
๑ 
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๒๒ มิถุนายน 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. นายฉันทพัทธ์  ข าโคกกรวด ผู้อ านวยการส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๓. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๔. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
๕. นายกีรติ  อาภาพันธ์ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๖. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๘. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาววันทนีย์  วริยานันทกุล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายณัฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวกนกวรรณ  อุ่นจิตต์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นางกนกวรรณ ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๒. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายอภิชาต  ด ารงสันติสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นายธนรัตน์  สุกิจกากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๙. นางสาวรพีพร  บัวหอม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๐. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๓๑. นายจักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์ ที่ปรึกษาจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท และ บริษัท 

ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 
๓๒. นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ที่ปรึกษาจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท และ บริษัท 

ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 
๓๓. นางสาวณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ที่ปรึกษาจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท และ บริษัท 

ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. กล่าวเปิดประชุม และไม่มีเรื่องช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ  
 

มติท่ีประชุม - 
 

 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๘  โดยให้แก้ไขดังนี้ 
๑.  ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖  ให้เพิ่มเติม หมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม เป็นดังนี้ 
 “หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ”  
๒.  ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ให้แก้ไข ข้อ ๒ และเพิ่มเติมเป็นข้อ ๔ ของมติที่ประชุม ดังนี้ 
 “๒. เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้ส านักงาน กสทช. คืน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกให้แก่บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด และบริษัท 
บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ทันที” 

 “๔. กรณีข้อเสนอของ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เรื่องค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้น าเสนอที่ประชุม กสท. ครั้งต่อไป” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
 
 

วาระที่  ๓.๒ สรุปการเข้าร่วมบรรยายและร่วมสัมมนาในงาน Talking Turkey Digital        
ณ Beykent University Taksim Campus เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ระหว่าง
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง     
และโทรทัศน์ (ทส.) ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.) 
ส่วนงานเลขานุการ ประธาน กสท. และส่วนงานเลขานุการ กสทช.พันต ารวจเอก 
ทวีศักดิ์  งามสง่า)  

 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  ทราบ  
 ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน
ของสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

 



๔ 
 

วาระที่  ๓.๓ สรุปการเข้าร่วมบรรยายและสัมมนาในงาน Global Symposium for 
Regulators (GSR) ครั้งท่ี ๑๕ ณ เมืองลีเบรอวิล สาธารณรัฐกาบอง ระหว่างวันท่ี 
๘ – ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๕๘ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ และส่วนงานเลขานุการ ประธาน กสท.) 

 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  ทราบ  
 ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน
ของสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
วาระที ่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ยกเลิกการใช้บริการ

แพ็กเกจพรีเมียร์ลีกโดยไม่เสียค่าใช้บริการ (เลขท่ี ๒๗/๒๕๕๘) (ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
  
 

  มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๕  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ด าเนินการตรวจสอบและมี
หนังสือชี้แจงสาเหตุท่ีไม่สามารถรับชมช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 
11 NBT กรมประชาสัมพันธ์ได้ (เลขที่ ๑๘๘/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 

วาระที่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการรับชมรายการโทรทัศน์ หรือคืนเงินค่าติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้(เลขที่ ๑๙/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
  มติท่ีประชุม  ทราบ 

วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จ ากัด เร่งด าเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (๓๑/๒๕๕๘)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

  มติท่ีประชุม  ทราบ 



๕ 
 

  
วาระที่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด เร่ง

ด าเนินการคืนค่ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล จ านวน ๑,๕๐๐ บาท ให้กับ 
ผู้ร้องเรียนด้วย (เลขที่ ๓๕/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 
 

  มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๙ การออกอากาศรายการ News Room ทางช่องรายการ 24TV (ยี่สิบสี่ทีวี) (ส านัก
ก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (ผส.))  
 

  มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑๐ ค าสั่งก าหนดวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรก (คดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๓๑๔๐/
๒๕๕๕) (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์) 
 

  มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

  มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
วาระที ่ ๓.๑๒ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ประจ าปี ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และรายงานความคืบหน้า
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน ์(อส.)) 
 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่๓.๑๓ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ 
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. ไปพิจารณาด าเนินการ   



๖ 
 

 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ จะด าเนินการจัดส่งความเห็นไปยังส านักที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการอกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้
ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามประพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘)  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  
 

มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๕ สถานี (ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และมอบหมายให้
ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนนิการตามกฎหมายตอ่ไป 

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 ่ ๔.๒ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๕  
มิถุนายน ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๙  

พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีตามที่ร้องขอ จ านวน ๑๐ สถานี  
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒  

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงช่ือสถานีของสถานีวิทยุส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน คลื่นความถ่ี 93.00 MHz ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด พุทธรุ่งโรจน์ รหัส ๑๑๕๕๐๐๐๗ ประเภท
บริการทางธุรกิจ  

 



๗ 
 

วาระที่  ๔.๓ ขอความร่วมมือในการกระจายเสียงรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” และรายการ 
“คืนความสุขให้คนในชาติ” ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับใบอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้ปฏิบัติตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เรื่อง เงื่อนไข 
ในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ และประกาศส านักงาน 
กสทช. ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการในการออกอากาศตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ และได้รับการประกาศรายช่ือให้
ออกอากาศได้ผ่านทางเว็บไซต์ส านักงาน กสทช. (http://broadcast.nbtc.go.th/) ด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์รายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ในทุกวันเว้นวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๒๐ น. 
และรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ในทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๑๕ น. เป็นต้นไป โดยเช่ือมโยงสัญญาณ
จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันและเวลาดังกล่าว  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.แจ้งค าสั่งของ กสท.ให้สถานีวิทยุกระจายเสียง
ตามข้อ ๑ ทราบต่อไป 

 
หมายเหตุ  
๑. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
๒. รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

 
วาระที่  ๔.๔ เรื่องร้องเรียน สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดแสนสุข คลื่นความถี่ 104.50 MHz 

(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ผส.))  

 
  มติท่ีประชุม   ให้ส านักงาน กสทช.ด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่  
๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๓ โดยให้มีค าสั่งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้สถานี
วิทยุกระจายเสียงวัดแสนสุข คลื่นความถ่ี 104.50 MHz ยุติการโฆษณาสินค้าหารายได้ทันทีที่ได้รับแจ้ง  
หากยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวจะใช้มาตรการทางปกครองโดยการพักใช้ใบอนุญาต ต่อไป 
 
 
 

 

http://broadcast.nbtc.go.th/


๘ 
 

วาระที่ ๔.๕  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบ
บอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกจิการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก โดยให้มีอาย ุใบอนุญาต 
๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ จ านวน ๒ ราย ๒ ช่อง รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

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

 
 

วาระที ่ ๔.๖ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม จ านวน ๑๕ ช่องรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม จ านวน ๑๕ ช่องรายการ  รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 

(ปส.๒) น าส่งผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ตามข้อ ๑ ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับ
ผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตาม
ก ากับดูแลด้านผังและเนื้อหารายการ และประกอบการพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี  
 
 

 
วาระที่  ๔.๗ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ Now International (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์) 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่อง

รายการจาก ช่องรายการ Now International เป็นช่องรายการ NOW Lifestyle and Entertainment 
Channel  

 
 



๙ 
 

วาระที่  ๔.๘ แนวทางและข้อเสนอแนะต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการ
รับชมทีวีดิจิตอล (กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๓.  ให้ส านักงาน กสทช.เร่งด าเนินการตามมติ กสท.ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ 

มิถุนายน  ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๘ ถึงวาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ 
แอนะล็อก 

 
วาระที่  ๔.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขให้สามารถ

รับชมช่อง GTH ON AIR ในระดับความคมชัดสูง (HD) ตามท่ีได้มีการโฆษณาไว้
(เลขที่ ๗/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เชิญผู้ร้องและผู้ ถูกร้องมาให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิ่มเติม           
ก่อนน าเสนอ กสท. อีกครั้ง 
 

