก้ไข) ของช่องรายการ MCOT Kids & 

Family) และช่องรายการ 3 Family  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ (ภายหลังแก้ไข) ของช่องรายการ 

MCOT Kids & Family โดยบริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน)  
๒. กรณีของช่องรายการ 3 FAMILY โดย บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ผังรายการ

ยังไม่เป็นไปตามหมวดหมู่การให้บริการโทรทัศน์ รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ก าหนดให้การน าเสนอ
รายการจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาในวิทยาการสาขาต่างๆ รวมถึงรายการสาระที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัว 
ทั้งหมด โดยที่เนื้อหารายการและเวลาออกอากาศรายการจะต้องมีความปลอดภัยและเหมาะสมส าหรับเด็กและ
เยาวชน และต้องไม่มีเนื้อหาที่แสดงออกถึงความรุนแรง ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย หรือใช้ภาษาที่หยา บคาย    
และค านึงถึงความเท่าเทียมและโอกาสของเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มในสังคม โดยครบถ้วนสมบูรณ์ จึงให้แจ้ง
บริษัทฯ ด าเนินการปรับปรุงผังรายการให้เป็นไปตามประกาศและน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง  

๓. ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการจัดท าแนวปฏิบัติในการ
จัดท าผังรายการส าหรับช่องรายการเด็กและเยาวชน และช่องรายการข่าวสารหรือสาระ 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา   กลางณรงค์  มีข้อสังเกต ตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๔ การพิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบ
บอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม  (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบการยืนยันการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ

ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันทบุรี
เน็ตเวิร์ค เทเลวิช่ัน ช่องรายการ ข่าวท้องถ่ิน CNtv  



๑๓ 
 

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

 
วาระที่ ๔.๑๕ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๓ ราย          
๓ ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้ 

บริการโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ 
ดังนี้ 

๑.๑   บริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ เน็ทเวิร์ค จ ากัด ช่ือช่องรายการ ไอซ่า 
ทีวี ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0505-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแตวั่นที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

๑.๒   บริษัท ฟรีไซซ์ บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่ือช่องรายการ ช่อง 6 รอบรู้ดูสนุก 
ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0742-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

๑.๓   บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด  ช่ือช่องรายการ กรุงเทพ
ธุรกิจ TV ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0021-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ กรณีช่องรายการ กรุงเทพธุรกิจ TV ของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอด
แคสติ้ง จ ากัด เห็นควรมอบหมายให้ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(นส.) ตรวจทานรายได้ของบริษัทฯ ที่เกิดจากการประกอบกิจการฯ ช่องรายการ กรุงเทพธุรกิจ TV ที่ได้รับ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี และช่องรายการ NOW      
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ และเห็นควรมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้
คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คส.) ตรวจสอบการออกอากาศ ช่องรายการ กรุงเทพ
ธุรกิจ TV ในช่วงระยะเวลาก่อนที่บริษัทฯ แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการประกอบกิจการฯ ว่ามีการออกอากาศ
หรือไม่ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอแนวทางและกรอบเวลาของการแจ้งพักหรือหยุด
การให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนี้  ๑.) ใหบ้รกิารโทรทศันท์ีเ่ปน็การ
ทั่วไป  ๒.) ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ๓.) ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แล้วน าเสนอ
ต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป  

๓. ให้ผู้ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ทั้ง ๓ รายตามข้อ ๑ ด าเนินการเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายงัส านกังาน 
กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

 
วาระที่ ๔.๑๖ ผลวิเคราะห์ความสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ

ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ 
จ านวน ๑ ราย (๑ ใบอนุญาต)  (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านัก



๑๔ 
 

การอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓))  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี ระดับชาติ จ านวน ๑ ราย (๑ ใบอนุญาต) ได้แก่ บริษัท เคเอสทีวี จ ากัด โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑๕ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ
 

วาระที่ ๔.๑๗ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ 
จ านวน ๔ ราย ๕ ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. อนุญาตให้ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  จ านวน ๓ ราย เปลี่ยนแปลงช่ือ 
ช่องรายการ จ านวน ๔ ช่องรายการ ดังนี้ 

๑.๑ บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจาก The 
Biography Channel เป็น Fyi 

