
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์                                                               ประธานกรรมการ 
๒.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า                                                        กรรมการ 
๓.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์                                                         กรรมการ                   
๔.   นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ            
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                         ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
กสท.     
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๖.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๗.   นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.        พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ                                                         ติดภารกิจ 
๒.        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                       ติดภารกิจ 
๓.        นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ติดภารกิจ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์             เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นางปริตา  วงศ์ชุตินาท                           รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและ

เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓.        นายพสุ  ศรีหิรัญ                                   รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและ

จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔.        นางสาวรุจิรา ธรรมชาติ                          ผู้บริหารระดับต้น 
๕.        นางพุธชาด แมนมนตรี                           ผู้บริหารระดับต้น 
๖.        นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๗.        นางสาวกัญญา แสนคลัง                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นายชาญณรงค์ มหาราต                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒.    นางสาวฉัตรหทัย มีประดิษฐ์                     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓.    นายธนิษฐ์นันท์ กิตติชนะเจริญ                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔.    นางสาววิไลลักษณ์ โคตาสูตร                     พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ์                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖.    นางสาวปวรรัตน์ ระเวง                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๗.    นางสาวอนุรดี โรจนสุพจน์                       พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  
 มติที่ประชุม     ทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  
๓๒/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

     
มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และ             กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน 

๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.)) 

  
                   มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ประจ าปี ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และรายงานความคืบหน้า
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานอ านวยการ
ภารกิจกระจายเสียง 



และโทรทัศน์ (อส.)) 
  

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๓    รายงานผลกระทบการย้ายช่องรายการจากดาวเทียมไทยคม ๕ ไปยังดาวเทียม
ไทยคม ๖ เอ (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ในระบบไอพี 
(พส.)) 

  
                   มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๔    ผลการประชุม ATRC ครั้งที่ ๑๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ (กลุ่ม

งานการต่างประเทศ (ตย.)) 
  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่   

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕๔ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 
                                                               

วาระท่ี ๔.๒    บริษัท ทรู วิชันส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน)   
ขออนุญาตพักการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกแก่ผู้ใช้บริการ 
เป็นการชั่วคราวในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ –๐๘.๐๐ น. 
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      อนุญาตให้ บริษัท ทรู วิชันส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล 
จ ากัด (มหาชน) พักการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกแก่ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ – ๐๘.๐๐ น. จ านวน ๖ ช่องรายการ และให้บริษัทฯ รายงานผลการพัก
ให้บริการ  
มายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่พักให้บริการ 

  

วาระท่ี ๔.๓    การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด(กลุ่มงานการอนุญาต



ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 
  
มติที่ประชุม      เห็นชอบผลการด าเนินการของส านักงาน กสทช. ที่มีหนังสือก าชับให้บริษัท  

ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดผังรายการส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด กรณีการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการในครั้งต่อไป  
  

วาระท่ี ๔.๔    แนวทางการพิจารณาให้ท าหรือน าเข้าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบแนวทางการพิจารณาให้ท าหรือน าเข้าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ดังนี้ 
๑.   เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จะต้องผ่านการจดทะเบียน

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จากส านักงาน กสทช. แล้ว 
๒.   เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล แบบที่มีจอภาพแสดงผล 

หรือ Integrated Television (iDTV) เมื่อผ่านการจดทะเบียนแล้ว ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แต่จะต้องขอออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามจ านวนที่จะขอท าหรือน าเข้าแล้วแต่กรณี 

๓.   เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล แบบไม่มีจอภาพแสดงผลหรือ   
Set-top-Box เมื่อผ่านการจดทะเบียนแล้ว จะต้องขอรับใบอนุญาตท าหรือน าเข้า ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม   
พ.ศ. ๒๔๙๘ และขอออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง การตรวจและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  
ตามจ านวนที่จะขอท าหรือน าเข้าแล้วแต่กรณี 

  

วาระท่ี ๔.๕    การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... (กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบต่อร่างประกาศฯ โดยให้ส านักงาน กสทช. ปรับแก้ตามความเห็นในที่ประชุม  
๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

และมอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ ฯ  



พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และมอบหมายให้
ประธาน กสท. ลงนามในประกาศเพ่ือน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

  
หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  

วาระท่ี ๔.๖    การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงผังรายการ (กลุ่มงาน 
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ (ปส.๑ – ๓)) 

มติที่ประชุม      อนุมัติแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงผังรายการ ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏ 
ตามแนบท้าย เอกสาร ๒ 

  

หมายเหต ุ: รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๗    การจัดตั้งคณะท างานพิเศษระหว่าง กสทช. และ MCMC(ประเทศมาเลเซีย) (กลุ่ม
งานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นควรให้รอผลการศึกษาและวางแนวทางการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ 
เมกะเฮิรตซ์ จากคณะอนุกรรมการฯ ที่ กสทช. เคยมีมติแต่งตั้งในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ก่อนด าเนินการจัดตั้งคณะท างานพิเศษระหว่าง กสทช. และ  MCMC (ประเทศ
มาเลเซีย)  
เพ่ือจัดท าแผนการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุร่วมกันบริเวณชายแดนบนย่านความถ่ี ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๘    ร่างข้อก าหนดการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
บัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (บส.) /เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)) 

       

มติที่ประชุม      ให้น าเข้ามาพิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป  



  

วาระท่ี ๔.๙    ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่เพื่อ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทท่ีสอง
เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (คณะอนุกรรมประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือ
ความมั่นคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบแนวทางการอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สอง เพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ ตามที่คณะ
อนุกรรมประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เสนอ 

๒.   มอบหมายให้ ปส. ด าเนินการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สอง เพ่ือความมั่นคงหรือความปลอดภัยสาธารณะ โดยให้
จัดท าเป็นร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือด าเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๐  เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงผังรายการขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) และ บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ )  ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  
(กลุ่มงานการอนุญาต ๓ (ปส. ๓)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) และ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗)
เปลี่ยนแปลงผังรายการได้ และให้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผังรายการต่อสาธารณะไม่น้อย
กว่า ๒ วันก่อนการออกอากาศ พร้อมรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่
ออกอากาศรายการ ตามที่ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งไป โดยเคร่งครัด  

  



ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ         

ไม่มี  
  

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๑๐ น. 
 


