
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 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.พีระพงษ ์  มานะกิจ                                                                             กรรมการ 
๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์  งามสง่า                                                                           กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย   จิตรภาษ์นันท์                                                          กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค ์                                                                            กรรมการ 
๖.   นายประเสริฐ   อภิปุญญา                                                                                  เลขานุการ 
       รองเลขาธิการ กสทช. 
๗.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘.   นางสาวมณีรัตน ์  ก าจรกิจการ                                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓                      
๙.   นายสมบัต ิ  ลีลาพตะ                                                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                     
๑๐. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๑. นางสาวนนทร ี  เหมทานนท์                                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 

๑.   นางสาวนงลักษณ ์  วัชระเกียรติพงษ ์                     เลขานุการประธาน กสท. 
๒.   นายพส ุ  ศรีหิรัญ                                            รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
กระจายเสียง 
                                                                        และโทรทัศน ์
๓.   นางปริตา   วงศ์ชุตินาท                                     รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจาย
เสียงและ 
                                                                        โทรทัศน ์
๔.   นางรมิดา   จรินทิพย์พิทักษ ์                               รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล
ตนเอง 
๕.   นายสมศักดิ ์  สิริพัฒนากุล                                  รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และ
วิทยุในระบบ 
                                                                        ดิจิตอล 
๖.   นางสาวศิริวรรณ   ฟุ่มเฟื่อง                                รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคใน 
                                                                        กิจการ 



                                                                        กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๗.   นายกีรต ิ  อาภาพันธุ ์                                       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการ 
                                                                        กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘.   นางธันยพร   เปาทอง                                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.   นายตร ี  บุญเจือ                                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง   
๑๐. นางสาวสมพร   อมรชัยนพคุณ                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายสุภัทรสิทธ์ิ   สวนสุข                                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒. นางสาวอัจฉรีย ์  เจตินัย                                    พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๓. นางสาวธนพร   ลี้ตระกูลศิลปะ                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๔. นางสาวนพรัตน ์  ป้อมสุข                                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๕. นางสาวภัทราภา   อัศวนภากาศ                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๖.  นายธนิศ   สงกรานต ์                                       พนักงานตามสัญญาจ้าง                   
๑๗. นายเอกนรินทร ์  ยุพาพิน                                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๘. นายสุเมธ   วงศ์พานิชเลิศ                                  ผู้ช้ีแจง 
๑๙. นางสาวรติดนัย   หุ่นสวัสดิ ์                                 ผู้ช้ีแจง 
๒๐. นายชัยสิทธ์ิ   อนุชิตวงศ ์                                    ผู้ช้ีแจง 
๒๑. นางสาวกรรณิการ ์  ธรรมพานิชวงศ์                      ผู้ช้ีแจง 
๒๒. นางสาวมนัดดา   พ่วงพิศ                                   ผู้ช้ีแจง 
๒๓. นายณรงค ์  ป้อมหลักทอง                                  ผู้ช้ีแจง 
๒๔. นางสาวพิธุวรรณ   ปรมาพจน ์                            ผู้ช้ีแจง 
๒๕. นายสุธ ี  ไตรวิวัฒน์                                          ผู้ช้ีแจง 
  
เร่ิมประชุม                                  ๐๙.๐๐ น. 
  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                        ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งท่ีประชุมทราบว่า การด าเนินการใน
ด้านต่างๆ ของ กสท. เป็นที่สนใจของสาธารณชน จึงขอให้กรรมการ กสท. ทุกท่านให้ความเห็นต่อสาธารณะด้วยความ
ระมัดระวัง 
                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์  คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๖ 
เมื่อวันจันทร์ที่ มีนาคม ๒๕๕๖  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กส.)) 