๑.๒ บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจาก 
SONY ENTERTAINMENT TELEVISION เป็น SONY Channel 

๑.๓ บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนราม่า จ ากัด(มหาชน) เปลี่ยนแปลงช่ือช่อง
รายการจาก GOOD TV เป็น Hit Station TV 

๑.๔ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจาก Australia 
Network เป็น AUSTRALIA PLUS TELEVISION 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. โดย ปส. ๒ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการฯ 
ทราบว่า การเปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก กสท. แล้ว 

๒. ไม่อนุญาตให้บริษัท เดโมเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่อง
รายการจาก 24 TV (ยี่สิบสี่ ทีวี) เป็น TV 24 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนด้าน
เนื้อหารายการซึ่งบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการดังกล่าวได้ต่อเมื่อเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นที่ยุติแล้ว 

 
วาระที่ ๔.๑๘ บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ช่องรายการ Ok Beauty & Healthy ขอยุติ
การออกอากาศชั่วคราว  (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 



๑๕ 
 

๑. ไม่อนุญาตให้บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ยุติการ
ออกอากาศช่ัวคราวของช่องรายการ Ok beauty & Healthy โดยบริษัทฯ ยังคงต้องออกอากาศช่องรายการ
ดังกล่าวต่อไปตามปกติ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดกรอบหลักการแนวทางการพิจารณาการขอพัก
หรือหยุดการให้บริการช่ัวคราว  ตามแนวมติที่ประชุม กสท. ครั้งนี้ (ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม  
๒๕๕๗) วาระที่ ๔.๑๕ ข้อ ๒  

 
วาระที่ ๔.๑๙ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิกตาม

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับ
สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. ให้บริษัทฯ จัดท าแผนการเผยแพร่แบบสัญญาและเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้บริโภค
ได้ทราบผ่านสื่อที่ผู้บริโภคเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายเป็นการทั่วไปภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 

  
วาระที่ ๔.๒๐ กรอบหลักการประกอบการพิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่ เพ่ือ

สนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ  (ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบแนวทางการจัดท าและแก้ไขปรับปรุงประกาศ กสทช. เพื่อ

สนับสนุนการใช้คลื่นความถ่ีส าหรับภารกิจ PPDR ตามแนวทางที่ ๑ กล่าวคือ รวมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้คลื่น
ความถ่ีทุกประเภทส าหรับภารกิจ PPDR ไว้ในประกาศ ฉบับเดียวกัน 

 
วาระที่ ๔.๒๑ รายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) (ส่วนท่ี ๑)  
(คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕)/ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 
 

  มติท่ีประชุม   
๑. ทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) (ส่วนที่ ๑) 
๒. เห็นชอบตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการบริหารคลื่ นความถ่ี

แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕) และตัวช้ีวัดระดับแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 
๒๕๕๕) ประจ าปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ โดยให้ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 



๑๖ 
 

วาระที่ ๔.๒๒ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา
จากอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีเรื่องแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเสนอรายการทางโทรทัศน์  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ

พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) มีหนังสือแจ้งตอบผู้ร้องว่า เรื่องดังกล่าวอยู่
นอกเหนือภารกิจของ กสท. แต่อย่างไรก็ดี กสท. จะแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึง
ข้อเสนอแนะของผู้ร้อง  ทั้งนี้แจ้งให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบด้วย 

 
วาระที่ ๔.๒๓ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีขอให้ตรวจสอบ
เรื้องร้องเรียน สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนยางสว่าง คลื่นความถี่ 105.75 
MHz จังหวัดสุรินทร์ ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้ส่งผลการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการให้ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 
ด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

๒.  ในกรณีของเรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะเดียวกับข้อ ๑ หากเข้าข่ายเป็นการกระท า
อันเป็นการขัดต่อเงื่อนไขใบอนุญาต  ให้ส่งให้ส านักอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ด าเนินการตาม
กระบวนการต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๔ แนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ใช้โครงข่ายดาวเทียม

ต่างประเทศในการออกอากาศรายการ กรณีเรื่องร้องเรียนของบริษัท ไอพีเอ็ม 
แพลทฟอร์ม จ ากัด  (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ ส านักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)/ ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.)/ ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม   



