
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 

วันที่ ๒๕ 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.    นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๐. นางสาวนนทร ี  เหมทานนท์                                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นายสมบัต ิ  ลีลาพตะ                                                                                        ติดภารกิจ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                     
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ ์  วัชระเกียรติพงษ ์                    เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นายสมศักดิ ์  สิริพัฒนกุล                                  รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และ 

                                                                 วิทยุในระบบดิจิตอล 
๓.        นางปริตา วงศ์ชุตินาท                                      รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลย ี

                                                                 กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๔.        นายพสุ ศรีหิรัญ                                             รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร 
                                                                 กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๕.        นางรัตนากร   ทองส าราญ                                 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ 
                                                                 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๖.    นางสาวศิริวรรณ   ฟุ่มเฟื่อง                                ผู้อ านวยการส่วน 
๗.        นายตร ี  บุญเจือ                                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นายเมธา   จันทร์หล้าฟ้า                                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางจิตติมา ศุภเกษม                                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๑๐.    นางสาวกฤติพร   ศรียะพันธ์                               พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๑.    นายสุภัทรสิทธ์ิ สวนสุข                                      พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒.    นางสาวจงสุภา   ปิ่นตาดวง                                พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๓.    นางสาวอัจฉรีย ์  เจตินัย                                    พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๔.    นายพิชัย   ร่วมภูมิสุข                                       พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๕.    นายดนัย   ศีลบุตร                                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๖.    นางสาวธนพร ลี้ตระกูลศิลป ์                              พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๗.    นายอรรจน ์  ชลวร                                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๘.    นางสาววันทนีย ์  วริยานันทกุล                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๙.    นางนันท์นภัส   ปัญญา                                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๐.    นางสาวภรภัทร   พิริยานสรณ ์                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๑.    นางสาวมณีนุช   อ่อนกัน                                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  
เร่ิมประชุม                                  ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและกล่าวขอบคุณส านักงาน กสทช. ว่าเมื่อ
วันท่ี ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ส านักงาน กสทช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อ
ทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทในปีท่ีผ่านมา และก าหนดทิศทางการด าเนินงานส าหรับ ปี ๒๕๕๖ ณ Royal cliff 
Beach Hotelเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งทางส านักงาน กสทช. ด าเนินการได้เป็นอย่างดีและเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นโอกาสอันดีที่คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรรมการ กสท. ทุกท่าน 
                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                        รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี ๑๑/
๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 

  
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑         รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม 
๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
            

วาระที่ ๓.๒         รายงานคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับท่ี ๓ (ตุลาคม – ธันวาคม 
๒๕๕๕) (คณะอนุกรรมการติดตามการบริหารคลื่นความถี่) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
            วาระที่ ๔.๑         การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 
                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ จ านวนท้ังสิ้น ๖๔ ราย ดังปรากฏรายชื่อตาม



บัญชีแนบท้าย เอกสาร ๑ 
                        

วาระที่ ๔.๒         พิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่กรณีสถานีวิทยุชุมชนสัมพันธ์หมู่บ้านดีเค คลื่นความถี่ 
๙๖.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ กรุงเทพมหานคร ถูกเพิกถอนสิทธิการทดลองออกอากาศในลักษณะ
ชั่วคราว (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน เสนอ ดังนี ้
     ๑. ยกค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ กรณีนายชวลิต  ชัยงาม ยื่นค าร้องขออนุญาตให้สถานีวิทยุชุมชน

สัมพันธ์ หมู่บ้านดีเค คลื่นความถี่ ๙๖.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ กรุงเทพมหานคร ได้รับสิทธิทดลองออกอากาศ 

     ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าร้องทราบต่อไป       
            

            วาระที่ ๔.๓         ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับ 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ / 
กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

                        มติท่ีประชุม         
                        ๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ กิจการโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี)่ จ านวน ๖๓ ช่องรายการ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย 
เอกสาร ๒ 

                        ๒. ให้ตรวจสอบว่าผู้ได้รับอนุญาตในแต่ละรายเคยมีประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารและยาหรือไม่ โดยให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของ กสท. ในเรื่องเดียวกันด้วย 

๓. ให้ตรวจสอบกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตมีเนื้อหาอาจไม่เหมาะสมหรืออาจมีเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยให้เสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการด้วย 

  
            วาระที่ ๔.๔       ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการ

ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๘ ราย 
(๘ ใบอนุญาต) (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 
๒ (ปส.๒)) 

                         มติท่ีประชุม        
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโครงข่าย

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) จ านวน ๘ ราย (๘ ใบอนุญาต) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดัง
ปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๓ 

๒. ส าหรับแนวทางในการพิจารณาการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เพิ่มเติม น้ัน ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าเป็นระเบียบวาระใหม่ และน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีก
ครั้งหนึ่ง 
  
            วาระที่ ๔.๕         นิยามประเภทช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลส าหรับกิจการทางธุรกิจ (กลุ่มงานขับเคลื่อน

กิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 
                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบต่อนิยามประเภทช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลส าหรับกิจการ 
ทางธุรกิจ ท่ีปรับแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม กสท. 
  