                        มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 
  
  
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑          รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม 
๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
            



วาระที่ ๓.๒          ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  (กลุ่มงานประธานและ
การประชุม) 

            มติท่ีประชุม         ทราบ 
  

            วาระที่ ๓.๓          รายงานผลการด าเนินการจัดส่งผังรายการของผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ และวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   (กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
                        
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
            วาระที๔่.๑          การก าหนดให้เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทอุปกรณ์แปลงสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

ในระบบดิจิตอล ( Set-Top-Box) ได้รับยกเว้นใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานี
วิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. .....พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศ กสทช.ฯ เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
            วาระที่ ๔.๒          ขอปรับปรุงร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ส าหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ.  ... (กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) / กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบ
ดิจิตอล (จส.) / และกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้
ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส าหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ... พร้อมท้ังมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศ กสทช.ฯ เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติหน้าท่ีแทน กสทช.ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๒ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                        
            วาระที่ ๔.๓          (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคม

และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...   (คณะอนุกรรมการจัดท า
มาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / คณะท างานจัดท าร่าง
หลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ และกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)) 

                        มติท่ีประชุม         ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กสทช. พันต ารวจ
เอก ทวีศักดิ์ งามสง่า กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ และกสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์) เห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ 
กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขร่างประกาศ กสทช.ฯ ตามความเห็นของที่ประชุม กสท. พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 



น าร่างประกาศ กสทช.ฯ เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ และมอบหมายให้ กสท.ปฏิบัติหน้าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  ส าหรับท่ีประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) ไม่เห็นชอบต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... โดยจะได้จัดท าบันทึกความเห็นส่งให้
ในภายหลังหมายเหต ุ:รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๓ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป  
                        
            วาระที่ ๔.๔          การแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเคร่ืองรับสัญญาณ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ภายหลัง  Focus Group (คณะอนุกรรมการจัดท า
มาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

                        มติท่ีประชุม         
                        ๑. เห็นชอบต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นแบบ Focus group และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมท้ัง
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศ กสทช.ฯ เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติหน้าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พ.ร.บ. 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
                        ๒. ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานท่ีดูแลรับผิดชอบโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก ส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ด าเนินการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากระบบดิจิตอล เพื่อพัฒนาเป็น
มาตรฐานทางเลือก และน าไปสู่มาตรการส่งเสริมโดยอาศัยกลไกจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๔ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
            วาระที่ ๔.๕          การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๓๑๓๘/๒๕๕๕  (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (มส.)) 
                        มติท่ีประชุม         

๑. มอบอ านาจให้ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า 
เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช. และ กสท. 
                        ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
  
            วาระที่ ๔.๖          การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๔๘/๒๕๕๖  (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (มส.)) 
                        มติท่ีประชุม         

๑. มอบอ านาจให้ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า 
เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช. และ กสท. 
                        ๒. เห็นชอบแนวทางการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
  
            วาระที่ ๔.๗          การขอให้พิจารณาเลื่อนกรอบระยะเวลาในกระบวนการยื่นขอ/ออกใบอนุญาต

สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล เพ่ือสาธารณะ ๑๒ ช่อง ออกไปก่อน และขอให้เปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนก่อนออกใบอนุญาต เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสถานีโทรทัศน์ สาธารณะ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะชนอย่างแท้จริง (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.)/ กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.)) 



                        มติท่ีประชุม         ให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปก่อนเพ่ือน าไปรวมพิจารณากับเรื่องลักษณะ
เดียวกันนี้เป็นการเฉพาะต่อไป 
            
            วาระที่ ๔.๘          การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 
                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ จ านวนท้ังสิ้น ๖๕ ราย ดังปรากฏรายชื่อตาม
บัญชีแนบท้าย เอกสาร ๑ 
  
            วาระที่ ๔.๙          การพาดสายและติดต้ังอุปกรณ์ในการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์กับการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 
                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบการแจ้งตอบเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
  
            วาระที่ ๔.๑๐        ข้อเสนอแนะเร่ืองระดับเสียงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ (ฟรีทีวี)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงฯ (รส.)) 

                        มติท่ีประชุม        เพื่อป้องกันมิให้มีการด าเนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค จึง
ก าหนดให้การออกอากาศท่ีมีระดับเสียงดังเพิ่มขึ้นกว่าปกติในช่วงเวลาโฆษณา เป็นการละเมิดต่อผู้บริโภคในลักษณะที่เป็นการ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ตามข้อ ๕(๑๐) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งนี้การก าหนดเกณฑ์ระดับเสียงท่ีเพิ่มขึ้นให้น าเอามาตรฐานสากลที่ก าหนด
โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) หรือ มาตรฐานที่ก าหนดโดย FCC ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาประกอบการ
พิจารณา โดยให้อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคน าเสนอแนวปฏิบัติให้ กสท. พิจารณา 
  

วาระที่ ๔.๑๑        ขอเสนอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่อคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานกิจการ
กระจายเสียงฯ (ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 

