
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

ผู้เข้าประชุม 

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                                                                    ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                           เลขานุการ 
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๘.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๙.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์  
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง                      ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ

คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๒.        นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
และวิทยุ   ในระบบดิจิทัล 

๓.        นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร์                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
เคลื่อนท่ี และโทรทัศน์ในระบบไอพี 

๔.        นางรัตนากร  ทองส าราญ                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๕.        นางพุธชาด  แมนมนตร ี                         ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ 
๖.        นายพส ุ ศรีหิรัญ                                 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการ

ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๗.        นางสาวกัญญา  แสนคลัง                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๘.        นางสุนันทา  อยู่ประยงค์                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๙.        นายอาคม  สุวรรณรักษา                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๐.    นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร                     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๑.    นายตร ี บุญเจือ                                 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๒.    นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๓.    นายสุภัทรสิทธิ์  สวนสุข                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๔.    นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๕.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๖.    นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๗.    นางสาวสุพีชา  จั่นหยง                          พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๘.    นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน                        พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๙.    นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๒๐.    นายนิธินันท์  สมบูรณ์                           พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๒๑.    นางธิตินันท์  โมราเรือง                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๒๒.    นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง                      พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๒๓.    นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข                            ลูกจ้าง 

๒๔.    นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ                   ลูกจ้าง 

  
เริ่มประชุม                          ๑๓.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
ประธาน กสท. และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า  ได้ไปเข้าร่วมประชุมเก่ียวกับเรื่อง Digital 
Radio ซึ่งจัดโดย World DMB  OFCOM และ BBC ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗  ณ ประเทศ
นอร์เวย์ และประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี  

  
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๒.๑    รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  
๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

          

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 



โทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗  โดยให้เพิ่มเติม “หมายเหตุ” ท้ายมติท่ี
ประชุม ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เป็นดังนี้ “หมายเหตุ : กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  ขอสงวนความเห็นตาม
ประเด็น 
ในข้อ ๒ โดยจะได้ท าบันทึกความเห็นส่งให้ในภายหลัง” 

  

วาระท่ี ๒.๒    รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  
๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ (ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.))  

  

          

มติที่ประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

“มติที่ประชุม   
  ๑.  ผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นแบบค าขอรับการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๑๔ ราย(๔๒ ใบอนุญาต) ดังปรากฏรายชื่อตาม
บัญชี    ที่แนบเอกสารแนบ ๖ ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการพิจารณาสัดส่วนร้อย
ละ         ของรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปีก่อนน ามาประกอบการ
ก าหนดอัตราร้อยละของการลดหย่อน แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาต่อไป  

          ๒.  ไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหิดล (ช่องรายการ Mahidol Channel) ได้รับการ
พิจารณา ให้ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในคราวนี้ เนื่องจากยื่นขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
รายปี 
เกินระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ” 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.))  

       
       มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๒   สถิติเรื่องร้องเรียนเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ (กลุ่มงานกรรรมการกิจการกระจายเสียง 

                 และกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 



  
       มติที่ประชุม      

                   ๑.  ทราบ 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเร็ว 

  
วาระท่ี ๓.๓   รายงานการเข้าร่วม ABU Digital Boardcasting Symposium 2014 

                 ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ประเทศมาเลเซีย (กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)/ กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และ
วิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)/ กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่ และ
โทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.)/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)/ กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

                   
มติที่ประชุม      
๑.   ทราบ 

๒.   ให้ ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ลงใน website ของส านักงาน กสทช. ในส่วนของ 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย 

  

วาระท่ี ๓.๔   ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  
                   มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๕   บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด แจ้งหยุดการให้บริการช่องรายการ  Majung 

The          Original TV และช่องรายการ IN Channel (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  
                   มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๖   ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
ช่องรายการ จ านวน ๓ ราย ๔ ช่องรายการ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 
๒ (ปส.๒)) 

  



                   มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๗    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา 
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่องร้องเรียนขอให้
ตรวจสอบรายการข่าวภาคเที่ยงออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 
๗ จัดรายการไม่เหมาะสม (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

  
                   มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๘    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา 

