
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 
 
 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                                      รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓                   เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗   
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.) 

๓.๒   สรุปการเข้าร่วมสัมมนา ITU Asia – Pacific Centres of 
Excellence Training on “Digital Broadcasting Technologies 
and Implementation” ณ ประเทศอินเดีย ระหว่าง ๔ -๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ : ส่วนงานเลขานุการ ประธาน กสท. พันเอก ดร. 
นที ศุกลรัตน์                                                               

๓.๓   สรุปการเข้าร่วมบรรยายและเป็นประธานในการสัมมนา ABU Digital 
Broadcasting Symposium ๒๐๑๔ ณ ประเทศมาเลเซียระหว่าง
วันที่ ๕–๗ มีนาคม ๒๕๕๗ : ส่วนงานเลขานุการ ประธาน กสท. พัน
เอก ดร. นที ศุกล
รัตน์                                                               

๓.๔  รายงานการเข้าร่วม ITU Asia – Pacific Centres of Excellence 
Training on “Digital Broadcasting Technologies and 
Implementation" ระหว่างวันที่ ๕  – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ นิ
วเดลี ประเทศอินเดีย : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 

๓.๕   ผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายในการก าหนดแนวทางการ
พิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการ



โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล : กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.) 

  

  

ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑   การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง                 ระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๒   การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  :กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๓   การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีของผู้ทดลองประกอบ
กิจการกระจายเสียง : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.
๑) 

๔.๔   การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ภายหลังปรับปรุง ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
กรมการพลังงานทหาร และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 

๔.๕   การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ 
(ปส.๓) 

๔.๖   การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ  : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๗   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีของช่องรายการ “รัสเซี่ยนภูเก็ตทีวี” : กลุ่ม



งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๘   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๒ ราย (๒ 
ใบอนุญาต) : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๙   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๙ ช่องรายการ  : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๑๐  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ในกรณีขอให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม และ
พิจารณาตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ (๔) 
จ านวน ๖๗ ช่องรายการ  : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส.๒) 

๔.๑๑  การพิจารณา (ร่าง) เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และการประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๑๒ การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 
ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) /กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.) 

๔.๑๓ เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุทวีทองการเกษตร คลื่น
ความถี่ FM ๙๑.๕๐ MHz ออกอากาศโดยไม่มีใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการฯ และออกอากาศที่มีโฆษณาเกินจริงเป็นจ านวน
มาก : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุมครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) 

๔.๑๔ การก าหนดแนวทาง และวิธีการที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎ กติกา และ
นโยบายการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
กิจการทางธุรกิจระดับชาติ : ส่วนงานเลขานุการ กสทช.ผศ.ดร.ธวัช
ชัย จิตรภาษ์นันท์ 



๔.๑๕ การก ากับดูแลให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ปฏิบัติตามประกาศ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง : กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) 

๔.๑๖ หลักการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล: กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ
โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕                  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
  
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์                                                              ประธานกรรมการ 
๒.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ                                                          กรรมการ 
๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า                                                       กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                       กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์                                                         กรรมการ 
๖.   นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                             ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             เลขานุการ 
๘.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๙.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์            เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง                      ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ

คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๓.        นายสมศักดิ์  สิริพัฒนกุล                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
และวิทยุ 
ในระบบดิจิตอล 

๔.        นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๕.        นายอาคม  สุวรรณรักษา                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๖.        นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๗.        นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๘.        นายชาญณรงค์  มหาราต                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๙.        นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๐.    นางสาวกาญจนา  ธานีรัตน์                     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๑.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๒.    นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๓.    นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลปะ                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๔.    นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ                         พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๕.    นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ                 พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๖.    นายวรวิวัฒน์  จันทร์รัตนสิริ                    พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๑๗.    นางสาวปวรรัตน์  ระเวง                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๑๘.    นางสาวเนติมา  คงแคล้ว                        พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๑๙.    นางสาวมาริน่า  สายนุ้ย                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๒๐.    นายอภิชาต  ด ารงสันติสุข                       พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๒๑.    นางสาวอัมพร  โต๊ะสะและ                      พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๒๒.    นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง                      พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๒๓.    นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๒๔.    นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ                   ลูกจ้าง 

