
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน 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.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                           ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ กสท. 
๗.    นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๘.   นางสาวมณีรัตน ์  ก าจรกิจการ                                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๙.   นางสาวนนทร ี  เหมทานนท์                                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.        นายสมบัต ิ  ลีลาพตะ                                                                                       ติดภารกิจ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ ์ วัชระเกียรติพงษ ์                     เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นายสมศักดิ ์ สิริพัฒนกุล                                   ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์ 
                                                                        และวิทยุในระบบดิจิทัล 
๓.        นางสุวรรนีย ์ เจียรานุชาต ิ                                ผู้อ านวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
๔.        นางปริตา วงศ์ชุตินาท                                      รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจาย

เสียง และโทรทัศน ์
๕.        นางศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง                                     รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง

ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
                                                                        โทรทัศน ์
๖.        นายอาคม  สุวรรณรักษา                                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นางเพ็ญพร  ทองนาค                                      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข                                     พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๑.    นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน ์                             พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง                                    



๑๒.    นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง                                 พนักงานปฏิบัติงานระดับต้น 
๑๓.    นางสาวชนาธิป  โพธิอ่อน                                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๔.    นางสาววรพรรณ  เร่งสมบูรณ์สุข                         พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๕.    นายปัญญ ์ จันทร์ลออ                                      พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๖.    นายตะวันเศรษฐ ์ เซ็นนันท์                                พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๗.    นางสาววันทนีย ์ วริยานันทกุล                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๘.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                                      พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๙.    นางสาวภรภัทร   พิริยานสรณ ์                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๐.    นายศาศวัต  พัวเวส                                         ผู้ช้ีแจง 

  
เร่ิมประชุม                                  ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เรื่องกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ระบบทีวีดิจิตอลได้มีการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนตามล าดับ โดยจะมีการจัดการประมูลรอบสาธิต (mock 
auction) ให้กับสื่อมวลชน ก่อนท่ีจะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  
                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                        รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี  ๒๐/
๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                                    
มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้ง

ที่ ๒๐/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 
  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑       รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๒๐/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 
                        
                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
            

วาระที่ ๓.๒       ผลการนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกในคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๔๗๘/๒๕๕๔ (กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
            มติท่ีประชุม         ทราบ 

  
วาระที่ ๓.๓       ค าสั่งศาลในคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๓๑๖๐/๒๕๕๕ และคดีปกครองหมายเลขด าท่ี 

๓๒๒๒/๒๕๕๕ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
  
มติท่ีประชุม         ทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 



วาระที่ ๔.๑       การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖๗ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 
                        
            

วาระที่ ๔.๒       การพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
          มติท่ีประชุม         

๑. ยกค าร้องอุทธรณ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยนาวาอากาศตรี บุญ
เรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิติบุคคล ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) แจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ ทราบตามแนวทางหลักการแจ้งตอบท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (ดส.) พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงโดยฝ่าฝืนกฎหมายต่อไป 
  
  

วาระที่ ๔.๓          การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  
มติท่ีประชุม         

                        ๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อให้บริการกิจการโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี)่ จ านวน ๔๕ ช่องรายการ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย 
เอกสาร ๒ 
                        ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต  หากพบว่ามีการกระท าความผิดหรือเคย
กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ อย. ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ท่ีประชุม กสท. เคยมีมติไว้
แล้ว             

๓. กรณีพบว่ามีเนื้อหารายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ท่ี
ประชุม กสท. เคยมีมติไว้แล้ว กล่าวคือ ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความเห็นต่อไป 

  

วาระที่ ๔.๔         ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบแบบค าขอและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นค าขอประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม         

                        ๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตรวจสอบแบบค าขอและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นค าขอประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี)่ โดยก าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าบัญชีรายชื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (ช่องรายการ) (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) แล้วแจ้งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ



โทรทัศน(์กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) ให้เผยแพร่ได้เฉพาะช่องรายการโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งรัดให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา เร่งจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในก าหนดตาม
ข้อ ๑. 

