
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

นัดพเิศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันพฤหสับดีที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุ ชั้น ๑๒  อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

_________________________ 
 
ผู้เข้าประชุม 
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ กรรมการ 
๔. ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ  กรรมการ 
๕. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง่า กรรมการ 
๖. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์  กรรมการ 
๗. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๘. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ กรรมการ 
๙. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๐. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๑. นายฐากร  ตัณฑสิทธ์ิ  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

๑. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์  ไปราชการต่างประเทศ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย์  เจียรานุชาติ ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กร 
๓. นายบุญย่ิง  โหมดเทศน์ ผู้บริหารระดับต้น  
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๔. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส  ผู้บริหารระดับต้น 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท์ ผู้บริหารระดับต้น     
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก่งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวกานต์ชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวอรนิตย์ เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  สํานักสื่อสารองคก์ร 
๑๓. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑.   นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง 
   และโทรทัศน์ 
๓. นายทนงศักด์ิ  สุขะนินทร์  ผู้อํานวยการสํานักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการ 
    กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายฉันทพัทธ์  ขําโคกกรวด ผู้อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๕. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สาํนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
 ๑. วันน้ีเป็นการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เน่ืองจากมีเรื่องสําคัญเร่งด่วน 

ที่ต้องพิจารณาเก่ียวกับเรื่องโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เพ่ือพิจารณาผลสรุปการรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางต่อการดําเนินการดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ประชาชนรอคอยอยู่ 

 ๒. ตามที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม  
๒๕๕๗ ไปแล้วน้ัน ขอฝากสํานักงาน กสทช. ช่วยตรวจสอบว่ามีมาตราใดท่ี
เก่ียวข้องกับ กสทช. หรือสํานักงาน กสทช. บ้าง หากมีขอให้เตรียมการเพ่ือ
รองรับต่อไป  

 
มติที่ประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

- ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระที่ ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

- ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระที่  ๔   : เรื่องเพื่อทราบ 

 
- ไม่มี -  

 
ระเบยีบวาระที่ ๕    :  เรื่องพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๑  :  สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะและแนวทางดําเนนิการต่อโครงการ

สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผา่นไปสู่การรบัชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล : สายงานกิจการกระจายเสียงฯ (วส.) 

 
มติที่ประชุม ๑.  รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการต่อ

โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ในข้อ  
๓.๑-๓.๓  ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในประเด็น



๔ 
 

ประเภทการแลกซื้ออุปกรณ์ที่สามารถรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้   
ไปตรวจสอบ/ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
สํานักงาน กสทช. ต่อไป 

  อน่ึง กสทช.ดร.สุทธิพลฯ ขอเปิดเผยความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกความเห็น
จัดส่งให้ในภายหลัง  

 ๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทาง
ดําเนินการต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ่านไปสู่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และความเห็นของสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ตามหนังสือ สตง. ด่วนที่สุด ที่ ตผ. ๐๐๒๖/๓๐๗๐ ลงวันที่ 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และได้มีมติ ดังน้ี 

 ๑) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดมูลค่าคูปองจํานวน ๖๙๐ บาท เพ่ือ
สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ซึ่งสอดคล้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖   

  อน่ึง กสทช.ดร.สุทธิพลฯ กสทช.ประวิทย์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ ขอเปิดเผย
ความเห็นการกําหนดมูลค่าคูปองจํานวน ๖๙๐ บาท เพ่ือสนับสนุน
ประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง  

 ๒) ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบการสนับสนุนให้สามารถนําคูปองไปใช้แลก
ซื้ออุปกรณ์ที่สามารถรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ ๒ ประเภท ได้แก่ 

 ๒.๑)  เครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพในระบบดิจิตอล (iDTV) มีอุปกรณ์
รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T๒ Digital Tuner) 
อยู่ในตัว (Built-in)  

 ๒.๒) กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินและอุปกรณ์ 
ส่วนควบอ่ืนๆ ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด   

