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รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ท่ี ๑๓ ตุลาคม 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. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ 
๔. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๕. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๑๑. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางนรมน  โพประยูร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นายวรุตม์  ว่องโรจนานันท์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาว มณีนุช ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๐. Mr. Peter  Walop ตัวแทนจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า เมื่อวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประธาน กสท. และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า ได้ไป
ร่วมงานสัมมนา International Regulator forum 2014 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และประธาน 
กสท. ไดร้่วมเป็นผู้บรรยายในงานสัมมนาดังกล่าวด้วย 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระที่  ๒.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๔๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ       
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์   

ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 
วาระที่  ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๔๕/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์    

ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข  
  
หมายเหตุ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า  ติดภารกิจในต่างจังหวัด

ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จึงไม่ร่วมพิจารณารับรองวาระนี้ 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๔/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๕/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ  
 
วาระที่ ๓.๓ พ้ืนท่ีครอบคลุมสัญญาณและจ านวนครัวเรือนท่ีครอบคลุมของโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (๓๙ สถานีหลัก) ภายหลังการติดตั้งโครงข่ายในระยะ
ท่ี ๑ และ ๒ และข้อแนะน าประเภทสายอากาศเพ่ือการรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้ง

ต่อไป โดยให้สรุปเปรียบเทียบระหว่างแผนงานการติดตั้งโครงข่ายกับผลการปฏิบัติตามแผนงานน้ัน เพื่อให้ทราบ
ถึงความคืบหน้าด้วย  

 
วาระที่ ๓.๔ ข้อมูลเบ้ืองต้นของสถานีเสริมบนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

จ านวน ๗๕ สถานี (คณะท างานด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล/ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
วาระที่ ๓.๕ รายงานการประชุมด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล   

แห่งอาเซียน ครั้งท่ี ๑๓ (ASEAN Digital Broadcasting : ADB) ณ เมืองยอร์ค
จาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ 
ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระท่ี ๓.๖  สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จาก
รายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (คณะอนุกรรมการส่งเสริมการบริการด้าน



๔ 
 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภค       
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))   

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๗ การแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการขอให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารหรือยาท่ี

ผิดกฎหมายในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณี เรื่องร้องเรียน 
ขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นมวลชนคนแม่ริม คลื่นความถี่ FM 
91.00 MHz จังหวัดเชียงใหม่ ออกอากาศเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาอวดอ้าง
สรรพคุณเกินจริง (เลขท่ี ๒๔/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๘ ผลการยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค จ ากัด  

เร่ งปรับปรุงสัญญาณโทรทัศน์ในระบบเคเบิลทีวี ( เลข ท่ี ๕๘/๒๕๕๗)                            
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๙  กรณีขอให้ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการปรับปรุงสัญญาณ

ให้สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (เลขท่ี ๘๒/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้น าไปรวมพิจารณากับระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ ถึงวาระที่ ๔.๑๔  

 
วาระที่ ๓.๑๐ กรณีจานรับสัญญาณดาวเทียมของ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด         

ไม่สามารถใช้งานได้ตามโฆษณา (เลขที่ ๘๗/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้น าไปรวมพิจารณากับระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ ถึงวาระที่ ๔.๑๔ 
 

วาระที่ ๓.๑๑ กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด ตรวจสอบการให้บริการ (เลขท่ี 
๘๙/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  



๕ 
 

มติท่ีประชุม ให้น าไปรวมพิจารณากับระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ ถึงวาระที่ ๔.๑๔ 
 

วาระที่ ๓.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งปรับปรุง
คุณภาพสัญญาณและแก้ไขปัญหาให้สามารถรับชมได้ตามปกติ (เลขท่ี ๕๓/
๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
มติท่ีประชุม ให้น าไปรวมพิจารณากับระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ ถึงวาระที่ ๔.๑๔ 
 

วาระที่ ๓.๑๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) คืนเงินค่ามัดจ า
อุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมหลังยกเลิกสัญญาและขอคืนเงินการคิด
ค่าบริการเกินจริง (เลขท่ี ๘ และ ๑๗/๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภค    
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑๔ เรื่องร้องเรียน ประสบปัญหาไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้ 
และไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดฟุตบอลโลกในช่วงฟุตบอลโลกได้ จึงขอให้
ด าเนินการให้ผู้ร้องสามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้ (เลขท่ี 
๙๐/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
มติท่ีประชุม ให้น าไปรวมพิจารณากับระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ ถึงวาระที่ ๔.๑๔ 
 

