
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๕ 

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๑. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน ์                                      ประธานกรรมการ 

๒. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ                                กรรมการ 

๓. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า                               กรรมการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์              กรรมการ 

๕. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค ์                                กรรมการ 

๖. นายประเสริฐ อภิปุญญา                                      เลขานุการ 
รองเลขาธิการ กสทช. 

๗. นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘. นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานอ านวยการภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๙. นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้บริหารระดับต้น 

  

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ ์                         เลขานุการประธานกรรมการ กสท. 
๒. นายสมบัติ ลีลาพตะ                                            รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน ์

๓. นางชุติมา ไตรโกมุท                                            รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๔. นางดวงเดือน รังสิกุล                                           รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๕. นายพสุ ศรีหิรัญ                                                รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๖. นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล                                      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ
โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล 

๗. นางรัตนากร ทองส าราญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์

๘. นางนรมน โพประยูร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๙. นางสาวจิตติมา ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๑๐. นายตรี บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๑. นาวสาวทิวาพร ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๒. นางสาววันทนีย์ วริยานันทกุล พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๓. นางสาวภรภัทร พิริยานสรณ์ พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๔. นายเอกนรินทร์ ยุพาพิน พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๕. นายปัญญ์ จันทร์ลออ พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๖. นายมัทฐิชัย พับบรรจง พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๗. นายดนัย ศีลบุตร พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  

เร่ิมประชุม ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุม กสท. ทราบ ดังนี ้
๑.๑ ประธาน กสท. กล่าวขอบคุณกรรมการ กสท. และเจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. ที่เข้าร่วมและจัดการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล จ านวน 
๔ ฉบับ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา และขอให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการสรุปความเห็นและผลการรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อประกอบการปรับแก้ร่างประกาศฯ ท้ัง ๔ ฉบับ เพื่อน าเสนอ กสท. พิจารณาในการประชุมครั้ง
ต่อไป (วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) ก่อนน าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

๑.๒ การน าเสนอระเบียบวาระเพื่อบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กสท. เห็นว่าเพื่อให้การบริหารจัดการและการจัดท า
เอกสารระเบียบวาระเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระบบ โดยสามารถจัดท าเอกสารระเบียบวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) พิจารณาก่อนการประชุม เพื่อให้ กสท. มีระยะเวลาในการกลั่นกรองให้
เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ จึงเห็นควรก าหนดหลักการและแนวทางการจัดท าระเบียบวาระ โดยให้ส านักงาน กสทช. ที่
มีเรื่องจะน าเสนอต่อ กสท. จัดท าระเบียบวาระน าเสนอตามกระบวนการ ซึ่งเอกสารระเบียบวาระจะต้องเสนอต่อประธาน 
กสท. ภายในวันพฤหัสบดี ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. หากไม่สามารถน าเสนอได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เห็นควรให้เอกสาร
ระเบียบวาระดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา ในการประชุม กสท. ครั้งถัดไป 

๒. กสท. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้ช้ีแจงต่อมหาเถรสมาคม ณ วัดสระเกศ ร่วมกับรักษาการ
ในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นายสมบัติ ลีลาพตะ) กรณีการประกอบกิจการของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาเถรสมาคม โดยได้มีการชี้แจงกรณีการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และกรณีพื้นที่ในการ
ให้บริการ เพื่อให้มีความเข้าใจได้อย่างชัดเจน 

 

มติท่ีประชุม ทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี ๓๘/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๕๕ 

 



มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งท่ี ๓๘/๒๕๕๕ เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๓๘/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๗ กันยายน 
๒๕๕๕ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 
มติท่ีประชุม ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานข้อมูลตลาดกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจ าปี ๒๕๕๕ สิ้นสุด
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ รายงานข้อมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม ทราบ โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
ประสานงานกับกลุ่มงานภูมิภาคเพื่อด าเนินการต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีไม่ได้มาตรฐานให้ปรับปรุงและด าเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานโดยเคร่งครัด เพื่อให้เร่งบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงท่ีประกอบกิจการโดยไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายโดยเร็ว 
ระเบียบวาระที่ ๓.๕ นายประสาร มฤคพิทักษ์ ขอลาออกจาการเป็นอนุกรรมการ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ การลาออกของนายประสาร มฤคพิทักษ์ ณ วันที ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ตามหนังสือลาออก พร้อมท้ัง
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอกรณีที่นายประสาร มฤคพิทักษ์ ลาออกจากการเป็นอนุกรรมการต่อ กสทช. เพื่อทราบ
ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนการให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.)) 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พร้อมทั้งให้น าเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและมอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติหน้าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และให้
ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพื่อน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขด าท่ี อ.๖๒๔/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๑๓๘/
๒๕๕๕ ระหว่าง บริษัท เวิลด์ สตาร์ ทีวี (ไทยแลนด์) จ ากัด ผู้ฟ้องคดี ส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์) รวบรวมรายละเอียดและข้อมูล
เกี่ยวกับค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขด าที่ อ.๖๒๔/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๓๘/๒๕๕๕ ระหว่าง 
บริษัท เวิลด์ สตาร์ ทีวี (ไทยแลนด์) จ ากัด ผู้ฟ้องคดี ส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 



เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ น าส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาให้ความเห็นต่อกรณีดังกล่าว เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบและ
ครบถ้วน ก่อนน าเสนอต่อ กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ขอยืนยันการขอรับการจัดสรรคลื่น
ความถี่ (คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ น าเสนอความเห็นต่อท่ีประชุม กสท. พร้อมมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งตอบองค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ดังนี ้
๑. การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและใช้คลื่นความถี่ จ าเป็นต้องมีการก าหนดประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง รวมถึงแผนความถี่วิทยุไว้รองรับด้วย โดยอยู่ระหว่างการ
พิจารณาด าเนินการ 
๒. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และส านักงาน กสทช. มีสถานภาพเป็นผู้ที่ได้รับ
จัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับ 
โดยจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นไปด้วยความครบถ้วน ก่อนท่ีจะ
มีการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและใช้คลื่นความถี่ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การพิจารณาขยายระยะเวลาการด าเนินงานของคณะท างานพิจารณาแบ่งสัดส่วนการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน(์คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่น
ความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / คณะท างานพิจารณาแบ่งสัดส่วนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 
มติท่ีประชุม 

๑. รับทราบผลการพิจารณาแบ่งสัดส่วนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ
คณะท างานพิจารณาแบ่งสัดส่วนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภายใต้
คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒. จากผลการด าเนินงานของคณะท างานพิจารณาแบ่งสัดส่วนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ เห็นว่ามีความครบถ้วนตามอ านาจหน้าท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงมอบหมายให้คณะท างานฯ จัดท าสรุปผลการ
พิจารณาในส่วนท่ีอยู่ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ กสท. ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ บันทึกความเข้าใจ.(MOU).ระหว่างส านักงาน กสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff 
University) ประเทศอังกฤษ (ส่วนงานเลขานุการ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ.ร่วมกับ อส. ส านักงาน กสทช.) 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์) ปรับแก้ บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างส านักงาน กสทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ ประเทศอังกฤษ ตามข้อสังเกตของที่ประชุม 
ก่อนด าเนินการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว และด าเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เร่ืองขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.)) 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพิ่มเติม จ านวน ๑ 
ท่าน คือนายพีระ ตรีชดารัตน์ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ครบถ้วน พร้อมทั้งให้รวบรวมองค์ประกอบ/รายชื่ออนุกรรมการ พร้อมรายละเอียดข้อมูลประวัติ และคุณสมบัติของ
อนุกรรมการดังกล่าว เสนอให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณาอนุมัติและมอบหมายให้ กสท. เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป โดยอ้าง
มติของ กสทช. ครั้งท่ีอนุมัติ และในการลงนามนั้นให้ผู้ลงนามระบุด้วยว่าปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน กสทช. 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ การขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร



ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ โดยเห็นควรแต่งตั้ง
นายประสิทธ์ิ ศิริภากรณ์ เป็นอนุกรรมการแทน นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร ท่ีลาออกจากการเป็นอนุกรรมการไปแล้ว พร้อมทั้ง
ให้รวบรวมองค์ประกอบ/รายชื่ออนุกรรมการ พร้อมรายละเอียดข้อมูลประวัติ และคุณสมบัติของอนุกรรมการดังกล่าว เสนอ
ให้ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอนุมัติ และมอบหมายให้ กสท. เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป โดยอ้างมติของ กสทช. ครั้งท่ี
อนุมัติ และในการลงนามนั้นให้ผู้ลงนามระบุด้วยว่าปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน กสทช. 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ การก ากับดูแลโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือ 
มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์(กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 
มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายร้องเรียนการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมี
ลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” พร้อมท้ังให้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

๒. เห็นชอบการขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานก ากับดูแลโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิด
กฎหมายหรือมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(๓ เดือน) และเห็นชอบการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะท างานฯ จาก นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล เป็น นายภาณุโชติ 
ทองยัง 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ การแบ่งสัดส่วนคลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ กสท. (กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) 
มติที่ประชุม เห็นชอบการแบ่งสัดส่วนคลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ กสท. และการ
ก าหนดประเภทของช่องรายการกิจการทางธุรกิจตามที่เสนอ ดังนี ้
๑. สัดส่วนคลื่นความถี่ในช่วงการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลคู่ขนานกับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนาล็อก 
(Simulcast) ดังนี ้
(๑) กิจการบริการสาธารณะ ประมาณร้อยละ ๒๐ 

(๒) กิจการบริการชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

(๓) กิจการทางธุรกิจ ประมาณร้อยละ ๖๐ 

ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วนระหว่างกิจการบริการสาธารณะและกิจการทางธุรกิจได้ตามความจ าเป็น โดยให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

๒. สัดส่วนคลื่นความถี่ในช่วงหลังการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (ช่วงหลัง – ASO) ดังนี ้
(๑) กิจการบริการสาธารณะ ประมาณร้อยละ ๓๐ 

(๒) กิจการบริการชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

(๓) กิจการทางธุรกิจ ประมาณร้อยละ ๕๐ 

ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วนระหว่างกิจการบริการสาธารณะและกิจการทางธุรกิจได้ตามความจ าเป็น โดยให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

๓. ก าหนดการแบ่งประเภทของช่องรายการกิจการทางธุรกิจ และมาตรฐานความคมชัดของภาพ ดังนี ้
(๑) ช่องรายการกลุ่มที่ ๒ ช่องรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีมาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard 
Definition, SD) 
(๒) ช่องรายการกลุ่มที่ ๑ ช่องรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มีมาตรฐานความคมชัดปกติ 
(Standard Definition, SD) 
(๓) ช่องรายการกลุ่มที่ ๓ ช่องรายการทั่วไป ท่ีมีมาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition, SD) 
(๔) ช่องรายการกลุ่มที่ ๔ ช่องรายการทั่วไป ท่ีมีมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition, HD) 
ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มประเภทของช่องรายการได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 



 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ร่างหนังสือชี้แจงต่อส านักราชเลขาธิการ กรณีมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชนขอพระราชทานความ
เป็นธรรม (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 
มติท่ีประชุม ที่ประชุม กสท. รับเรื่องไว้พิจารณา แต่เนื่องจากมีรายละเอียดและประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม จึงเห็นควร
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เร่ืองเพ่ือทราบ เร่ืองร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(บส.) / เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
มติท่ีประชุม ที่ประชุม กสท. รับเรื่องไว้พิจารณา แต่เนื่องจากมีรายละเอียดและประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม จึงเห็นควร
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ จ านวน ๔ เร่ือง(กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บส.) / เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
มติท่ีประชุม ที่ประชุม กสท. รับเรื่องไว้พิจารณา แต่เนื่องจากมีรายละเอียดและประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม จึงเห็นควร
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 


