
๑ 
 

               
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๔๗/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ ท่ี ๒๗ 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.   นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร       ผู้ช่วยเลขานุการ 
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย      ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ 
๔. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๕. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๗. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายเอกนริทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวสกลกฤตา ลิมปิสวัสดิ์  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวสุพีชา  จั่นหยง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. ว่าที่ร้อยตรีเอกพงษ์  ไชยสิทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นางสาวพิมพ์ชนก  นามสวาท พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๖. นางคณาพร  สนทยานนท์ ลูกจ้าง 
๒๗. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๒๘. ดร. กิตติ  วงศ์ถาวราวัฒน์ ผู้ช้ีแจงจาก NECTEC 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และไม่มีเรื่องแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ  

๒.   กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ กสทช. สุภิญญาฯ พร้อมด้วยนายสมบัติ   ลีลาพตะ ได้ไปช้ีแจงต่อศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขด า
ที่ ๑๕๒๓/๒๕๕๗ ระหว่าง หจก.มหาสารคาม เคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ว่า กสท. ได้มีการ
พิจารณาอนุญาตให้บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด น ารายการของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ในระบบ 
แอนะล็อกไปออกอากาศแบบคู่ขนาน ในช่อง 33HD และปัจจุบันได้มีการถ่ายทอดสัญญาณโดยไม่มีข้อขัดข้อง 
ในขณะเดียวกันผู้ฟ้องคดีทั้ง ๖ ได้แถลงต่อศาลว่า ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายแล้ว ประกอบ
กับทราบว่า บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด ได้ขอถอนฟ้องในคดี ๑๕๖๑/๒๕๕๗ แล้ว จึงประสงค์   
ที่จะขอถอนฟ้องคดีน้ีต่อศาล ภายใน ๑๐ วัน   

 
มติท่ีประชุม ทราบ 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๔๖/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยให้เพิ่มเติมข้อความในมติที่ประชุม วาระที่ ๕.๑ ข้อ ๒ เป็นดังนี้ 
“๒. ให้ส านักงาน กสทช. ติดตามตรวจสอบการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ในระบบดิจิตอล หากรายใดไม่ปฏิบัติตาม ให้ใช้มาตรการทางปกครองโดยการแจ้งเตือน และให้รายงานต่อ       
ที่ประชุม กสท. ทุกสัปดาห์” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๒ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวย
ความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.))  

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

ที่กระท าความผิดโดยเร็ว 
 
วาระที่  ๓.๔ ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๙๖๑/๒๕๕๕ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
มติท่ีประชุม ทราบ 



๔ 
 

วาระที่  ๓.๕ รายงานผลการไต่สวนค าขอทุเลาการบังคับตามค าสั่ง คดีปกครองหมายเลขด าท่ี 
๑๕๒๓/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่  ๓.๖  สรุปการเข้าร่วมบรรยายและสัมมนาในงาน International Regulators 

Forum 2014 และ Annual Conference Programme 2014 ของสถาบัน 
International Institute of Communications ณ กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย ระหว่างวันท่ี ๖-๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ส่วนงานเลขานุการ ประธาน กสท. /
ส่วนงานเลขานุการ กสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า)   

  
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ใน website ของส านักงาน กสทช.  

ในส่วนของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วย 
 

 วาระที่  ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งปรับปรุง
สัญญาณและด าเนินการอัพเดทช่องรายการโดยอัตโนมัติ (OTA) (เลขที่ ๕๗/๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่  ๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการ

ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกทางฟรีที วีตามปกติ  (เลข ท่ี ๕๙/๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่  ๓.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการ

ปรับปรุงสัญญาณให้สามารถรับชมได้ตามปกติ และให้จัดท าระบบแจ้ง
เหตุขัดข้องผ่านจอโทรทัศน์ให้ผู้ร้องด้วย (เลขท่ี ๖๙/๕๗) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 



๕ 
 

วาระที่  ๓.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการ
ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขท่ี 
๘๕/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่  ๓.๑๑ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการ

ปรับปรุงสัญญาณให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขท่ี ๙๑/๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่  ๓.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไข

ใ ห้สามารถรับชมรายการโทร ทัศน์ได้ ตามปกติ  ( เลข ท่ี  ๙๙/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่  ๓.๑๓ การแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการขอให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารหรือยา       

ท่ีผิดกฎหมายในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณี เรื่องร้องเรียน มีคลื่น
เปิดทับ คลื่นธรรมะกระเฉทสัมพันธ์ ท าให้ได้รับผลกระทบจากการถอนตัวของ
ผู้สนับสนุนรายการ (ตรวจสอบการโฆษณา) (เลขท่ี ๘๓/๒๕๕๖) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช.เขตจันทร์บุรี ติดตามตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุ 

กระจายเสียงธรรมะกระเฉทสัมพันธ์ คลื่นความถ่ี FM 108.00 MHz ออกอากาศที่คลื่นความถ่ี FM 107.70 MHz  
และสถานีวิทยุกระจายเสียงเรดิโอ โอเค ลูกทุ่ง คลื่นความถ่ี FM 108.00 MHz ว่ามีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
ที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม่ แล้วรายงาน กสท. ต่อไป 

 
วาระที่  ๓.๑๔ รายงานผลการด าเนินการตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๗ (ส านัก

กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)/ ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 



๖ 
 

วาระที่  ๓.๑๕ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด แจ้งหยุดการให้บริการช่องรายการ T Sports 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๑๖ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท รวยทันที จ ากัด (คณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

   
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๕๒ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่  กสท. 
และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการ จ านวน ๓,๓๗๙ ราย ตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลงจ านวน ๗ 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



๗ 
 

ประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบ
คดีความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๔.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๓ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ ทั้งนี้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๔ การพิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารของผู้ยื่นค าขอ

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/คณะอนุกรรมการกจิการกระจายเสยีง
บริการสาธารณะ) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบขยายระยะเวลาการยื่นและแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารเกี่ยวกับการจด

ทะเบียนเป็นสาขาให้แก่ผู้ร้องทั้ง ๔ ราย คือ ๑) มูลนิธิบุญนิยม ๒) มูลนิธิวิทยุคริสเตียนเพื่อชีวิต ๓) สมาคม
สื่อสารมวลชนจักรชัยเพื่อความมั่นคง และ ๔) สมาคมวิทยุและโทรทัศน์เพื่อความมั่นคง โดยขยายระยะเวลาให้
ด าเนินการยื่นเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการขยายระยะเวลาการยื่นและแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร จะต้องระงับการ
ออกอากาศไว้ก่อนในระหว่างด าเนินการเรื่องเอกสารจนกว่าจะได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการและ
ด าเนินการแสดงความประสงค์ขอออกอากาศตามแนวทางที่ส านักงาน กสทช. ประกาศก าหนด 

๒. มอบหมาย ให้ส านักงาน กสทช. เขต ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบติดตามและตรวจสอบ
ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการขยายระยะเวลาการยื่นและแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร ได้ยุติการออกอากาศจริงหรือไม่ 
หากพบการกระท าที่ฝ่าฝืน ถือว่ามีความผิดและจะต้องถูกด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 
วาระที่  ๔.๕ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง วันท่ี 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน) 

  
มติท่ีประชุม  



๘ 
 

๑. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีผู้ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๕๙ สถานี ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕ 

๒. เห็นควรก าหนดระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีผู้ทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง โดยให้ทุกสถานีด าเนินการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี คลื่นความถ่ีให้แล้วเสร็จ
ก่อนการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 
วาระที่  ๔.๖ พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เน่ืองจาก  

ผู้ได้รับอนุญาตฯ มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  

 
มติท่ีประชุม  
๑. อนุมัติให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู้

ได้รับอนุญาตฯ ที่ได้รับการประกาศรายช่ือให้สามารถออกอากาศได้ตามปกติ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒ 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 
จ านวน ๒ สถานี ดังนี้ 