๒๕.    นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข                            ลูกจ้าง 

  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้เป็นหัวหน้าคณะเดินทางร่วมกับ กสทช.พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งาม
สง่า  ไปเข้าร่วมงาน “DVB World Conference  ๒๐๑๔” และบรรยายในหัวข้อ Digital TV in 
Thailand           ณ กรุงปราก สาธารณะรัฐเชค ซึ่งมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน าเสนอการ
ท างานในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลของประเทศไทย ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานฟัง  

   
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  



๙/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยให้แก้ไขข้อ ๒ และข้อ ๓ ของมติท่ีประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ เป็นดังนี้ 

“๒. อนุมัติหลักการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ –
 โทรทัศน ์(เพชรบุรีโมเดล) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับ     ที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของ กสท. และวิธีการเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กสทช.  

  ๓.  ให้รายงานผลการด าเนินงาน และความคืบหน้าทุก ๓ เดือน” 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ 

มีนาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                   
                   มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    สรุปการเข้าร่วมสัมมนา ITU Asia – Pacific Centres of Excellence 
Training on “Digital Broadcasting Technologies and 
Implementation”          ณ ประเทศอินเดีย ระหว่าง ๔-๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ (ส่วนงานเลขานุการ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   ทราบ 

๒.   ให้ ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ลงใน website ของส านักงาน กสทช. ด้วย 

  

วาระท่ี ๓.๓    สรุปการเข้าร่วมบรรยายและเป็นประธานในการสัมมนา ABU 
Digital Broadcasting Symposium ๒๐๑๔ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 
๕–๗ มีนาคม ๒๕๕๗ (ส่วนงานเลขานุการ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกล



รัตน์) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   ทราบ 

๒.   ให้ ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ลงใน website ของส านักงาน กสทช. ด้วย 

  

  

วาระท่ี ๓.๔    รายงานการเข้าร่วม ITU Asia – Pacific Centres of Excellence Training 
on “Digital Broadcasting Technologies and 
Implementation" ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ นิวเดลี ประเทศ
อินเดีย (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   ทราบ 

๒.   ให้ ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ลงใน website ของส านักงาน กสทช. ด้วย 

                   
วาระท่ี ๓.๕    ผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายในการก าหนดแนวทางการพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
(กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  

มติที่ประชุม      ทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่   
๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ



กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖๐ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้  
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

  

วาระท่ี ๔.๒    การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  

มติที่ประชุม      

๑.   ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ที่ได้ยื่นต่ออายุฯ ระหว่าง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงของ 
ผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ต่ออายุหรือมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความจ าเป็น
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม 
สิ้นสุดลง จ านวน ๑๗ สถานี ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒ โดยทันที และมอบหมายให้ 
กลุ่มงานภูมิภาค (ภภ.) ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๓.   การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการใหม่ ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน   
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลอง
ประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและ
เปรียบเทียบคดีความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

  

วาระท่ี ๔.๓    การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการ 
กระจายเสียง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  

มติที่ประชุม      

๑. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานี ดังนี้ 

๑.๑   บริษัท ไคริกา เทมา กรุ๊ป จ ากัด เปลี่ยนชื่อสถานีจาก “ชุมชนคนอีสาน” เป็น  
“บางบอน ๕ เรดิโอ” 

๑.๒   หจก. พูลสวัสดิ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เปลี่ยนชื่อสถานีจาก “เพ่ือความมั่นคง เมือง



ใหม่พนมสารคาม” เป็น “เรดิโอวาไรตี้” 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอกรอบรายละเอียดหลักการ แนวปฏิบัติ เงื่อนไข การ
อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๑๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแล 
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งการมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ของส านักงาน 
กสทช. มีอ านาจในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แล้วเสนอต่อ กสท. เพ่ือพิจารณาต่อไป  

                   
วาระท่ี ๔.๔     การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ภายหลังปรับปรุง ของสถานี

วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร และ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท า 
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

  

มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
นเรศวร สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร และ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ก่อนด าเนินการออกอากาศ  