วาระที่ ๓.๑๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการเปิด
สัญญาณให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้
ตามปกติ (เลขท่ี ๗๗/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑๖ รายงานผลการด าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด าท่ี ๑๕๖๑/๒๕๕๗ (ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))  

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๖ 
 

วาระที่ ๓.๑๗ รายงานผลการด าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด าท่ี ๑๕๒๓/๒๕๕๗  (ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))  

  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่  ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

   
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๗๔ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท . 
และ คสช. ก าหนด 

  
วาระที่  ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี  ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  

 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการ จ านวน ๓,๒๑๘ ราย ตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลงจ านวน ๖ สถานี ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๓ โดยทันที และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 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 

 



๗ 
 

วาระที่  ๔.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง
ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ ทั้งนี้      
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ป ีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๔ พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เน่ืองจาก 

ผู้ได้รับอนุญาตฯ มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๗)  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. อนุมัติ เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู้

ได้รับอนุญาตฯ ที่ได้รับการประกาศรายช่ือให้สามารถออกอากาศได้ตามปกติ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ซึ่งครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตาม
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ แล้ว แต่มิได้ด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตท า ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้ออกอากาศได้ 
ซึ่งสถานีดังกล่าวมิได้มีการแจ้งเหตุผลความจ าเป็นในการไม่ยื่นค าขอให้เป็นไปตามมติ กสท . หรือประกาศ
ส านักงาน กสทช.ฯ ที่ก าหนดจึงมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาเพิกเฉย ละเลยที่จะปฏิบัติตามมติ กสท. 
และประกาศที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ รายคือ สถานี พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดพัทลุง ช่ือนิติบุคคล วัดลาน
แซะ ประเภทกิจการสาธารณะ รหัสสถานี ๑๑๕๔๐๐๔๖ คลื่นความถ่ี FM 88.50 MHz ลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ ครบก าหนด ๙๐ วันเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนึ่ง เนื่องด้วยวันครบก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ จึงเห็นควรให้ระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยคุมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ สิ้นสุดลงในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 ทั้งนี้ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวข้างต้นยุติการออกอากาศทันที โดยให้
ประกาศหรือเผยแพร่รายช่ือผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ พร้องทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . แจ้งผลการ
พิจารณาให้สถานีทราบภายใน ๑๕ วัน และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ และส านักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี 
โดยหากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินตามกฎหมายต่อไป 
 ๒.  เห็นชอบ หลักการเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ใช้เครื่องส่งที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไป
ตามมาตรฐานทางเทคนิคแล้ว แต่มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้ออกอากาศได้ตามปกติ ดังนี้ 
 ๒.๑   ผู้ได้รับอนุญาตฯ ที่มิได้ย่ืนขอใบอนุญาตท า ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และ
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้ออกอากาศ 



๘ 
 

ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมรายช่ือเพื่อเสนอให้ที่ประชุม กสท. พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง และให้สถานียุติการออกอากาศทันที โดยให้ประกาศหรือเผยแพร่รายช่ือผู้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้สถานีทราบภายใน ๑๕ วัน และ
มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และส านักแผนและวิศวกรรม
การตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 
 ๒.๒   ผู้ได้รับอนุญาตฯ ที่ได้ด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตท า หรือมี หรือใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม อย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้ว ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ส านักงาน 
กสทช. ประกาศรายช่ือให้ออกอากาศได้ ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๒.๒.๑ ผู้ได้รับอนุญาตฯ ที่ได้ด าเนินยื่นขอใบอนุญาตท า แต่มิได้
ด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน 
นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้ออกอากาศได้ ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมรายช่ือเพื่อเสนอให้
ที่ประชุม กสท. พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และให้สถานียุติการ
ออกอากาศทันทีโดยให้ประกาศหรือเผยแพร่รายช่ือผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้สถานีทราบภายใน ๑๕ วัน และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และส านักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  ๒.๒.๒ ผู้รับใบอนุญาตฯ ที่ได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตท า มี 
และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแล้ว แต่ยังมิได้ด าเนินการยื่นค าขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ประกาศรายช่ือให้ออกอากาศได้ หากผู้รับใบอนุญาตฯ ได้ยื่น
หนังสือช้ีแจงถึงเหตุผลและความจ าเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องหรือความล่าช้าในการยื่นค าขอ
ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตฯ มายังส านักงาน กสทช. ก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการ
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาชะลอการเพิกถอนสิทธิต่อไป 
ทั้งนี้ เมื่อครบก าหนดระยะเวลา ๙๐ วัน ให้สถานีระงับการออกอากาศไว้จนกว่า กสท. จะพิจารณาแล้วเสร็จ 
อนึ่ง สถานีที่ กสท. ได้มีมติเห็นชอบให้ชะลอการเพิกถอนสิทธิ ให้ด าเนินการยื่นค าขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ โดยให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะด าเนินการ
ยื่นค าขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแล้วเสร็จ 