  

วาระที่ ๔.๕         เร่ือง บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนราม่า จ ากัด (มหาชน) ขอหารือเกี่ยวกับการด าเนินการของ
บริษัท จะต้องรับใบอนุญาตเพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
หรือไม่ (คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี ่/กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม         

เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ กล่าวคือ บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนราม่า จ ากัด (มหาชน) ต้องยื่น
ขอรับใบอนุญาตฯ ส าหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จาก กสทช. และต้องปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการนี้ต่อไป 

  

วาระที่ ๔.๖         แผนปฏิบัติการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ปี ๒๕๕๖(กลุ่มงานอ านวยการภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

                       มติท่ีประชุม         
                       ๑. ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบต่อไป   
                       ๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ milestone หรือแผนงานของตัวช้ีวัดที่ขาดไปเพิ่มเติมภายหลัง 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. น าแผนปฏิบัติการของภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ปี ๒๕๕๖ ไปจัดท าเป็น
รูปเล่ม เพื่อเผยแพร่ต่อไป 

  

วาระที่ ๔.๗         การประชุมคณะท างานพิเศษ (STF) คร้ังท่ี ๘ และการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค
ว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) คร้ังท่ี 
๒๓(กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบแนวทางด าเนินการต่อประเด็นด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ รวมทั้งท่าทีเบื้องต้น ส าหรับการประสานงานร่วมกับประเทศมาเลเซีย ในการประชุมคณะท างานพิเศษ ครั้งท่ี ๘ (8th 
Special Task Force - STF) และการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย ครั้งท่ี ๒๓ (The 23nd Meeting of Joint Technical Committee on Coordination 
and Assignment of Frequencies along Thailand - Malaysia Common Border – JTC) ตามที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ 

  

วาระที่ ๔.๘         ข้อก าหนดทางเทคนิคส าหรับรีโมทคอนโทรลของเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน



ระบบดิจิตอล (กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติท่ีประชุม   ให้ส านักงาน กสทช. ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรลดังกล่าว และ
จัดท าเป็นร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคฉบับเพิ่มเติม โดยให้ด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง   

                        

วาระที่ ๔.๙         การออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) และมาสคอตส าหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล(กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบ
ดิจิทัล (จส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑.          เห็นชอบแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ประกอบการรับรองมาตรฐานเครื่องรับโทรทัศน์และ

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Set-Top-Box) โดยให้ใช้แบบตราสัญลักษณ2์A ตามที่ ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.          เห็นชอบแบบมาสคอต เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยให้ใช้แบบมาสคอต 1D ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๓.          ให้ส านักงาน กสทช. ประชาสัมพันธ์ แบบตราสัญลักษณ์และมาสคอต ให้ประชาชนทราบในวง
กว้างต่อไป 

  

วาระที่ ๔.๑๐       ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติการก าหนดเกณฑ์ระดับเสียงที่เพ่ิมขึ้น ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร 
หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบแนวทางตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ เสนอ   ดังนี ้

                        ๑. เห็นควรก าหนดในเงื่อนไขการอนุญาต ของผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายในระบบดิจิตอล เพื่อก ากับดูแล
ระดับเสียงเฉลี่ยของรายการปกติและระดับเสียงเฉลี่ยของโฆษณาอยู่ในระดับที่เท่ากัน 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท าแนวทางปฏิบัติ ในลักษณะข้อเสนอแนะส าหรับ 
ผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของ
สหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป (European Broadcasting Union หรือ EBU) 

๓. เห็นควรสร้างกลไกการตรวจสอบ ดังนี ้
๓.๑ กลไกของ กสทช. มอบหมาย ส านักงาน กสทช. พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ / โปรแกรมประยุกต์ 

ช่วยในการวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
๓.๒ กลไกในส่วนของผู้บริโภคที่จะเฝ้าระวังและร้องเรียน มอบหมายคณะอนุกรรมการฯ และ

ส านักงาน กสทช. (รส.) ด าเนินการเพื่อให้การร้องเรียนมีองค์ประกอบของการร้องเรียนที่ครบถ้วน และสามารถด าเนินการ
ต่อไปได ้



  

วาระที่ ๔.๑๑       ความเห็นต่อร่างสนธิสัญญาองค์กรคุ้มครองแพร่เสียงแพร่ภาพ  (กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบกับข้อคิดเห็นต่อร่างสนธิสัญญาคุ้มครององค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพตามหนังสือ
แจ้งตอบอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอ่ืนๆ 

                        ไม่ม ี

  
เลิกประชุมเวลา                ๑๓.๑๐ น. 

  

 