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอกรอบรายละเอียดหลักการ แนวปฏิบัติ และเงื่อนไข การ
พิจารณาผังรายการหลักประจ าปีของสถานีวิทยุกระจายเสียงและการมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ของส านักงาน 
กสทช. มีอ านาจในการให้ความเห็นชอบผังรายการหลักประจ าปีของสถานีวิทยุกระจายเสียง แล้วเสนอต่อ 
กสท. เพ่ือพิจารณาต่อไป 

                   

วาระท่ี ๔.๕    การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานี
วิทยุกระจายเสียง        ทหารอากาศ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 

  

มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ก่อน
ด าเนินการออกอากาศ จ านวน ๓๖ สถานี 



๒.   ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอกรอบรายละเอียดหลักการ แนวปฏิบัติ และเงื่อนไข การ
พิจารณาผังรายการหลักประจ าปีของสถานีวิทยุกระจายเสียงและการมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ของส านักงาน 
กสทช. มีอ านาจในการให้ความเห็นชอบผังรายการหลักประจ าปีของสถานีวิทยุกระจายเสียง แล้วเสนอต่อ 
กสท. เพ่ือพิจารณาต่อไป 

                   

วาระท่ี ๔.๖    การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ 
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๓ ราย  
๓ ช่องรายการ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      

๑.   อนุญาตให้ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ดังนี้ 

  ๑.๑   บริษัท อาธีน่า มีเดีย จ ากัด ยกเลิกช่องรายการ OHO Channel 

  ๑.๒   บริษัท มิกซ์ วาร์ไรตี้ จ ากัด ยกเลิกช่องรายการ MIX 24 Variety TV 

  ๑.๓   บริษัท ซีทีเอช จ ากัด ยกเลิกช่องรายการ ยิ้มละไม 

     ทั้งนี้ ให้มีผล(สิ้นสุดการให้บริการ)ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ (วันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๕๗) โดยให้บริษัททั้ง ๓ แจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. พร้อมทั้งแจ้งผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่น าช่องรายการ
ดังกล่าวไปออกอากาศและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป  

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงาน ปส.๒ ท าบันทึกแจ้งกลุ่มงาน นส. เพ่ือด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๗    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ของ   ช่องรายการ “รัสเชี่ยนภูเก็ตทีวี” (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีของช่องรายการ  “รัสเชี่ยนภูเก็ต
ทีวี” โดยไม่อนุญาตให้บริษัท รัสเชี่ยนภูเก็ต ทีวี. จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ



ให้บริการโทรทัศน์ ช่องรายการ “รัสเชี่ยนภูเก็ตทีวี” ตามท่ีคณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี และ
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
วาระท่ี ๔.๘    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ จ านวน ๒ ราย (๒ ใบอนุญาต) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 
๒ (ปส.๒)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี โดยอนุญาต
ให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ในระดับ
ท้องถิ่น จ านวน ๒ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๓ ตามท่ีคณะอนุกรรมการกิจการไม่
ใช้คลื่นความถี่ และส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
วาระท่ี ๔.๙    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ จ านวน ๙ ช่องรายการ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ตามที่คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถี่ และส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

๑.๑   อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นครั้งแรก จ านวน ๖ ช่องรายการ ดังปรากฏรายชื่อ
ตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ  

๑.๒  อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ที่ยื่นขอใบอนุญาตใหม่เนื่องจากใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๓ ช่อง
รายการ  
ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๕ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ 

๒.   ให้กลุ่มงาน ดส. ตรวจสอบการออกอากาศช่องรายการตามข้อ ๑.๒ ว่ามีการออกอากาศ
โดยไม่ได้รับอนุญาต ในช่วงเวลาระหว่างที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุถึงวันที่คณะกรรมการมีมติดังกล่าว 
หรือไม่     แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาต่อไป  

  
วาระท่ี ๔.๑๐  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ในกรณีขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม และพิจารณาตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ (๔) จ านวน ๖๗ ช่องรายการ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ



กิจการ ๒ (ปส.๒)) 
  
มติที่ประชุม      เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ในกรณีขอให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม และ
พิจารณาตามข้อ ๑๖(๔) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ตามที่คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี และส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

๑. อนุญาตให้ประกอบกิจการฯ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๖๖ ช่องรายการ ดังปรากฏรายชื่อตาม
บัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๖ 