วาระที่ ๔.๑๐ แนวคิดการจัดท าประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีกลไกการรับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  
   ๑.  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ ให้เร่งจัดท ากลไกการรับและพิจารณา
เรื่องร้องเรียน ส่งให้ส านักงาน กสทช. ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
   ๒.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตรวจสอบกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๑ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ
ระดับชาติ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๖ พร้อมมีความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 

 



๑๐ 
 

 วาระที่  ๔.๑๑ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ในปีท่ี ๒ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ไม่ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้

บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต จึงมีค าสั่งให้ บริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑.๑ ให้ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในสถานีอุตรดิตถ์ สถานีบึงกาฬ และ
สถานีศรีสะเกษ ให้แล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดตามเงื่อนไขแนบ
ท้ายใบอนุญาต ซึ่งหากยังไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.๒ ให้ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในสถานีชุมพวง สถานีเขายายเที่ยง 
สถานีบุรีรัมย์ สถานีชุมแพ สถานีพะเยา(เมือง) สถานีทุ่งสง(เขาตาว) และสถานีวังคัน(ด่านช้าง๒) ให้แล้วเสร็จ
และพร้อมเปิดให้บริการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ซึ่งหากยังไม่
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.๓ ให้ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามแผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ ปีที่ ๓ ตามที่ก าหนดในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต 
ซึ่งหากยังไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒. กองทัพบกไม่ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต จึงมีค าสั่งให้กองทัพบกด าเนินการ ดังนี้ 

 ๒.๑ ให้ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในสถานีอุตรดิตถ์ สถานีบึงกาฬ และ
สถานีศรีสะเกษ ให้แล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดตามเงื่อนไขแนบ
ท้ายใบอนุญาต ซึ่งหากยังไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.๒ ให้ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในสถานีชุมพวง สถานีเขายายเที่ยง 
สถานีบุรีรัมย์ สถานีชุมแพ สถานีพะเยา(เมือง) และสถานีวังคัน(ด่านช้าง๒) ให้แล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ซึ่งหากยังไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.๓ ให้ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามแผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ ปีที่ ๓ ตามที่ก าหนดในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต 
ซึ่งหากยังไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ไม่
ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตามเงื่อนไขแนบ
ท้ายใบอนุญาต จึงมีค าสั่งให้ ส.ส.ท. ด าเนินการ ดังนี้ 

 ๓.๑ ให้ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในสถานีอุตรดิตถ์ สถานีบึงกาฬ และ
สถานีศรีสะเกษ ให้แล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดตามเงื่อนไขแนบ
ท้ายใบอนุญาต ซึ่งหากยังไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๓.๒ ให้ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในสถานีชุมพวง สถานีเขายายเที่ยง 
สถานีบุรีรัมย์ สถานีชุมแพ สถานีพะเยา (เมือง) และสถานีวังคัน (ด่านช้าง๒) ให้แล้วเสร็จและพร้อมเปิด



๑๑ 
 

ให้บริการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ซึ่งหากยังไม่ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จ กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๓.๓ ให้ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามแผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ ปีที่ ๓ ตามที่ก าหนดในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต 
ซึ่งหากยังไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๒ ข้อเสนอปรับปรุงรายงานทางด้านเทคนิค ITU-R BT.2140 Transition from  
analogue to digital terrestrial broadcasting (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบต่อข้อเสนอปรับปรุงรายงานทางด้านเทคนิค ITU-R BT.2140 

Transition from analogue to digital terrestrial broadcasting เพื่อเสนอต่อกลุ่มท างาน 6A ภายใต้ภาควิทยุ
คมนาคมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunications Union – 
Radiocommunication Sector หรือ ITU-R) โดยเสนอให้ปรับปรุงเพื่อบรรจุกรณีศึกษาของประเทศไทย     
ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านเทคนิคของการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ดิจิตอล  
 

วาระที่  ๔.๑๓ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๕๐/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (มส.)) 