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่องขอแสดงความเห็น
ให้ส านักงาน กสทช. มีมาตรฐานการก ากับดูแลการจัดผังรายการของบริษัท ทรู 
วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

  
                   มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๙    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา 
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่องร้องเรียนขอให้
ตรวจสอบความไม่เหมาะสมของโฆษณา “พี่มากพระโขนง” ทางช่อง Play Ch 
(GMM Z-11) (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)  

  
                   มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๑๐  เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ

พิจารณา  จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่อง
ร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน (ไม่ทราบชื่อ) คลื่น
ความถี่ FM 92.25 MHz จังหวัดนนทบุรี จัดรายการไม่เหมาะสม (กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)/เลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ) 

  
                   มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๑๑  เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ



พิจารณา  จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่อง
ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน (ไม่ประกาศชื่อ) คลื่น
ความถี่ FM 104.10 MHz จังหวัดปทุมธานี  จัดรายการไม่เหมาะสม (กลุ่มงาน
พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)/เลขานุการ
คณะอนุกรรมการ  ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

  
                   มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๑๒  ตัวอย่างเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่อง

วิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (Sticker Label) (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
เคลื่อนที่ และโทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.)) 

  
                   มติที่ประชุม      ทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔        เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 
๑ (ปส.๑)) 

  
          มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖๘ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ 
๑ ทั้งนี ้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

  
วาระท่ี ๔.๒    การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

                   
มติที่ประชุม      

๑.   ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการ 
ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงของ 
ผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ต่ออายุหรือมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความจ าเป็น
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม 



สิ้นสุดลง จ านวน ๑๐ 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  บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ขอยุติการออกอากาศชั่วคราว ช่องรายการ  Z PAY  
TV 34 (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      
๑. อนุญาตให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ยุติการออกอากาศ ช่องรายการ  Z PAY  

TV 34  เป็นการชั่วคราวระยะเวลา ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.พิจารณาหามาตรการเยี่ยวยาผู้ใช้บริการให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับระยะเวลาการขอยุติการออกอากาศชั่วคราว แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  
  

วาระท่ี ๔.๔   บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด, บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู 
วิชั่นส์ เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) ขออนุญาตปรับปรุงช่องรายการให้กับสมาชิก
ผู้ใช้บริการในวันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ – ๑๐.๐๐ น. (กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

  
มติที่ประชุม      อนุญาตให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) 

และบริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) ปรับปรุงช่องรายการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก ในวันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ – ๑๐.๐๐ น. โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้บริการเพ่ิมเติมจากสมาชิก
ผู้ใช้บริการ       และให้รายงานผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณา ส านักงาน กสทช. 

  

  

วาระท่ี ๔.๕     ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ ของบริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ



กิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  โดยอนุญาตให้บริษัท 
อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด ซึ่งชนะการประมูลคลื่นความถ่ี ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จ านวน ๑ ช่องรายการ  ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์  เพ่ือ
ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  ตามท่ีส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยให้ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

                   
วาระท่ี ๔.๖    เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่  ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง จ านวน ๒ 
ราย ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ตามที่
คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ีและส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย
เสียง หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๒ ราย (๒ ช่องรายการ)  
ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๓ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการมี
มต ิ

  

วาระท่ี ๔.๗    ความเห็นเบื้องต้น (Preliminary View) ของประเทศไทยต่อการประชุม
เตรียมการ 
ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค .ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ครั้งท่ี ๓ (APG15-3) (คณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย
วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ/
กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ (วภ.) 

  
มติที่ประชุม 
๑.  ทราบ ผลการประชุมคณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 

ค.ศ. ๒๐๑๕ ตามท่ีคณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ และ
ส านักงาน กสทช. เสนอ 



๒.  เห็นชอบเอกสารความเห็นเบื้องต้นของประเทศไทย จ านวน ๘ ฉบับ ที่จะน าเสนอต่อการ
ประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี 
๓ (APG15-3) ตามท่ีคณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ และ
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๘    การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่
วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๕(กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

  
มติที่ประชุม   เห็นชอบต่อประเด็นด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมทั้ง