๒. กรณีบริษัท ไทยมงคล มัลติมีเดีย จ ากัด ยื่นขอรับใบอนุญาตช่องรายการมงคล
แชนแนล    ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค และยังไม่เป็นที่
ยุติ           ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาให้
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้บริษัท ไทยมงคล มัลติมีเดีย จ ากัดสามารถ
ด าเนินการออกอากาศช่องรายการมงคลแชนแนลไปพลางก่อนไม่เกินระยะเวลาดังกล่าวและให้
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ น าเสนอผลการพิจารณาเก่ียวกับกรณีดังกล่าวประกอบการพิจารณาออก
ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง  

  

วาระท่ี ๔.๑๑  การพิจารณา (ร่าง) เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.
๒)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบ (ร่าง) เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
หมวด...... ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นในที่ประชุม กสท. 

  

วาระท่ี ๔.๑๒ การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... ภายหลังการรับฟัง 
ความคิดเห็นสาธารณะ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) /กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))    

  



มติที่ประชุม      

๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...  

๒. เห็นชอบต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม 
กสทช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน 
กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

๓.   ให้ ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ในเวบไซต์ของ ส านักงาน กสทช. 

  

หมายเหต ุ ๑. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  ของดออกเสียงในระเบียบวาระ 
ที่ ๔.๑๒ เนื่องจากเป็นวาระท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเดิม 

             ๒.   กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอสงวนความเห็น โดยท าบันทึกความเห็น 
ตามท่ีแนบ 

             ๓.   รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๑๓ เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุทวีทองการเกษตร คลื่น
ความถี่         FM ๙๑.๕๐ MHz ออกอากาศโดยไม่มีใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการฯ และออกอากาศที่มีโฆษณาเกินจริงเป็นจ านวนมาก (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.))  

  

มติที่ประชุม      มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงาน ดส และกลุ่มงาน ภภ. 
ด าเนินการตามกฎหมายต่อ สถานีวิทยุกระจายเสียงทวีทองการเกษตร คลื่นความถี่  FM ๙๑.๕๐ MHz จังหวัด
ก าแพงเพชร ต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๑๔ การก าหนดแนวทาง และวิธีการที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎ กติกา และนโยบายการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการทางธุรกิจ



ระดับชาติ  (ส่วนงานเลขานุการ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 

  
                   มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงาน จส. พิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อที่ประชุม กสท.ต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๑๕ การก ากับดูแลให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      ให้ส านักงาน กสทช.ด าเนินการ ดังนี ้
๑.   แจ้งเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ทั้งผู้ให้บริการโครงข่ายดาวเทียม

หรือโครงข่ายเคเบิ้ล และผู้ให้บริการช่องรายการ ปฏิบัติตามประกาศ Must Have โดยเคร่งครัด พร้อมแจ้ง
มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งเตือน 

๒.   แจ้งเตือนเป็นหนังสือให้บริษัท อาร์เอสฯ ปฏิบัติตามประกาศ Must Have โดยเคร่งครัด 
และให้ระมัดระวังการให้ข้อมูลอันมีลักษณะเป็นการกระท าท่ีขัดหรือแย้งกับประกาศ Must Have แก่ประชาชน
พร้อมแจ้งมาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งเตือน 

๓.   แจ้งเตือนเป็นหนังสือแก่บริษัท เค มาสเตอร์ และพีเอสไอ ให้ปฏิบัติตามประกาศ Must 
Have และประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยเคร่งครัด พร้อมแจ้งมาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งเตือน 

๔.   ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองเพ่ือมีค าสั่งให้บริษัท อาร์เอส อินเตอร์ฯ และบริษัทในเครือ
ระงับการให้ข้อมูลต่อประชาชนเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ๒๐๑๔ รอบสุดท้าย ที่เป็นการขัดหรือแย้ง
กับประกาศ กสทช. พร้อมแจ้งมาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งเตือน 

  
หมายเหตุ   กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  ไม่ได้อยู่ร่วมพิจารณาในที่ประชุม 
  

วาระท่ี ๔.๑๖ หลักการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 

  
          มติที่ประชุม      
๑. เห็นชอบหลักการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

