
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
   

เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒.  นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๓. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ลาประชุม 

 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๓. นางอิสสะรี  ฉัตรโชติกวงศ์ รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๕. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า ผู้อ านวยการส่วน 
๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๑๐. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนกังานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายวัฒนะ  สินทร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาววันทนีย์  วริยานันทกุล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวชมพูนุท  ลิ้มเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวจิตสุภา  ฤทธิผลิน พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
 
มติท่ีประชุม - 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘  โดยให้แก้ไขดังนี้ 
๑.  ระเบียบวาระที่ ๓.๘ ให้แก้ไขข้อ ๒ และข้อ ๓. เป็นดังนี้ 
 “๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  เห็นว่า การแจกคูปองควรด าเนินการให้

สอดคล้องกับความพร้อมของโครงข่ายการส่งสัญญาณทีวีดิจิตอล จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการใช้งบประมาณ  ซึ่งจะได้เปิดเผยความเห็นต่อไปตามบันทึกที่แนบ 

   ๓. กสทช. ผศ.ดร ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ” 
๒.  ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔  ให้แก้ไข มติที่ประชุม โดยตัดข้อความ “...ประกอบกับ 

กสท. ยังมิได้รับตอบข้อหารือเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” 
  

 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตรวจสอบและเร่งด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด

เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยเร็ว  
 

วาระที่  ๓.๓ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ฉบับครบรอบ ๓ ปี (ข้อมูลสิ้นสุด 
มีนาคม ๒๕๕๘) (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ (อส.) ) 

  
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ  
๒.  ให้ เสนอ กสทช. และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทราบด้วย 
๓.  ให้ส านักงาน กสทช. น าข้อมูลออกเผยแพร่ใน website ของส านักงาน กสทช.  

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ต่อไป 
 
วาระที ่ ๓.๔ ผลการด าเนินงาน “โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการก ากับดูแลกันเอง 

มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน” 
Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN (ส่วนงาน
เลขานุการ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์/ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล
กันเอง (สส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดท าโครงการต่าง ๆ ไม่ควรก าหนดให้มี

การศึกษาดูงานในต่างประเทศบรรจุอยู่ในโครงการนั้น ๆ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าข้อมูลออกเผยแพร่ใน website ของส านักงาน กสทช.  

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ต่อไป 
 



๔ 
 

วาระที ่ ๓.๕  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 
 

วาระที ่ ๓.๖ ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน     
ในระบบดิจิตอลและระบบอนาล็อก แสดงตัวว่ิงรายงานดัชนีของตลาดหุ้น
ตลอดเวลาการซื้อขาย (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ       
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงินค่า
ประกันอุปกรณ์ (เลขท่ี ๒๒/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีง
และโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
 
 

วาระที ่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการเปิด
สัญญาณโทรทัศน์ช่องรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตามท่ีระบุไว้ในสัญญาพร้อม
ชดเชยขยายสัญญาณการรับชมเท่ากับจ านวนท่ีไม่สามารถรับได้ (เลขท่ี  
๑๓/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ การยุติเรื่องร้องเรียน 
 

วาระที่ ๓.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการให้
สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
(เลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน/์ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ (บส.)) 

 



๕ 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๑๐ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ส านักงานอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๑๑ รายงานความผิดการออกอากาศรายการทางสถานี PEACE TV และ 24TV (ส านัก

ก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
 มติท่ีประชุม ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
วาระที่ ๓.๑๒ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 หมายเหตุ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
วาระที่ ๓.๑๓ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ 

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบ 
๒.  เร่งรัดให้ส านักงาน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแจกคูปองเพื่อสนับสนุน

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวี มารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแจกคูปอง และปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ ที่มีการ
ด าเนินการให้ กสท. ทราบด้วย 

 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 

   
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

  
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 



๖ 
 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
 วาระที ่ ๔.๒ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๘ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 

๒๗ เมษายน  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ จ านวน ๔๖ สถานี เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีตามที่ร้องขอ  
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล จ านวน ๗ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ 
ที่แนบ เอกสาร ๓ 

 
 วาระที ่ ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘) (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๑๕ สถานี (ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และ
มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ี
และภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 

๒.  ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓.  หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศ 
ตามข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป  

 
 วาระที ่ ๔.๔ การอนุมัติผังรายการหลักของช่องรายการ ๓ FAMILY ช่องรายการ MCOT Kids & 

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

มติท่ีประชุม  



๗ 
 

 ๑.  เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ของช่องรายการ           
3 FAMILY และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ก าชับช่องรายการ 3 FAMILY กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด 