 อน่ึง กสทช .ดร .สุทธิพลฯ ขอเปิดเผยความเห็นโดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 ๓) ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้แจกคูปองเพ่ือสนับสนุนประชาชนในการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จํานวน 
๒๒.๙ ล้านครัวเรือน ซึ่งเป็นจํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรของ
กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗) โดยในการแจกจ่าย
คูปองจะเป็นไปตามพ้ืนที่การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ี
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  

 



๕ 
 

 ๔) ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องวิธีการแจกคูปองโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
และความเห็นของ สตง. ที่เสนอให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเพ่ือขอรับ
คูปองแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือพิจารณารูปแบบการ
จัดพิมพ์คูปองและวิธีการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยให้รับ
ข้อคิดเห็นของที่ประชุมและข้อคิดเห็นของ สตง. ไปประกอบการพิจารณา
ดําเนินงาน อาทิ ประเด็นเรื่องวิธีการแจกจ่ายคูปอง ความประหยัด ความ
คุ้มค่า การกําหนดมาตรการป้องกันการปลอมแปลง และภาระท่ีจะเกิดแก่
ประชาชน รวมท้ังกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน ทั้งน้ี โดยให้เชิญผู้แทน
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมเป็นคณะทํางานดังกล่าว และสรุป
นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  

  อน่ึง กสทช.ดร.สุทธิพลฯ กสทช.ประวิทย์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ ขอเปิดเผย
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกจัดส่งให้ในภายหลัง 

 ๕) มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. จัดทําหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของบริษัท
ที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยมีสาระสําคัญได้แก่ ความน่าเช่ือถือ เงินวาง
ประกัน ทุนจดทะเบียน จุดแลกเปลี่ยน และจุดให้บริการหลังการขาย 
รวมท้ังการกําหนดคุณสมบัติจะต้องไม่เป็นการกีดกันผู้ให้บริการรายย่อย 
ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. คํานึงถึงประกาศของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เก่ียวข้อง และนําเสนอที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาอีกครั้งหน่ึง  

  อน่ึง ให้สํานักงาน กสทช. พิจารณาดําเนินการกับ บริษัท วินเนอร์ ดิจิตอล 
และบริษัท การศึกษาก้าวไกล ตามกฎหมาย 

  อน่ึง กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ ขอเปิดเผยความเห็น 
โดยจะจัดทําบันทึกจัดส่งให้ในภายหลัง   

 ๖) ให้สํานักงาน กสทช . นําเสนอแผนการกําหนดพ้ืนที่แจกจ่ายคูปอง    
(Roll-out Plan) ให้ที่ประชุมพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง โดยในเบ้ืองต้นให้
ดําเนินการในพ้ืนที่ที่มีการสร้างโครงข่ายเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล เชียงใหม่ สงขลา และนครราชสีมา  

 ๗) ให้สํานักงาน กสทช. จัดทําร่างรายงานแนวทางดําเนินการต่อโครงการ
สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 
ในระบบดิจิตอล เสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ก่อนจัดส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ผ่านคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ) พิจารณาก่อน
ดําเนินการตามโครงการต่อไป    

 
 



๖ 
 

 ๘) อนุมัติในหลักการให้สํานักงาน กสทช. ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
๒๕๕๗ ของสํานักงาน กสทช. เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์คูปองและค่า
บริหารจัดการโครงการการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยให้จัดทํารายละเอียดเสนอ 
ที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  

 
หมายเหตุ ๑.  ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติ  

ที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๑ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
และแนวทางดําเนินการต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล   

๒. กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๘/๑๓๓ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๑ ในประเด็น
กระบวนการแจกคูปองและการกํากับดูแลผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ   
ดังน้ี 