๑.๑  สถานี สระโบราณ เรดิโอ ๑๐๕.๐๐ จังหวัดสุรินทร์ ช่ือนิติบุคคล  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสระโบราณมีเดียกรุ๊ป ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๑๒๓ คลื่นความถ่ี 
FM 107.50 MHz ลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ครบก าหนด ๙๐ วันเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
เนื่องจากมิได้มีการแจ้งเหตุผลความจ าเป็นในการไม่ยื่นค าขอให้ เป็นไปตามมติ กสท.หรือประกาศ กสทช.ฯ      
ที่ก าหนดจึงมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาเพิกเฉย ละเลยที่จะปฏิบัติตามมติ กสท. และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.๒  สถานี ท้องถ่ินไทย (วทท.) OK เรดิโอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่ือ 
นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัดท่าม้า เรดิโอ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ รหัสสถานี ๐๙๕๒๐๐๓๔ คลื่นความถ่ี 
FM 98.50 MHz ลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ครบก าหนด ๙๐ วันเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
เนื่องจาก ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการแจ้งเหตุความจ าเป็นที่ไม่สามารถยื่นค าขออนุญาตตั้งสถานีภายใน
ก าหนดเวลา ไม่มีเหตุเพียงพอที่จะรับฟังได้ 
 ทั้งนี้ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวข้างต้นยุติการออกอากาศทันที โดยให้
ประกาศหรือเผยแพร่รายช่ือผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ พร้องทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . แจ้งผลการ
พิจารณาให้สถานีทราบภายใน ๑๕ วัน และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ และส านักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี 
โดยหากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินตามกฎหมายต่อไป 

๒. กรณีของสถานีที่ได้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถยื่นค าขออนุญาตตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมภายในก าหนดเวลาตามมติ กสท. ที่ก าหนด เห็นว่า รับฟังได้จึงเห็นชอบให้ชะลอการเพิกถอนสิทธิ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๒ สถานี ดังนี้ 



๙ 
 

 ๒.๑ สถานี แว่นทองเรดิโอ จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่ือนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แว่นทอง สมาร์ต เรดิโอ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๖๔๐ คลื่นความถ่ี FM 90.75 MHz 

๒.๒ สถานี คนอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ช่ือนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยุ 
คนอมก๋อย ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๐๖๔ คลื่นความถ่ี FM 96.00 MHz   

๓. กรณีสถานี มิ่งเมือกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ช่ือนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัดมิ่งเมือง 
สเตช่ัน ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๐๙๙ คลื่นความถ่ี FM 107.50 MHz เนื่องจากยังคงมี
ประเด็นข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นที่ยุติในส่วนของการยื่นค าขอ มี ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และเพื่อมิให้เป็นการกระทบ
สิทธิอันเกินส่วนของผู้รับใบอนุญาต จึงเห็นควรให้ชะลอการเพิกถอนสิทธิของสถานี และให้ส านักงาน กสทช.
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยในระหว่างนี้
สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวจะต้องยุติการออกอากาศช่ัวคราวจนกว่าคณะกรรมการจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 

 
วาระที่  ๔.๗ พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดรายการของสถานีวิทยุ จังหวัด

นราธิวาส คลื่นความถี่ FM 89.50 MHz (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)/คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ) 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้พิจารณาก่อนน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๘ การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... ภายหลังการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ และให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ในสาธารณชนทราบต่อไป 

๒. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ 
กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๙  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็น 
ครั้งแรก จ านวน ๓ ราย ๔ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก โดย  
ให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ จ านวน ๓ ราย ๔ ช่องรายการ ปรากฏตามบัญชีรายช่ือ  
แนบท้ายเอกสาร ๖ 

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

 
วาระที่ ๔.๑๐  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ในกรณีการยื่นค าขออนุญาตภายหลังใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๔ 
ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ที่ยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ จ านวน ๓ ช่องรายการ ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๗  