วาระที่ ๔.๖         การขอผ่อนผันการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป กรณีการถ่ายทอดสดรายการ
แข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFa World Cup Final) ปี ค.ศ. ๒๐๑๔    (กลุ่มงาน
วิชาการจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 



มติท่ีประชุม         เห็นควรให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ ดังนี ้
                            ๑. ท าหนังสือแจ้งบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
(บริษัทฯ) ขอให้ ส่งหนังสือสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับ FederationInternationale de Football Association (FIFA) ให้แก่ 
กสท. เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 
                            ๒. ให้บริษัทฯ ช้ีแจงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในกรณีที่ กสท. ไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการ
เผยแพร่รายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป กรณีถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup 
Final) ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ 
                            ๓. วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างความเสียหายของบริษัทฯ กับ
ประโยชน์สาธารณะที่จะเสียไปเนื่องจากการอนุญาตหรือไม่อนุญาตดังกล่าว 
                            ๔. ให้ประสานกับ Free TV ทุกช่อง เพื่อให้ความเห็นว่ามีความพร้อมท่ีจะถ่ายทอดสดรายการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ หรือไม ่

  
วาระที่ ๔.๗         แนวทางการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการบริการ

สาธารณะ (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล(จส.)) 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กสทช. พันต ารวจ
เอก ทวีศักดิ์ งามสง่า กสทช. และพลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ) เห็นชอบต่อแนวทางการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทกิจการบริการสาธารณะ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ส าหรับท่ีประชุมเสียงข้างน้อย 
(กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และกสทช. สุภิญญา       กลางณรงค์) ไม่เห็นชอบต่อแนวทางการ
อนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทกิจการบริการสาธารณะ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยจะ
ได้จัดท าบันทึกความเห็นส่งให้ในภายหลัง 

  

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

วาระที่ ๕.๑         เร่ืองกรณีขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์บนแถบแสดงรายการขณะเปลี่ยน
ช่องรายการของกล่องรับสัญญาณดาวเทียม บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน)(กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) / เลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 

มติท่ีประชุม         เลื่อนการพิจารณาไปการประชุมคราวถัดไป 

วาระที่ ๕.๒         การเพ่ิมเติมมาตรฐานการบรรยายด้วยเสียง (Audio Description) ส าหรับเคร่ืองรับ
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนตา
บอด (กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบต่อการเพิ่มเติมมาตรฐานการบรรยายด้วยเสียง (Audio Description) เพื่อ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนตาบอด ใน (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี ้

๑. เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับการรับฟังการบรรยายด้วยเสียงใน
ลักษณะ Broadcast Mix 

๒. รีโมทคอนโทรลต้องมีปุ่มส าหรับการเลือกใช้งานการบรรยายด้วยเสียง ทั้งนี้ อาจเป็นปุ่มส าหรับเลือก
เปิดหรือปิดการบรรยายด้วยเสียงโดยเฉพาะ หรือเป็นปุ่มส าหรับการเลือกช่องสัญญาณเสียง 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๕.๒ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 



วาระที่ ๕.๓         การอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ
(ส านักงาน กสทช.) 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม กสท. ไม่รับพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากได้มีการพิจารณาเรื่องนี้ไปแล้ว 

วาระที่ ๕.๔         การขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยา (ส านักงาน กสทช.) 

มติท่ีประชุม         เลื่อนการพิจารณาไปการประชุมคราวถัดไป 

วาระที่ ๕.๕         การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ เร่ือง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์มีบริการเพ่ือ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบต่อข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

วาระที่ ๕.๖         ขออนุมัติแต่งต้ังคณะท างานเพ่ือพิจารณาเนื้อหาของรายการตอบโจทย์ ประเทศไทยของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ส านักงาน กสทช.) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบในหลักการ โดยให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการส่งรายชื่อ
คณะท างาน เพื่อให้ที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

  
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  
 