                        มติท่ีประชุม        เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ือคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ด้านกิจการกระจายเสียง ตามที่ กสทช.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เสนอ โดยให้เสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
  

วาระที่ ๔.๑๒        แต่งต้ังคณะท างานในคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมาย 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ (คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับ
ใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานกฎหมายกระจาย เสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานในคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้
กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อจัดท าค าแปลพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นภาษาอังกฤษ ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 

  
วาระที่ ๔.๑๓          ขอขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการทดลองระบบการ

รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและคณะท างานจัดท าร่างหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑.  อนุญาตให้ขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการทดลองระบบการรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและคณะท างานจัดท าร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต่อไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี 



๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

๒. ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 

  
วาระที่ ๔.๑๔        การเดินทางเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการการสื่อสารแห่งรัฐบาลกลาง (Federal 

Communications Commission – FCC) ประเทศสหรัฐอเมริกา และการเข้าร่วมสัมมนา
ของ National Association of Broadcasting ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการการสื่อสารแห่งรัฐบาลกลาง (Federal 
Communications Commission – FCC) ประเทศสหรัฐอเมริกา และการเข้าร่วมสัมมนาของ National Association of 
Broadcasting ระหว่างวันท่ี ๖ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังมีรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ และให้เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบ (เฉพาะกรณีบุคคลภายนอก) 

  
วาระที่ ๔.๑๕        ค่าความจุต่อมัลติเพล็กซ์บนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และจ านวนช่อง

รายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) และความคมชัดสูง (HD) ที่เหมาะสมในทางเทคนิค
ต่อหนึ่งมัลติเพล็กซ์ (คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ / คณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล / กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติท่ีประชุม         
                        ๑. เห็นชอบต่อชุดพารามิเตอร์ส าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ระบบ DVB-
T2) ส าหรับการรับสัญญาณแบบพกพาภายในอาคาร (Portable Indoor Reception) ตามที่คณะอนุกรรมการจัดท า
มาตรฐานทางเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เสนอ 
                        ๒. เห็นชอบความเหมาะสมทางเทคนิคต่อการส่งสัญญาณช่องโทรทัศน์ในแต่ละมัลติเพล็กซ์ โดยให้ใช้
ทางเลือกที่ ๓ ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานทางเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้มี
ช่องรายการความคมชัดปกติ (SD) จ านวน ๖ ช่อง ช่องรายการความคมชัดสูง (HD) จ านวน ๒ ช่อง ในแต่ละมัลติเพล็กซ ์

  

วาระที่ ๔.๑๖        รายงานผลการศึกษาการประเมินมูลค่าคลื่นส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 
ในระบบดิจิตอล (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (นส.)) 

                        มติท่ีประชุม        เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจ านวนช่องรายการส าหรับการให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ จึงให้คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์พิจารณาปรับปรุงรายงานการศึกษาการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
เพื่อน าเสนอต่อ กสท. ต่อไป 

  
วาระที่ ๔.๑๗      เร่ืองเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Editorial Values, 

Impartiality, and Balance ณ กรุงลอนดอน (ภาคปฏิบัติ) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๖  (ส านักงาน กสทช. (ด้านภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์) / กลุ่มงาน
อ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบรายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร Editorial Values, Impartiality, and 
Balance ณ กรุงลอนดอน (ภาคปฏิบัติ) ระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให้
เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าอบรมจากส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อีก ๑ 
คน 



  
วาระที่ ๔.๑๘      สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง 

หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่ส าคัญ พ.ศ. ...  (กลุ่มงานส่งเสริมการ
แข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบต่อสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) และ (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาท่ีส าคัญ พ.ศ. ... โดยให้ปรับแก้ตามความเห็นของ
ที่ประชุม กสท.  พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศ กสทช.ฯ เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติหน้าท่ีแทน กสทช. ตาม
มาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจน
เสร็จสิ้นกระบวนการ 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
วาระที่ ๔.๑๙        การปรับเปลี่ยนขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน ์(มส.)) 
มติท่ีประชุม         เห็นชอบการปรับเปลี่ยนขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ โดยให้ส านักงาน กสทช. ปรับแก้ตามความเห็นของ
ที่ประชุม กสท. 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
วาระที่ ๔.๒๐        โครงสร้างและข้อก าหนดเพดานจ านวนช่องรายการส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ ในระบบ