ท่าทีเบื้องต้นและแนวทางการด าเนินการ ส าหรับการประสานงานร่วมกับประเทศมาเลเซีย ในการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย 
ครั้งที่ ๒๕ (The 25 Meeting of Jount Technical Committee on Coordination and Assignment of 
Frequencies along Thailand - Malaysia Common Border – JTC)ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗ 
ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๙    การขอใช้งานความถี่วิทยุ ๔๗๐-๗๑๐ เมกะเฮิรตซ์ ส าหรับโครงการ Narrowing 
ASEAN Digital Divide: Installation of Community One-Seg TV in 
Rural Areas of Thailand (คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

  
มติที่ประชุม   
๑. เห็นชอบในหลักการต่อการด าเนินการกรณีมีการขอใช้งานความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ต้องสอดคล้องกับตารางก าหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ  และแผนความถี่
วิทยุ  รวมทั้งต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย  หลักเกณฑ์  และประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้ การยื่นขอรับการ
จัดสรรคลื่นความถี่และการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามกรอบเวลาหรือช่วงเวลาที่ กสทช. 
ก าหนด และการขออนุญาตที่เก่ียวข้องกับย่านความถ่ีส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล(๕๑๐-
๗๙๐ เมกะเฮิรตซ์) จะต้องอาศัยระบบ DVB-T2 ซึ่งได้รับรองเป็นมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ระบบดิจิตอลส าหรับประเทศไทย รวมทั้งเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ท่ีใช้ จะต้องมีมาตรฐานทางเทคนิค
สอดคล้องกับประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิค 

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. น าหลักการตามข้อ ๑ แจ้งตอบกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนที่มีประเด็นในลักษณะเดียวกัน  

  
วาระท่ี ๔.๑๐  การพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต จ านวน ๑ ช่องรายการ ซึ่งปรากฏ



ข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค แต่ยัง 
ไม่เป็นที่ยุต ิ(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน/์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  
                   มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๒. มส. และ รส.น าเสนอหลักการ 
ในการพิจารณาตามกรอบมติที่ประชุม กสท.ที่ผ่านมา  แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท.เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  

  
วาระท่ี ๔.๑๑  การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 

กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
                   มติที่ประชุม      

๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ของผู้
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ดังนี้ 

๑.๑ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) 
๑.๒ บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จ ากัด(มหาชน) 
๑.๓ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 

๒. ให้บริษัททั้ง ๓ ตามข้อ ๑ ปรับปรุงแก้ไขแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก     พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบแบบ
สัญญาจากส านักงาน กสทช. 

  
วาระท่ี ๔.๑๒  ค าพิพากษาคดีหมายเลขด าที่ ๗๒๖/๒๕๕๖ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (มส.)) 
  

                   มติที่ประชุม     เห็นชอบแนวทางการท าค าอุทธรณ์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
  
                   หมายเหต ุ     ๑. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์ ของดออกเสียงในระเบียบวาระนี้ 
เนื่องจากเป็นวาระท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเดิม 
                                    ๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  งดออกเสียงในระเบียบวาระนี้ 
  

วาระท่ี ๔.๑๓  การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคส าหรับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
                   มติที่ประชุม      อนุมัติให้ถอนระเบียบวาระนี้ 
  



วาระท่ี ๔.๑๔    การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่อของคณะอนุกรรมการพิจารณาความ
จ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ  ๓ (ปส.๓)) 

  

มติที่ประชุม 

          ๑.   ทราบการลาออกของนายณัฐจักร  ปัทมสิงห์  ณ  อยุธยา ประธานอนุกรรมการ
พิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๒.   อนุมัติให้แต่งตั้ง นายจตุรงค์  ปัญญาดิลก  เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาความ
จ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แทน นายณัฐจักร   ปัทม
สิงห์  ณ  อยุธยา 

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือให้ความเห็นชอบและ
มอบหมายให้ กสท. ด าเนินการออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็น
การใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ต่อไป 

  
วาระท่ี ๔.๑๕  ขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานเพื่อจัดท าแผนงานส่งเสริมและ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการ  ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภค        ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)/กลุ่มพัฒนาองค์กร
วิชาชีพ (ชส.)) 