 “ผมเห็นว่าการที่ทั้งสองบริษัททําการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายให้
ประชาชนนําสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้านเพ่ือจองสิทธิในการ
ใช้คูปองมาแลกรับกล่องวินเนอร์ได้ ก่อนที่ กสทช .  จะมีข้อสรุปเรื่อง
กระบวนการแจกคูปองและการกํากับดูแลผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ
น้ัน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หลายภาคส่วน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสับสน
แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะการที่ทั้งสองบริษัทอ้างว่าเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับ
อนุมัติจาก กสทช. เพ่ือเข้าร่วมโครงการแล้ว ทําให้ผู้บริโภคบางกลุ่มหลงเชื่อ
และทําข้อตกลงกับบริษัทโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง 
นอกจากน้ีการกระทําดังกล่าวยังเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน
ในตลาด เน่ืองจากผู้ประกอบการรายอ่ืนยังชะลอการทําตลาดในเชิงเดียวกัน
จนกว่า กสทช. จะมีแนวทางจัดการคูปองที่ชัดเจน ส่งผลให้ทั้งสองบริษัทที่
กล่าวมาได้ส่วนแบ่งลูกค้าในตลาดไปก่อนเป็นจํานวนมาก ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้ประกอบการรายอ่ืน  

  ก่อนหน้าน้ีทางสํานักงาน กสทช. ได้มีการเรียกทั้งสองบริษัทเข้ามาช้ีแจง
และให้ยุติการกระทําดังกล่าว พร้อมทั้งจัดหามาตรการเยียวยาแก่ผู้บริโภค  
แต่ทั้งสองบริษัทก็มิได้ปฏิบัติตาม ซึ่งแสดงออกถึงเจตนาการกระทําผิดที่
ซ้ําซาก นอกจากน้ีทางสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ได้มีจดหมายแจ้งถึง 
กสทช. เพ่ือแสดงความกังวลต่อการกระทําของทั้งสองบริษัทและการทุจริตที่
จะตามเพ่ิมมาจากการใช้คูปอง ดังน้ัน ผมจึงเห็นด้วยกับการไม่ให้บริษัท วินเนอร์ 
ดิจิตอล และบริษัท การศึกษาก้าวไกล ได้ร่วมโครงการคูปองแลกกล่องในคร้ังน้ี”  

 ๓. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ)  มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๒/๑๔๓ ลงวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม
จํานวน ๒ หน้า ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑  
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 ๔. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุมจํานวน ๒ หน้า 
ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
วาระที่ ๒.๑ 

๕. กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๘๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๑ ดังน้ี 
๑) ในประเด็นราคานั้นควรมีการหาต้นทุนที่แท้จริง โดยให้ผู้ประกอบการที่เข้า

ร่วมแสดงเอกสารแสดงต้นทุนหรือขอข้อมูลการนําเข้าจากกรมศุลกากร
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบต้นทุนจริงได้ ตามความเห็นของ สตง. เพ่ือที่ 
กสทช. จะสามารถกําหนดมูลค่าคูปองส่วนลดให้เหมาะสม เป็นการลด
ภาระผู้บริโภคในการจ่ายเพ่ิม แต่มิใช่เป็นการเพ่ิมกําไรให้กับผู้ประกอบการ
โดยผู้บริโภคมิได้รับประโยชน์เพ่ิมแต่อย่างใด อีกทั้งมีเอกชนที่เข้าร่วมเวที
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้ข้อมูลว่า โดยท่ัวไปราคากล่องจะลดลงใน
การจัดซื้อรอบต่อๆ ไป เน่ืองจากยังมีปริมาณความต้องการกล่องเป็น
จํานวนมาก จึงควรพิจารณาปรับมูลค่าคูปองส่วนลดให้เหมาะสมกับต้นทุน
ที่เปลี่ยนแปลงไปในโอกาสต่อไปด้วย การกําหนดมูลค่าคูปองส่วนลดแบบ
ตายตัว จะเป็นการตรึงราคากล่องแปลงสัญญาณในท้องตลาดมิให้ตํ่าลง
กว่ามูลค่าคูปองส่วนลด แม้ต้นทุนจริงจะลดลงก็ตาม 