 
วาระที่  ๔.๕ รายงานผลการศึกษาแผนการเริ่มระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอล (Roadmap for the Introduction of Digital Terrestrial 
Radio Services in Thailand)  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ใน website ของส านักงาน กสทช.  

ในส่วนของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วย 
๓. ให้ส านักงาน กสทช. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและ 

บุคคลทั่วไปที่สนใจด้วย 
 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๖  การพิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบ
บอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบการยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๔ ช่องรายการ ดังนี้ 
๑.๑ ช่องรายการ ทูนามิ บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จ ากัด 
๑.๒ ช่องรายการ ชแนลวี บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จ ากัด 
๑.๓ ช่องรายการ ฟ็อกนิวส์ บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จ ากัด 
๑.๔ ช่องรายการ Cartoonito บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จ ากัด 

      อนึ่ง ช่องรายการทั้ง ๔ ไม่ปรากฏเนื้อหารายการที่มีลักษณะเข้าข่ายการโฆษณา
ขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริโภคหรือปรากฏข้อร้องเรียนอันขัดหรือแย้งกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการ และการก ากบั
ดูแลด้านเนื้อหา 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 

 
วาระที่ ๔.๗ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล จ านวน ๒ ราย ขอเปลี่ยนแปลง
ผู้อ านวยการสถานี จ านวน ๓ ราย และขอเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้กระท า
การแทน จ านวน ๒ ราย (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ การขอเปลี่ยนแปลงช่ือนิติบุคคลของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 

และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
จ านวน ๒ ราย ได้แก่  

๑.๑ บริษัท ทรู ดีทีที จ ากัด ช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู) ช่ือนิติบุคคลใหม่ 
คือ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน จ ากัด 

๑.๒ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บิ๊ก ทีวี จ ากัด ช่องรายการ GMM Channel (เดิมช่ือ BIG) 
ช่ือนิติบุคคลใหม่ คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด 

๒.  ทราบ การขอเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๓ ราย ได้แก่  

๒.๑ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บิ๊ก ทีวี จ ากัด) 
ช่องรายการ GMM Channel (เดิมช่ือ BIG) ช่ือผู้อ านวยการสถานีเดิม นายวิชชพัชร์  โกจิ๋ว เปลี่ยนเป็น นางสายทิพย์  
มนตรีกุล ณ อยุธยา   

๒.๒ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท ทรู ดีทีที จ ากัด) ช่อง
รายการ True4U (ทรูโฟร์ยู) ช่ือผู้อ านวยการสถานีเดิม นางรุ่งฟ้า  เกียรติพจน์ เปลี่ยนเป็น นางเนตรชนก     
วิภาตะศิลปิน 

๒.๓ บริ ษัท ยูนิ เวอร์แซล โปร จ ากัด ช่องรายการ Nice Channel              
ช่ือผู้อ านวยการสถานีเดิม นางปาณิสรา  แสงสรรค์ เปลี่ยนเป็น นางสาวปัทมพร วงศ์ศิลป์ชัย 