 
 มติท่ีประชุม   

๑.  มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช.พันต ารวจเอก  
ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 

๒.  เห็นชอบ แนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
 

 วาระท่ี  ๔.๑๔ การชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ต่อกรณีนายประมุท สตูะบุตร 
กล่าวหาร้องเรียนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  (ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบร่างหนังสือและค าช้ีแจงข้อเท็จจริงพร้อมจัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมประกอบค าช้ีแจงต่อ ป.ป.ช. ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
 

 



๑๒ 
 

วาระที่  ๔.๑๕ อนุมัติให้พนักงานเดินทางไปร่วมประชุมและสัมมนา ณ University of Passau 
ประเทศเยอรมัน และ KommAustria ประเทศออสเตรีย (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.))  

   
 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบให้นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ร่วมเดินทาง
ไปกับ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ และคณะ ไปเข้าร่วมประชุมและสัมมนากับ University of Passau และ
องค์กรก ากับดแูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศออสเตรีย หรือ KommAustria  ระหว่างวันที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
 

วาระที่  ๔.๑๖ หลักเกณฑ์ในการแจกแจงรายได้ระหว่างระบบอนาล็อกและดิจิตอล ส าหรับผู้รับ
ใบอนุญาตดิจิตอลทีวีท่ีมีการออกอากาศแบบคู่ขนาน (ส านักค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
  มติท่ีประชุม ให้น าหลักเกณฑ์ในการแจกแจงรายได้ระหว่างระบบอนาล็อกและ
ดิจิตอล ส าหรับผู้รับใบอนุญาตดิจิตอลทีวีที่มีการออกอากาศแบบคู่ขนาน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ไปจัดรับ
ฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) กับผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบ ก่อนเสนอ กสท. อีกครั้ง 
 
  หมายเหตุ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช. พันต ารวจเอก 
ทวีศักดิ์  งามสง่า  ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๗ ขอน าความเห็นของผู้ประกอบกิจการฯ กรณีผู้ประกอบกิจการโครงข่ายแบบ
บอกรับ สมาชิก น าบริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไปเผยแพร่ซ้ าให้หมวดหมู่บริการ
โทรทัศน์อ่ืนๆ (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

 
มติท่ีประชุม กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ ประธานอนุกรรมการประเมิน

มูลค่าคลื่นความถ่ี และก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ขอถอนเรื่องระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปศึกษาผลกระทบ แล้วน าเสนอต่อ กสท.อีกครั้งหนึ่ง 
 

หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่ ๕.๑ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๙๑๐/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
   
  มติท่ีประชุม 

๑.  มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พลโท  
ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ หรือ กสทช.พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า  หรือ ส านักงาน กสทช.โดย นายสมบัติ   
ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 

๒.  เห็นชอบ แนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 
 วาระที่ ๕.๒ ก าหนดมาตรการกรณีบริษัท ไทยทีวี จ ากัด ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอยกเลิก

การให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการใช้คลื่นความถี่ (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปศ.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ผู้รับอนุญาตให้

ใช้คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลรายปี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี (ค่าประมูลคลื่นความถ่ี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ หากไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว จะใช้มาตรการทางปกครอง  
โดยการพักใช้ใบอนุญาต ต่อไป 

๒.  ก าหนดมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการก่อนเลิกการให้บริการตามที่คณะอนุ 
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เสนอ โดยให้บริษัท ไทยทีวี จ ากัด 
ด าเนินการช้ีแจงผู้ใช้บริการถึงการยุติการให้บริการผ่านการข้ึนอักษรว่ิงหน้าจอโทรทัศน์ทั้ง ๒ ช่องรายการตลอดวัน 
เป็นเวลา ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

 
หมายเหตุ   รับรองระเบียบวาระนี้แล้ว เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
 