๑๗ 
 

๑. เสนอแนะให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด มีมาตรการชดเชยเยียวยาต่อผู้
ได้รับผลกระทบจากการใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียม โดยจัดรายการส่งเสริมการขาย (Campaign) ให้ผู้บริโภค
สามารถน ากล่องรุ่นเก่าที่ไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีในระดับความคมชัดสูง (HD) มาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมที่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีในระดับความคมชัดสูง (HD)  ได้ ในราคาที่ต่ ากว่าราคาขายในตลาด 

๒. ให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ ให้ผู้บริโภค
รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อจ ากัด เกี่ยวกับคุณสมบัติของกล่องรุ่นต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้
บริการ ผ่านช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
เลือกซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแก่ผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 

 
วาระที่ ๔.๒๕ ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 

หมวดหมู่ท่ัวไปแบบความคมชัดสูง ผ่านโครงข่ายดาวเทียมตามหลักเกณฑ์ Must 
Carry  (ส านักคุม้ครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)/ ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (วส.)/ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ทส.)/ ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.)/ ส านักกิจการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม    
๑. เห็นชอบข้อวิเคราะห์ของ ส านักงาน กสทช. ต่อข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

ร้องเรียนของผู้บริโภคที่มีต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินหมวดหมู่ทั่วไปแบบคมชัดสูง ผ่านโครงข่าย
ดาวเทียมตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ของบริษัท 
จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด และบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน จ ากัด  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนทางปกครองไปยังกรมประชาสัมพันธ์
ให้ออกอากาศคู่ขนานให้ถูกต้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการ
เป็นการทั่วไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือตอบบริษัทฯ และด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๖ เรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงินค่ามัด

จ าอุปกรณ์หลังยกเลิกสัญญา (เลขท่ี ๑๑๗/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช.เสนอ ดังนี้ 
๑. ให้บริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด งดการกระท าอันอาจเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเรื่องร้องเรียนฯ และให้บริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด เร่ง



๑๘ 
 

ด าเนินการช าระดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับที่ทางบริษัทฯ คิดจากผู้ใช้บริการ ตามข้อ ๓๕ วรรค ๔ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงบริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด ให้ระมัดระวังการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเรื่องร้องเรียนฯ และให้
บริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์หลังยกเลิกสัญญา (เลขที่ ๑๑๗/๒๕๕๗) และ
แจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช.  

 
วาระที่ ๔.๒๗ เรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงินค่ามัด

จ าอุปกรณ์หลังยกเลิกสัญญา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๑๑๔/๒๕๕๗)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.  บริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้บริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด เร่ง
ด าเนินการคืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์หลังยกเลิกสัญญา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (เลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๗) 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงบริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด ให้ระมัดระวังการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเรื่องร้องเรียนฯ และให้
บริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์หลังยกเลิกสัญญา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
(เลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๗) และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช.  

 
วาระที่ ๔.๒๘ เรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้บริษัท บ๊ิกโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท อินโฟแซท 

จ ากัด) ปล่อยสัญญาณท่ีเข้ารหัสล็อคไว้ เพ่ือให้สามารถรับชมช่องดิจิตอลได้ 
(เลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบการยุติเรื่องร้องเรียน  
๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า การพิจารณา

เรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้ร้องเรียนจะ
ด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๙ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   



๑๙ 
 

๑. รับทราบผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับข้อเสนอจาก กสท. และน าเสนอ กสทช. 
พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
วาระที่ ๔.๓๐ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและการขอยกเว้นการน าส่งเงินรายปี

เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ  (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)/ ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการ
บริการอย่างทั่วถึง (ชส.))  

 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. หารือคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการขอ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  ส่วนเงินน าเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้ส านักงาน กสทช. น าข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณา
ประกอบการจัดท าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่ ๕.๑ การเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (ส านักส่งเสริมการแข่งขัน
และก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบประเด็นข้อกฎหมาย

ให้รอบคอบ แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท.  ทั้งนี้ อาจหารือคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ก็ได้  
 
หมายเหต ุ ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) และ กสทช. พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์  งามสง่า มีข้อสงวนตามบันทึกที่แนบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๔๕ น. 
 
 