ในระบบดิจิตอล ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
    ๑.๑ การสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอลเป็นกรณีของการด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์อย่างท่ัวถึง ซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๕๒(๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  



    ๑.๒ การสนับสนุนให้ด าเนินการโดยวิธีการแจกคูปอง  โดยน าไปใช้แลกซื้ออุปกรณ์ท่ี
สามารถรับบริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้โดยไม่จ ากัดช่องทาง   เพ่ือให้สอดคล้องกับการให้
ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์อย่างท่ัวถึง  โดยอุปกรณ์ดังกล่าวต้องรองรับการแสดงผลตาม
มาตรฐานความคมชัดสูง(High Definition) และมีการรับประกันคุณภาพตามที่ กสท.ก าหนด 

    ๑.๓ การสนับสนุนในกรณีรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน (DVB-T2) ให้รวมถึง 
การสนับสนุนอุปกรณ์สายอากาศ (Active Indoor/Outdoor Antenna) ด้วย 

    ๑.๔ มูลค่าของคูปองต้องเพียงพอส าหรับการแลกซื้ออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการรับบริการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

    ๑.๕ การสนับสนุนประชาชนให้สนับสนุนทุกครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรเป็นล าดับแรก  และ
ให้สนับสนุนเพิ่มเติมกับกลุ่มที่อยู่นอกทะเบียนราษฎรที่ได้รับการรับรองจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เป็นล าดับถัดไป 

    ๑.๖ กรอบเวลาการสนับสนุนให้ด าเนินการตามกรอบเวลาของการขยายโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยประชาชนควรได้รับการแจกคูปองหลังการเริ่ม
ออกอากาศบริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในพื้นที่นั้นแล้ว  

    ๑.๗ การสนับสนุนในกรณีประชาชนไม่อยู่ในพื้นท่ีครอบคลุมของโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล หรือกรณีเกิดสัญญาณรบกวนระหว่างสัญญาณระบบแอ
นะล็อกกับสัญญาณระบบดิจิตอลในช่วงการออกอากาศคู่ขนาน  (Simulcast) ให้ค านึงถึงการได้รับบริการด้าน
กิจการโทรทัศน์อย่างท่ัวถึง 

    ๑.๘ การสนับสนุนคูปองเป็นการใช้เงินจากการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  จึงควรค านึงถึงการไม่น าไปใช้สนับสนุนกิจการที่เป็น
คู่แข่ง 

    ๑.๙ กระบวนการแจกคูปอง การใช้คูปอง ตลอดจนการน าคูปองที่ใช้แล้วไปรับเงิน
สนับสนุน ควรเป็นขั้นตอนที่ง่าย  ชัดเจน  สะดวก  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช.น าหลักการตามข้อ ๑ ไปใช้ในการจัดท าโครงการและแผนงานในการ
สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต่อไป  

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี ๕.๑    การปรับปรุงบุคลากรในคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (แก้ไขเพิ่มเติม) 

                   
มติที่ประชุม      
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี้ 
๑.๑ ให้ รศ.ดร.น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  พ้นจาก  อนุกรรมการ 
๑.๒ ให้แต่งตั้ง รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมวัย เป็นอนุกรรมการ แทน รศ.ดร.น ายุทธ   

สงค์ธนาพิทักษ์ 



๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป  
  
หมายเหต ุ  รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๕.๒    การพิจารณากรอบอัตราบุคลากร (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.)) 

                           

มติที่ประชุม      สืบเนื่องจากการหารือเพ่ิมเติมของที่ประชุม กสท. เกี่ยวกับปริมาณงานและ
ขอบเขตความรับผิดชอบของกลุ่มงานที่เชื่อมโยงกัน ที่ประชุมเห็นชอบให้ส านักงานสามารถบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากรเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างเพิ่มเติม จากเดิมท่ีเคยมีมติ กสท. ให้บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของแต่ละ
กลุ่มงานไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ ๘๐ ของกรอบอัตราของแต่ละกลุ่มงาน ให้สามารถบรรจุเต็มกรอบอัตราท่ี 
ร้อยละ ๑๐๐ หรือ ๓๐๐ อัตรารวมของบุคลากรในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์  

                   
เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๔๕ น. 
 