 ๒.  เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของช่องรายการ MCOT Kids & 
Family และมอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ช่องรายการ 
MCOT Kids & Family) ส่งผังรายการหลักประจ าปีครั้งต่อไป ก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย ๑๕ วัน และกรณี
เปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
อย่างเคร่งครัด 

๓.  ให้บริษัท ไทยทีวี จ ากัด (ช่องรายการ LOCA) แก้ไขผังรายการโดยให้เพิ่ม
รายการที่ระบุระดับความเหมาะสม “ป” ซึ่งเป็นรายการส าหรับเด็กช่วงปฐมวัยในผังรายการ ตามที่
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการช้ีแจงท าความเข้าใจ ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 
ก าชับบริษัท ไทยทีวี จ ากัด (ช่องรายการ LOCA) ให้แก้ไขปรับปรุงผังรายการภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่  

๔.  ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เชิญบริษัท ไทยทีวี 
จ ากัด (ช่องรายการ LOCA) เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าผังรายการให้เป็นไปอย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์   มีความเห็นเพิ่มเติมตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการ
ปรับปรุงสัญญาณให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ท่ัวไปแบบความคมชัดสูง (เลขท่ี ๑๗๑/๒๕๕๗) : 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  

 ๑.  เห็นชอบการยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด  
เร่งด าเนินการปรับปรุงสัญญาณให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกจิ 
หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดสูง  
 ๒.  มอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบว่า กสทช. 
ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่อย่างครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องเรียนที่จะด าเนินการตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการ

ปรับปรุงสัญญาณให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้
ตามปกติ (เลขท่ี ๑๖๔/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 



๘ 
 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบการยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด  

เร่งด าเนินการปรับปรุงสัญญาณให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ตามปกติ 
๒.  มอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบว่า กสทช. 

ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่อย่างครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องเรียนที่จะด าเนินการตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีไม่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณ

ดาวเทียมของบริษัท แซทเทรดดิ้ง ได้ (เลขท่ี ๑๗๘/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบการยุติเรื่องร้องเรียน กรณีไม่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านกลอ่ง

รับสัญญาณดาวเทียมของบริษัท แซท เทรดด้ิง จ ากัด ได ้
๒.  มอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบว่า กสทช. 

ไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าที่อย่างครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องเรียนที่จะด าเนินการตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๘ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 

กสทช. เรื่องมาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วารินช าราบเคเบ้ิล ที.วี.) (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบ ผลการตรวจสอบแบบสัญญาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วารินช าราบเคเบิ้ล ที.วี. 

๒.  เห็นชอบ ระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ตรวจสอบแบบสัญญา 

 
วาระที่  ๔.๙ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 

กสทช. เรื่อง มาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 
๒๕๕๖ (บริษัท ทีพีเอสเคเบ้ิลทีวี เน็ตเวิร์ค จ ากัด) (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม  



๙ 
 

๑.  เห็นชอบ ผลการตรวจสอบแบบสัญญาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ
บริษัท ทีพีเอสเคเบิ้ลทีวี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 

๒.  เห็นชอบ ระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ตรวจสอบแบบสัญญา 

 
วาระที่  ๔.๑๐ แผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามแผนแม่บทกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๘ (ส านักอ านวยการสายงาน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให้แต่งตั้งคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการพิจารณา

อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ โดยให้มีอ านาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียง  
และโทรทัศน์ ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๘  

 
หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  จะด าเนินการจัดส่งความเห็นไปยังส านัก 

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๑ แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบ 
เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และ ระบบ ดิจิตอล (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบแผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการกระจายเสียง 

ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
  ๑.๑ แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง

ระบบ เอฟ.เอ็ม. 
  ๑.๒ แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง

ระบบ เอ.เอ็ม. 
  ๑.๓ แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง

ระบบดิจิตอลเพื่อการทดลอง 
 ๑.๔ แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง

ระบบดิจิตอล ระดับชาติและระดับท้องถ่ิน 
๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอแผนความถ่ีวิทยุฯ ตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม 

กสทช. เพื่อขออนุมัติให้น าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยมอบหมายให้ กสท . ด าเนิน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนแล้วเสร็จ 

 
หมายเหตุ  
๑. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีความเห็นเพิ่มเติมตามบันทึกที่แนบ 



๑๐ 
 

๒. รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
ไม่มี 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 