๒) ในประเด็นการกระจายคูปองส่วนลด โดยหลักการทุกครัวเรือนมีสิทธ์ิรับ
คูปองส่วนลดโดยเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บางครัวเรือนมี
เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลหรือกล่องแปลงสัญญาณแล้ว อีกทั้งจาก
ข้อมูลในเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๖๐  
ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมแล้ว ทั้งสอง
กลุ่มน้ีซึ่งเป็นครัวเรือนส่วนใหญ่ของประเทศจึงสามารถรับชมรายการ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้โดยไม่ต้องอาศัยคูปองส่วนลด และอาจไม่
ต้องการรับคูปองดังกล่าว ทําให้การแจกคูปองส่วนลดทางไปรษณีย์ไปยัง
ทุกครัวเรือน เป็นการใช้งบประมาณสูงเกินความจําเป็น จนต้องขอ
งบประมาณเพ่ิมจากรัฐบาลอีก ๔,๐๐๐ ล้านบาท รวมถึงต้องกันเงินเป็น
จํานวนมากเพ่ือรอวันสิ้นอายุของคูปองส่วนลด จึงเห็นควรใช้ระบบการ
ลงทะเบียนแสดงความจํานงรับคูปองส่วนลด ซึ่งสามารถกําหนดระยะเวลา
ลงทะเบียน ทําให้ลดจํานวนเงินที่ต้องกันไว้ได้เป็นจํานวนมาก อีกทั้ง
ประสบการณ์จากต่างประเทศพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่จะไม่ขอรับคูปอง 
ตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกา มีผู้ขอรับคูปองส่วนลดเพียงประมาณร้อยละ 
๓๐ ทําให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงและลดโอกาสทุจริตตามความเห็นของ สตง.ทั้งจะ
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ทําให้กองทุนฯ มีงบประมาณเหลือเพ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้าน
อ่ืนๆ โดยไม่จําเป็นต้องของบประมาณจากรัฐบาลเพ่ิมเติม นอกจากน้ี    
จะทําให้ประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการลงได้อีกด้วย 

๓) ในประเด็นประเภทอุปกรณ์ที่สามารถใช้คูปองส่วนลดได้น้ัน ไม่ควรรวม
กล่องรับสัญญาณในระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน ยกเว้นกรณี
กล่องแปลงสัญญาณระบบดิจิตอลที่มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมในการรับสัญญาณ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้ด้วย ถือเป็นคุณสมบัติส่วนเพ่ิมที่ประชาชน
สามารถเลือกซื้อหรือไม่ก็ได้ ทั้งน้ีในเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ      
มีผู้บริโภคและผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลบางส่วนได้แจ้งเจตนาใน
การฟ้องคดีไว้แล้ว หาก กสทช. กําหนดให้นําคูปองส่วนลดไปใช้กับกล่อง
รับสัญญาณในระบบอ่ืนได้ ซึ่งหากมีการฟ้องคดีจริง ย่อมจะทําให้เกิดความ
ล่าช้าในการกระจายคูปองเพ่ือการเข้าถึงโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

๔) ในประเด็นคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วม หากกําหนดให้ต้องมี
จุดกระจายสินค้าทั่วประเทศ จะเป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายเล็ก  
และเอ้ือผู้ประกอบการรายใหญ่ ทั้งที่ผู้ประกอบการรายเล็กบางราย    
อาจต้องการเข้าร่วมโครงการในบางจังหวัดเท่าน้ัน และควรให้ความสําคัญ
กับจุดบํารุงรักษาเพ่ือให้ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนกล่องแปลงสัญญาณ
ได้อย่างสะดวกในกรณีเกิดการชํารุด 

๕) นอกจากน้ี ควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการเปลี่ยนผ่านสู่
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และควรมีการประสานงานกับกรมการปกครอง 
เพ่ือเตรียมการหากเลือกแนวทางการลงทะเบียนรับคูปองส่วนลด 

 ๖. กสทช. ดร.สุทธิพลฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๕/๔๖๐ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุมจํานวน ๗ หน้า 
ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
วาระที่ ๒.๑    

 
ประธาน  ได้แจ้งกําหนดการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗  ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และ
กล่าวปิดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๕ น.  
 
 
 