๒.  กรณี บริษัท ท็อปไลน์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี ซึ่งปรากฏ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการการ (การ
โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย) แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติว่าได้กระท า
ความผิดจริงให้ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
เป็นที่ยุติว่า มีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง ให้อายุใบอนุญาตลดลงกึ่งหนึ่ง (๖ เดือน นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ) 
กรณีที่เรื่องร้องเรียนนั้นเป็นที่ยุติหลังจาก ๖ เดือน ให้ใบอนุญาตสิ้นสุดทันที 

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

 
วาระที่ ๔.๑๑  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่ กรณีใบอนุญาตเดิม  
สิ้นอายุ จ านวน ๕๐ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน 



๑๑ 
 

๔๗ ช่องรายการ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบ
ท้ายเอกสาร ๘ 

  อนึ่ง ช่องรายการทั้ง ๔๗ ช่องรายการดังกล่าวไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การกระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท า
การอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณาอาหาร และยา 
  ๒.  กรณีผู้รับใบอนุญาตที่คณะกรรมการได้มีค าสั่งลงโทษทางปกครอง อนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบ
บอกรับสมาชิก โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุจ านวน ๑ ช่องรายการ ได้แก่ 
บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Fox Crime 
  ๓.  กรณีช่องรายการ Chic club  channel ของบริษัท บีเคเค เทเลวิช่ัน (ไทย
แลนด์) จ ากัด และช่องรายการ หนัง แชลแนล ของบริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักช่ัน จ ากัด ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการ (การ
โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย) จึงอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ 
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก โดยใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นที่ยุติว่ามีความผิดและถูกลงโทษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง    
ให้อายุใบอนุญาตลดลงกึ่งหนึ่ง (๑ ปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ) 

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

 
วาระที่ ๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ในกรณียื่นขออนุญาตประกอบกิจการฯ ตามระยะเวลาการพิจารณาตาม 
ข้อ ๑๖ (๔) ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และยืนยันการเป็นแบบบอกรับ
สมาชิก จ านวน ๔ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง จ านวน ๔ ช่องรายการ ปรากฏตามบัญชีรายช่ือ
แนบท้าย เอกสารแนบ ๙ 

 อนึ่ง ช่องรายการทั้ง ๔ ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอัน 
เป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการอันเป็นการขัด
หรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณาอาหาร และยา  

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

 



๑๒ 
 

วาระที่ ๔.๑๓ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๒ ราย ๒ 
ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  อนุมัตใิห้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ

ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ ดังนี้ 
 ๑.๑ บริษัท พาวเวอร์ อินฟินนิตี้ จ ากัด ช่ือช่องรายการ Gift Channel เลขที่

ใบอนุญาต B1-S21040-0390-56 โดยมีผลยกเลิกการประกอบกิจการนับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๗) 

 ๑.๒ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ช่ือช่องรายการ CCTV9 เลขที่ใบอนุญาต 
B1-S21040-0487-56 โดยมีผลยกเลิกการประกอบกิจการนับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗) 

๒. ให้ผู้รับใบอนุญาตตาม ข้อ ๑ ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ แจ้งผลการพิจารณายกเลิกการประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการมีมติ 

ต่อผู้ให้บริการโครงข่ายที่น าช่องรายการดังกล่าวไปออกอากาศทราบ 
 ๒.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๓ แจ้งผลการด าเนินการตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ มายังส านักงาน กสทช. 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
 

วาระที่ ๔.๑๔ บริษัท พีไฟว์ ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจกา ร
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้
คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติ ให้บริ ษัท พี โฟว์ ที วี  แอนด์  โปรดักช่ัน จ ากัด ท าการ

เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการที่ได้รับอนุญาตจาก โชซอนฟิล์ม เป็นช่ือช่องรายการ JOSEON FILM 
 

วาระที่ ๔.๑๕  การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรี เคเบ้ิล เน็ตเวิร์ค  (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ โครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  อนมุัติให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรี เคเบิล เน็ตเวิร์ค ยกเลิกการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 



๑๓ 
 

และให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ แจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่เลิกการ
ให้บริการ 

๒.   ให้ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) ท าบันทึกแจ้งกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (นส.) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมต่อไป  