๑๐ 
 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๒ ท าหนังสือแจ้งให้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 
จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บิ๊ก ทีวี จ ากัด) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
เอชดี ดิจิตอล ทีวี จ ากัด) ยืนยันคุณสมบัติของกรรมการและผู้กระท าการแทนที่เข้าใหม่ ว่าการเปลี่ยนแปลง
กรรมการและผู้กระท าการแทนดังกล่าวไม่กระทบต่อคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย พร้อมน าส่ง
เอกสารหลักฐานที่จ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา ให้ส านักงาน กสทช.ทราบด้วย แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. 
เพื่อทราบ 

๔.  ให้ ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๒ ท าหนังสือแจ้ง บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน จ ากัด
(เดิมช่ือ บริษัท ทรู ดีทีที จ ากัด) ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ โดยเคร่งครัดกล่าวคือ การ
เปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้กระท าการแทนต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวัน โดยให้
บริษัทฯ ด าเนินการท าหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้กระท าการแทน และยืนยันคุณสมบัติของ
กรรมการและผู้กระท าการแทนที่เข้าใหม่ ว่าการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้กระท าการแทนดังกล่าวไม่กระทบ
ต่อคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย พร้อมน าส่งเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
ให้ส านักงาน กสทช. ทราบด้วย แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อทราบ 

 
วาระที่ ๔.๘ การอนุมัติผังรายการหลัก (ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ

ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)  
 

 มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ (ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของบริษัท    
บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด จ านวน ๑ ช่องรายการ คือ ช่องรายการ 3 SD และมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ส านักงาน กสทช. ก าชับช่องรายการ 3 SD ให้ส่งผังรายการหลักประจ าปีครั้งต่อไป ก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย 
๑๕ วัน โดยเคร่งครัด 

๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และส านัก
ก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ด าเนินการจัด
ประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางการจัดท าผังรายการและเนื้อหารายการกับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ๓ ช่องรายการ คือ บริษัท บีอีซี -มัลติมีเดีย จ ากัด (ช่องรายการ              
3 FAMILY) เช่นเดียวกับ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ช่องรายการ MCOT Kids & Family) และบริษัท ไทย
ทีวี จ ากัด (ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ LOCA) และน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๙ ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... 
ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพ่ิมเติม (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.  ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... เพิ่มเติม 



๑๑ 
 

โดยให้ขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมออกไปอีก ๓๐ วัน ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. โดยส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 
เสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมดังกล่าวด้วย  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย ผส. น าร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
เพิ่มเติม 

 
วาระที่ ๔.๑๐ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต

ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...  (ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการ
อย่างทั่วถึง (ชส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
วาระที่ ๔.๑๑ กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งปรับปรุงสัญญาณและยกเลิก

สัญญาการใช้บริการพร้อมคืนเ งินค่าติดตั้ งอุปกรณ์  (เลขท่ี ๗๒/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม รวมพิจารณากับระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ ถึงวาระที่ ๔.๑๔  
 
วาระที่ ๔.๑๒ กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการให้สามารถรับชม

โทร ทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้ตามปกติ  ( เลข ท่ี ๗๘/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  รวมพิจารณากับระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ วาระที่ ๔.๑๓ และวาระที่ ๔.๑๔ 
 
วาระที่ ๔.๑๓ เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งปรับปรุง

สัญญาณให้สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและให้สามารถ
รับชมช่องดาวเทียมได้ตามปกติ (OTA) (เลขท่ี ๘๔/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  รวมพิจารณากับระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ วาระที่ ๔.๑๓ และวาระที่ ๔.๑๔ 
 
วาระที่ ๔.๑๔ เรื่องร้องเรียนกรณีบริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด ผิดสัญญาการให้บริการ 

(เลขที่ ๘๘/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 



๑๒ 
 

 มติท่ีประชุม รวมพิจารณากับระเบียบวาระที่ ๓.๙ ถึงวาระที่  ๓.๑๒ วาระ 
ที่ ๓.๑๔ วาระที่ ๔.๑๑ ถึงวาระที่ ๔.๑๓ แล้ว มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดย บส., ทส., สส., ปส.๑ – ๓, 
มส., และ วส. ร่วมกันรวบรวมข้อมูลและพิจารณาน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากรณี ผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ที่ใช้โครงข่ายดาวเทียมต่างประเทศในการออกอากาศช่องรายการต่าง ๆ แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. 
ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๕ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ขออุทธรณ์ค าสั่งให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการ

เอาเปรียบผู้บริโภค  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. ไม่รับอุทธรณ์ค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท           

ซีทีเอช เคเบิล ทีวีจ ากัด  
๒. ยืนตามมติคณะกรรมการ กสท. ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม 

๒๕๕๗ และมอบหมาย ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาตาม ๑ ให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ทราบ
ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๖ ข้อเรียกร้องของสมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิลทีวีต่อหัวหน้า คสช. เรื่อง 

ขอให้พิจารณาทบทวนกฎหมายว่าด้วยการก ากับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบหลักการตามข้อวิเคราะห์ ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งตอบสมาคมการค้าผู้ประกอบการ

เคเบิลทีวี และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ทราบตามข้อวิเคราะห์ในข้อ ๑ 
 
วาระที่ ๔.๑๗  การขอผ่อนผันการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไป ของบริษัท  พีทีวี 

เคเบิลเน็ทเวิร์ค จ ากัด (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 

 มติท่ีประชุม อนุญาตให้ผ่อนผันการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 
ของบริษัท พีทีวี เคเบิลเน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาผ่อนผันจากส านักงาน กสทช. 

 
วาระที่ ๔.๑๘  การขอยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไปในระบบเคเบิลทีวี      

ท่ีเป็นแอนะล็อก (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑.   อนุญาต ให้บริษัท สตาร์ เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด และบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล  

เน็ทเวิร์ค จ ากัด ได้รับยกเว้นการท าหน้าที่เผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปในระบบเคเบิลทีวีที่เป็น 



๑๓ 
 

แอนะล็อก เฉพาะบริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะในส่วนที่ยังไม่ได้มีการออกอากาศ และบริการ
โทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจทั้งหมด และอนุญาตให้สามารถใช้ล าดับการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป
ที่ไดร้ับการยกเว้นเพื่อให้บริการโทรทัศน์ได้ 

๒.   อนุมัติหลักการส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีที่มีรูปแบบการให้บริการในระบบเคเบิลทีวีที่เป็นแอนะล็อกรายอื่นที่ยื่นขอยกเว้น 
การท าหน้าที่เผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ให้สามารถยกเว้นการท าหน้าที่เผยแพร่บริการโทรทัศน์ 
ที่เป็นการทั่วไปได้ ทั้งนี้ เฉพาะบริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะในส่วนที่ยังไม่ได้มีการออกอากาศ และ
บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจทั้งหมด และอนุญาตให้ใช้ล าดับการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 
ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวเพื่อให้บริการโทรทัศน์ได้ 

 
วาระที่ ๔.๑๙  การส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาดูงานแก่ผู้ประกอบ

วิชาชีพดีเด่น ณ ประเทศออสเตรเลีย  (ส่วนงาน กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 

 
 มติท่ีประชุม กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่ ๕.๑  การมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการต่างๆ  (กสท.) 
 
 มติท่ีประชุม 

๑.   ให้ส านักงาน กสทช. ติดตามตรวจสอบผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  ปฏิบัติตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน 
๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๒๑ โดยเคร่งครัด  กรณีที่ฝ่าฝืนให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการก าหนดค่าปรับ และให้
รายงานต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป 

๒.    ให้ส านักงาน กสทช. ติดตามตรวจสอบการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล หากรายใดไม่ปฏิบัติตาม ให้ใช้มาตรการทางปกครองโดยการแจ้งเตือน และให้รายงานต่อ       
ที่ประชุม กสท. ทุกสัปดาห์ 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการแจกคูปองดิจิตอลทีวี ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและนโยบาย กสทช. อย่างเคร่งครัด และให้รายงานต่อที่ประชุม กสท.ต่อไป 

๔. ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าแผนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับดิจิตอลทีวี แล้วเสนอต่อ
ที่ประชุม กสท. ในคราวต่อไป 

๕. ให้ส านักงาน กสทช. เริ่มกระบวนการคัดเลือกรองเลขาธิการ กสทช. สายงาน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และผู้อ านวยการส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการ
อย่างทั่วถึง โดยให้ใช้หลักเกณฑ์การก าหนดคุณสมบัติเช่นเดียวกับที่ กสทช. เคยมีมติในเรื่องดังกล่าวไว้ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 

 
  