  
มติที่ประชุม     อนุมัติให้ขยายวาระคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ออกไปอีก ๓ 
เดือน 

  

วาระท่ี ๔.๑๖  แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล๊อกขององค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ
โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.)) 

  
                   มติที่ประชุม      ให้ส านักงาน กสทช. โดย จส. น าไปวิเคราะห์พร้อมจัดท าความเห็น
เพ่ิมเติม  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประเด็น แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้ง  



  

วาระท่ี ๔.๑๗    โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      

                   ๑.  เห็นชอบคุณลักษณะของสายอากาศตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให้รับ
ข้อสังเกตไปปรับปรุงเกี่ยวกับคุณสมบัติสายอากาศ แบบ  Active Indoor จาก Net. Antenna Gain ≥ 20 
dBi เป็น ≥ 25 dBi 
                   ๒. เห็นชอบแผนงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการสนับสนุนประชาชนในการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเบื้องต้น ตามล าดับเวลาที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยคณะกรรมการจะมีการพิจารณาในเรื่องราคาคูปองเพ่ิมเติมต่อไป ทั้งนี้ มอบหมายให้เสนอผลการ
พิจาณาต่อคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และ กสทช. เพ่ือพิจารณาต่อไป 

                   ๓. เห็นควรให้เพิ่มเติมหลักการในโครงการ ดังนี ้
๓.๑ ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบอกรับสมาชิกให้ชัดเจนในโครงการฯ โดยเฉพาะ

ประเด็นเก่ียวกับการโฆษณาให้หารายได้จากการโฆษณาและการให้บริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละหก
นาท ี     โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดท้ังวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละห้านาที 

๓.๒ ก าหนดให้กล่องรับสัญญาณท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีการจัดเรียงช่อง
รายการ    ให้เหมือนกับการจัดเรียงช่องรายการที่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  

๓.๓ ก าหนดให้กล่องรับสัญญาณท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องรองรับการ
ให้บริการ          ทั้งคุณภาพมาตรฐานปกติ (SD) และ มาตรฐานสูง (HD) ได้เช่นเดียวกับกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน   ในระบบดิจิตอล 

๓.๔ ก าหนดให้กล่องรับสัญญาณในระบบดาวเทียม (DVB-S2 ) และระบบเคเบิล (DVB-
C) ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานเช่นเดียวกับกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (DVB–T2) โดยให้ข้อก าหนดในการตรวจสอบมาตรฐานเป็นไปตามท่ี กสท. 
ก าหนด 

๓.๕ ก าหนดให้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ประชาชน กล่าวคือ หากมีการยกเลิกการใช้บริการโทรทัศน์แบบการบอกรับสมาชิกแล้วกล่องรับสัญญาณ
ดังกล่าวจะต้องสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้  

๓.๖ ก าหนดให้การให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกจะต้องมีสัญญา
มาตรฐาน      ให้ครบถ้วน 

๓.๗ ให้ส านักงานจัดท าโครงการสนับสนุนการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป เป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยให้ขอรับการ
สนับสนุนเงินจากคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และภายหลังจากนั้นให้ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง 



หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป  

๓.๘ ในกรณีคูปองที่ได้มีการสนับสนุนไปยังครัวเรือนในปีแรก หากมิได้มีการใช้งานให้
น าเอางบประมาณท่ีมิได้มีการใช้จ่ายดังกล่าวไปใช้เพื่อการสนับสนุนครัวเรือนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีอยู่ในระบบทะเบียน
ราษฎร์    เช่น ครัวเรือนชุมชนแออัด ครัวเรือนด้อยโอกาสอ่ืน ๆ  เป็นต้น 

  
หมายเหตุ         ๑. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกข้อสังเกตที่แนบ 

                   ๒. รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๑๘    ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้น าส่งส าเนาเอกสารประกอบการตรวจสอบ
สังเกตการณ์การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประมูลคลื่น
ความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล(จส.)  
กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์(มส.) กลุ่มงานการคลัง (ลย.) และ 
กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) 

  

มติที่ประชุม      

๑. เห็นชอบการน าส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบ สังเกตการณ์การประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ ต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 

  
                   

เลิกประชุมเวลา                     ๑๗.๑๐ น. 
 