 
วาระที่ ๔.๑๖  ขอความเห็นชอบในการจัดการสัมมนา เรื่อง Digital Radio Network และการ

ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว (ส านักวิศวกรรม
และเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.))  
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบให้มีการจัดสัมมนาเรื่อง Digital Radio Network เป็นเวลา ๒ วัน คือ

วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงวันจัดสัมมนาให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้แก่ 
นักวิชาการ สถาบันการศึกษา พนักงานของส านักงาน กสทช. และผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ประมาณ 
๑๕๐ คน/ครั้ง) 

๒. เห็นชอบให้ใช้ความถ่ีวิทยุ 223-230 MHz เพื่อการทดลองหรือทดสอบในการ 
จัดสัมมนาเรื่อง Digital Radio Network ตามข้อ ๑ ซึ่งมีความสอดคล้องกับตารางก าหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งก าหนดให้ใช้งานในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นกิจการหลัก 

๓. เห็นชอบให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตและค่าพิจารณาค าขอให้
บริษัทที่ขอน าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์มาในราชอาณาจักร เพื่อการทดลองทดสอบเป็นการช่ัวคราว
ในการจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ 

 
วาระที่ ๔.๑๗ ข้อมูลเบ้ืองต้นของสถานีเสริมบนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

จ านวน ๗๕ สถานี (คณะท างานด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล / ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบ ข้อมูลสถานที่ตั้ง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายซึ่งรับผิดชอบ 

สิ่งอ านวยความสะดวกแต่ละสถานี ตลอดจนข้อมูลเบื้องต้น ส าหรับสถานีเสริมจ านวน ๗๕ สถานี ตามความ
เห็นชอบร่วมกันของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้ง ๔ ราย ตามรายละเอียด
เอกสารแนบ ๑๐ 

ทั้งนี้ ให้น าข้อมูลไปวิเคราะห์ค านวณซอฟท์แวร์ (Simulation) เพื่อก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีเสริม ๗๕ สถานี โดยค านึงเป้าหมายของการครอบคลุมสัญญาณ
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และค านึงถึงการหลีกเลี่ยงการรบกวนซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ หากพบพื้นที่
ครอบคลุมสัญญาณที่มีการทับซ้อนกัน อาจพิจารณาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่ตั้งดังกล่าวให้
เหมาะสมในภายหลัง ก่อนการจัดท าร่างแผนความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ส าหรับสถานีเสริมต่อไป 



๑๔ 
 

๒. เห็นชอบรายช่ือสถานีเสริม ๗ สถานี (จาก ๗๕ สถานี ตามข้อ ๑) ซึ่งผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้ง ๔ ราย ได้เห็นชอบร่วมกันเพื่อด าเนินการ
ติดตั้งสถานีเสริมภายในปีที่ ๒ ของการขยายโครงข่าย (ก่อนกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘) ได้แก่ สถานีหัวหิน 
สถานีชุมพวง สถานีเขายายเที่ยง สถานีบุรีรัมย์ สถานีชุมแพ สถานีพะเยา(เมือง) และสถานีทุ่งสง 

ทั้งนี้ ให้ด าเนินการศึกษาความพร้อมของการติดตั้งสถานีเสริมร่วมกัน และ
เสนอก าหนดการออกอากาศของแต่ละสถานีเสริมในภายหลัง โดยสถานีเสริมหัวหินน้ัน ได้ด าเนินการติดตั้งแล้ว 

 
วาระที่ ๔.๑๘ พ้ืนท่ีครอบคลุมสัญญาณและจ านวนครัวเรือนท่ีครอบคลุมของโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (๓๙ สถานีหลัก) ภายหลังการติดตั้งโครงข่ายในระยะ
ท่ี ๑ และ ๒ และข้อแนะน าประเภทสายอากาศเพ่ือการรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

๑.๑  พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ในส่วนของ ๓๙ สถานีหลัก ภายหลังการติดตั้งโครงข่ายระยะที่ ๑ และที่ ๒ รวมทั้งช่องความถ่ีวิทยุ ที่ตั้งสถานี 
และข้อมูลบริการโทรทัศน์บนแต่ละโครงข่าย  