ดิจิตอล ประเภทกิจการทางธุรกิจ  (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล 
(จส.) /กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบโครงสร้างจ านวนช่องรายการส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการ

ทางธุรกิจ ดังนี ้
                   ๑.๑ จ านวนช่องรายการกิจการทางธุรกิจ จ านวน ๑๗ SD + ๗ HD แบ่งเป็น ดังนี้ 

                                        ๑.๑.๑ ช่องรายการกลุ่มที่ ๑ (เด็ก เยาวชน และครอบครัว) จ านวน ๓ SD 
                                        ๑.๑.๒ ช่องรายการกลุ่มที่ ๒ (ข่าวสารหรือสาระฯ) จ านวน ๗ SD 
                                        ๑.๑.๓ ช่องรายการกลุ่มที่ ๓ (ทั่วไป) จ านวน ๗ SD 
                                        ๑.๑.๔ ช่องรายการกลุ่มที่ ๔ (ทั่วไป) จ านวน ๗ HD 
                               ๑.๒ จัดให้มี รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตลอดจนการส่งเสริมสิทธิของผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส เพิ่มเติมในช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ 
                               ๑.๓ จัดให้มีการใช้คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ ของคลื่นความถี่ในแต่ละพื้นท่ีของการอนุญาต
ประกอบกิจการ ในการประกอบกิจการบริการชุมชน             
                        ๒. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งาม
สง่า และ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ ) เห็นชอบข้อก าหนดเพดานจ านวนช่องรายการส าหรับ 
การให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการทางธุรกิจ ดังนี ้
                               ๒.๑ ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถประกอบกิจการช่องรายการในแต่ละกลุ่มไม่เกิน ๑ ช่อง
รายการ และ 
                               ๒.๒ ผู้ประกอบการในช่องรายการกลุ่มที่ ๔ (ทั่วไป) ที่มีมาตรฐานความคมชัดสูง (HD)  
ไม่สามารถประกอบกิจการในช่องรายการกลุ่มที่ ๒ (ข่าวสารหรือสาระ ฯ) และในทางกลับกัน ผู้ประกอบการในช่องรายการ
กลุ่มที่ ๒ (ข่าวสารหรือสาระ ฯ) ไม่สามารถประกอบกิจการในช่องรายการกลุ่มที่ ๔ (ทั่วไป) ที่มีมาตรฐานความคมชัดสูง (HD) 
ได ้
                            ส าหรับท่ีประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช.สุ



ภิญญา  กลางณรงค์)  ไม่เห็นชอบต่อข้อก าหนดเพดานจ านวนช่องรายการส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ โดยจะได้จัดท าบันทึกความเห็นส่งให้ในภายหลัง 

๓. ให้ สนง.กสทช. น าเสนอนิยาม ช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ช่องรายการข่าวสาร หรือสาระ
ฯ และช่องรายการทั่วไป น าเสนอต่อ กสท. เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 

วาระที่ ๔.๒๑        การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ 
เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภท 
ที่สอง เพ่ือความมั่นคงของรัฐ  (คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร 
คลื่นความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์/กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียง (มส.)) 

มติท่ีประชุม         ให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปก่อนเพ่ือน าไปรวมพิจารณากับเรื่องลักษณะ
เดียวกันนี้เป็นการเฉพาะต่อไป 

  
วาระที่ ๔.๒๒        การคัดเลือกลูกจ้างส านักงาน กสทช. เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงาน 

ตามสัญญาจ้างของส านักงาน กสทช.   (ส านักงาน กสทช./กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจาย
เสียงและโทรทัศน์(อส.)) 

มติท่ีประชุม         ให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปก่อน 
  

ระเบียบวาระที่ ๕              เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
วาระที่ ๕.๑           ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างส านักงาน กสทช.  (ส านักงาน กสทช. / กลุ่มงานอ านวยการ

ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้ประกาศใช้โครงสร้าง สนง. กสทช. ใหม่ โดยใช้โครงสร้าง สนง.กสทช. 
ช่ัวคราว ท้ังนี้ ให้เปลี่ยนแปลงช่ือ "กลุ่มงาน" เป็น "ส านัก 

  
เลิกประชุมเวลา                ๑๓.๐๐ น. 

  

 