๑.๒  จ านวนครัวเรือนที่ครอบคลุมของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ในส่วนของ ๓๙ สถานีหลัก ภายหลังการติดตั้งโครงข่ายระยะที่ ๑ และ ๒ จ าแนกรายต าบลและจ าแนก
ตามพื้นที่ครอบคลุมของแต่ละสถานีหลัก รวมทั้งแผนการขยายโครงข่าย  

๑.๓  ข้อแนะน าประเภทสายอากาศเพื่อรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ใน website ของส านักงาน กสทช.  
ในส่วนของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วย 

  
วาระที่ ๔.๑๙ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดิน (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 

มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช.น าเสนอต่อที่ประชุม กสท.ในครั้งต่อไป โดย
มอบหมายส านักงาน กสทช. เชิญบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ มาหารือร่วมกันก่อน 

 
วาระที่ ๔.๒๐ รายงาน การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพ่ือให้

บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทท่ีสาม ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน (ส านักกิจการโทรทัศน์     
ในระบบดิจิตอล (จส.)/ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน ์(มส.))   

 



๑๕ 
 

มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลจากผู้ขอรับใบอนุญาต 
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ก่อนน าเสนอต่อ กสท. ต่อไป  

 
วาระที่ ๔.๒๑ การรายงานผลด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่าย

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (สถานีหลัก) และการขอขยายระยะเวลา
ติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล (สถานีหลัก) ของกรมประชาสัมพันธ์ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.))     
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ในครั้งต่อไป โดย

มอบหมายส านักงาน กสทช. เชิญบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ มาหารือร่วมกันก่อน 
 

วาระที่ ๔.๒๒   ข้อคัดค้านและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการออกค าสั่งให้ยุติการออกอากาศช่อง
รายการ สถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ในระบบแอนะล็อก  (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.))   
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบการยุติการพิจารณาค าร้องของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือเคเบิลทุกรายที่ขอให้ทบทวน หรือ ขยายระยะเวลาในการปฏิบัติตามมติที่
ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ทุกราย เนื่องจากเหตุแห่งความเดือดร้อนเสียหาย
ที่อ้างว่าจะได้รับการปฏิบัติตามมติดังกล่าวได้หมดสิ้นไป โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือเคเบิลดังกล่าวทราบ และหากมีผู้รับ
ใบอนุญาตรายใดย่ืนค าร้องขอให้ทบทวนหรือขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมติดังกล่าวโดยอ้างเหตุเดียวกันนั้น 
ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งมติ กสท. ที่ให้ยุติการพิจารณาค าร้องให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวเพื่อทราบด้วย 

๒. เห็นชอบให้มีหนั งสือแจ้งส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  และส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อทราบถึงการด าเนินการของ กสท. ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งช้ีแจงถึงสิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดในการประกอบกิจการโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกที่ยังคงสามารถด าเนินการได้ตามปกติ 

 
วาระที่ ๔.๒๓ กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการปรับปรุงสัญญาณให้

สามารถรับชมฟุตบอลโลกได้ (เลขท่ี ๖๕/๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า การ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท . ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิ             
ที่ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 



๑๖ 
 

วาระที่ ๔.๒๔ กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๕ ๙๙๙๙ (เลขท่ี ๑๒๖/๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า    

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท . ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิ        
ที่ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการปรับปรุง

สัญญาณให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้ตามปกติ 
(เลขท่ี ๑๒๗/๒๕๕๗)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน/์ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   อนุมัติให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า การ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ 
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด เร่งด าเนินการให้สามารถ

รับชมฟุตบอลลาลีกา สเปน ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมพีเอสไอ รุ่น O2 HD 
(เลขท่ี ๑๑๔/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง     
และกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า การ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท . ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิ             
ที่ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

๓. มอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือไปยังบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
ให้พิจารณาก าหนดแนวทางคุ้มครองผู้บริโภค และแก้ไขปัญหาที่ผู้บริโภคอาจเลือกซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทยีม 
รุ่น O2 HD จากความเข้าใจผิดในสาระส าคัญของการโฆษณาและข้อมูลประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะกรณี   
ที่กล่องรับสัญญาณรุ่นดังกล่าวยังคงมีจ าหน่ายและมีการโฆษณาในลักษณะดังกล่าว 

 
วาระที่ ๔.๒๗  เรื่องร้องเรียน กรณีไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลาลีกา

สเปน ฤดูกาล ๒๐๑๔-๑๕ ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมพีเอสไอ รุ่น O2 HD 



๑๗ 
 

(เลขที่ ๑๓๑/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน/์ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า การ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ 
ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

๓. มอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือไปยังบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
ให้พิจารณาก าหนดแนวทางคุ้มครองผู้บริโภค และแก้ไขปัญหาที่ผู้บริโภคอาจเลือกซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทยีม 
รุ่น O2 HD จากความเข้าใจผิดในสาระส าคัญของการโฆษณาและข้อมูลประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะกรณี   
ที่กล่องรับสัญญาณรุ่นดังกล่าวยังคงมีจ าหน่ายและมีกาโฆษณาในลักษณะดังกล่าว 

 
วาระที่ ๔.๒๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ตรวจสอบการช าระ

ค่าบริการพร้อมส่งสัญญาณดาวเทียมให้สามารถรับชมได้ตามปกติ (เลขท่ี ๗๒/
๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือไปยังบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด 

แจ้งเตือนให้ระมัดระวังการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค กรณี การระงับหรือหยุดให้บริการโดยไม่แจ้งให้
ผู้บริโภคทราบเป็นการล่วงหน้า 

 
วาระที่ ๔.๒๙  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. เร่งตรวจสอบการให้บริการโครงข่าย

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบทีวีดิจิตอล ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (เลขท่ี 
๑๐๒/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน/์ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   อนุมัติให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ให้บริการโครงข่ายประชาสัมพันธ์ช้ีแจง

สาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถรับชมสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแก่ผู้ร้องเพื่อสร้างความเข้าใจ 
 
วาระที ่๔.๓๐ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของคนด้อยโอกาส (คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง/ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)/ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ
ส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 



๑๘ 
 

   
มติท่ีประชุม  ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 

วาระที่ ๔.๓๑ (ร่าง) ประกาศ ส านักงาน กสทช. เรื่อง การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)/ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ส านักงาน กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอา

เปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.  ให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์มีหน้าที่ควบคุมไม่ให้มีการออกอากาศรายการหรอื
การโฆษณา โดยใช้วิธีการเพิ่มเสียงดัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะ
เป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร รายการ หรือการโฆษณานั้น หรือเป็นมลพิษทางเสียง โดยไม่มีเหตุผล  
อันสมควร ทั้ งนี้ ตามข้อเสนอแนะของสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป (European 
Broadcasting Union) (EBU) 

๓.  ให้ประกาศ ส านักงาน กสทช. ตามข้อ ๑ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น ๙๐ วันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
วาระที่ ๔.๓๒ การส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนางาน Pacific Media Partnership Conference 

2014 : Partnering for Broadcast Development ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐ หมู่เกาะฟิจิ (ส านักนโยบายและ
วิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนางาน Pacific Media 

Partnership Conference 2014 : Partnering for Broadcast Development ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ไม่รวมวันเดินทาง) ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ โดยมีคณะเดินทางในส่วนของ
ส านักงาน กสทช. ดังนี ้

๑. นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และรักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๒. นายพสุ ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๔.๓๓  การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๘ ด้านสายงานกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์  (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.)) 



๑๙ 
 

  
มติท่ีประชุม น าเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาคราวต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๓๔ การด าเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ โทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ๒๕๕๗  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.))   
 

มติท่ีประชุม ให้เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่ ๕.๑ การเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Broadcasting Media 

Dialogue ในวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ (ส่วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๑๕ น. 
 


