
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                                      รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓                   เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๙/
๒๕๕๖                 : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 

๓.๒   รายงานการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
(ประเภท ก) ตามมาตรฐานทางเทคนิค กสทช. มส. ๔๐๐๒-๒๕๕๕ 
(ฉบับที่ ๑) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ส าหรับเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ
โทรทัศน์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.) 

๓.๓   รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ประจ าไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๕๖ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 
๒๕๕๖) : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.) 

๓.๔   รายงานการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผังรายการ
หลักก่อนออกอากาศต่อสาธารณะและรายงานคณะกรรมการ ของ
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง ๗) เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ และองค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) เดือนกันยายน 
๒๕๕๖ ตามมติ กสท.  : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓(ปส.
๓) 

๓.๕   ข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  :กลุ่ม
งานกฎหมายกระจายเสียง (มส.)   



  
๓.๖   รายงานการเดินทางไปบรรยายและเข้าร่วมงานสัมมนา CASBAA 

Convention 2013 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และเข้าร่วมประชุมกับองค์กรก ากับดูแลของประเทศ
เกาหลีใต้ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๕๖: กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กส.) 

๓.๗   รายงานการเดินทางเข้าร่วมงาน CASBAA Convention 2013 ณ 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน : กสทช. สุ
ภิญญา 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑   การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง                 ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   
: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๒  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) จ านวน ๙๓ ช่องรายการ  : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๓   แนวทางการพิจารณาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ  : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๔   การเปลี่ยนแปลงผังรายการของ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  : กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๕   การเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท 
ซีนิเพล็กซ์ จ ากัด และบริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 
จ ากัด : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๖  การเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ 
(ปส.๓) 



๔.๗   การแก้ไขรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่สิ้นสิทธิยื่นขออนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

  
๔.๘  ชุดพารามิเตอร์/ข้อเสนอแนะแนวทางเทคนิคส าหรับโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ระบบ DVB - T2) และทางเลือกของการ
จัดสรรมัลติเพล็กซ์ : คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 

๔.๙   เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
กรณีเรื่องร้องเรียนวิทยุกระจายเสียงชุมชน (ไม่มีชื่อสถานี) คลื่น
ความถี่ FM ๑๐๔.๑๐ MHz และสถานีวิทยุเรดการ์ด คลื่นความถ่ี
FM ๑๐๕.๖๕ MHz จัดรายการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ : กลุ่ม
งานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(บส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

๔.๑๐ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) มีหนังสือถึงประธาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอให้จัดเวที
สาธารณะ :  กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กส.) 

๔.๑๑  ข้อพิจารณาต่อร่างข้อบทการค้าบริการของความตกลงการค้าเสรี
ไทย-สหภาพยุโรป : กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง (มส.) 

๔.๑๒ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ
จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ 
๒๔ : กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ทส.) 

๔.๑๓ แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ในสถานการณ์ท่ีมีภัยพิบัติ หรืออุทกภัย  : คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับ
เรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.) 

๔.๑๔ การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามค าสั่งให้ระงับการด าเนินการให้
ปรากฏซึ่งภาพประกอบบนแถบแสดงข้อมูลขณะเปลี่ยนช่องรายการ
โทรทัศน์ : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย



เสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) /กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๑๕  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๔  – ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  : กลุ่มงานการ
ต่างประเทศ (ตย.) 

๔.๑๖  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ภายหลังรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ/กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.) 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕                  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
  
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์                                                               ประธานกรรมการ 
๒.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ                                                          กรรมการ 
๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า                                                        กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                      กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์                                                          กรรมการ 
๖.   นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                             ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์                                     
๗.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑  
รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ - ๓  

๘.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.        พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                            ติดภารกิจ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๒.        นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                           ติดภารกิจ 



      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์            เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นางปริตา วงศ์ชุตินาท                           รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและ

เทคโนโลยี 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๓.        นางอัญชิสา คงธนกรกุล                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๔.        นางสาวกัญญา แสนคลัง                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕.        นายตรี บุญเจือ                                  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖.        นางสาวจิตติมา ศุภเกษม                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นายชาญณรงค์ มหาราต                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางสาวฉัตรหทัย มีประดิษฐ์                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑.    นายสุภัทรสิทธิ์ สวนสุข                          พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒.    นางสาวกุนทินี เมฆสุภะ                         พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓.    นางสาวภัชนันท์ กล่ินศรีสุข                     พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔.    นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ์                      พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ์                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖.    นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗.    นางสาวพรรษา กัมพูสิริ                          พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘.    นางสาวคัคนางค์ จามะริก                       พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๙.    นางสาวอนุรดี โรนจสุพจน์                      พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๐.    นางสาวมณีนุช อ่อนกัน                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๑.    นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ                    พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
๑.๑  เมื่อวันที่ ๒๒-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ส านักงาน กสทช. เปิดให้มีการ 

ยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ มีผู้ยื่นแบบค าขอฯ ทั้งสิ้น ๒๙ บริษัท ๔๑ แบบค าขอฯ ต่อจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ
คุณสมบัติ 



ซึ่งผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลต่อไป ส านักงาน กสทช. จะต้อง
ด าเนินงานตามขั้นตอนก่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภายใน ๔๕ 
วัน ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบสารสนเทศส าหรับการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติในครั้งนี้ 

๑.๒  ขอให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการ
ประมูลด้วยความรอบคอบ 

๒. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๖ เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง สัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค 

๓. กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้เดินทางไปเปิดโครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ความเป็นมืออาชีพ”  
ครั้งที๑่๐/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จังหวัด
นครราชสีมา 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๓๙/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และ             กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๖  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                             มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๒    รายงานการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (ประเภท ก) 
ตามมาตรฐานทางเทคนิค กสทช.มส. ๔๐๐๒-๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๑) และแก้ไข
เพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี ๒) ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (กลุ่ม
งานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.))  

มติที่ประชุม      ทราบ 

                   หมายเหตุ: รับรองมติท่ีประชุมวาระท่ี ๓.๒ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  



  
วาระท่ี ๓.๓    รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าไตร

มาสที่ ๓ ปี ๒๕๕๖ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๖) (กลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๔    รายงานการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผังรายการหลักก่อน
ออกอากาศต่อสาธารณะและรายงานคณะกรรมการ ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์
และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ และ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) 
เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ตามมติ กสท. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.
๓)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๕    ข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน(กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียง (มส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  
  

วาระท่ี ๓.๖    รายงานการเดินทางไปบรรยายและเข้าร่วมงานสัมมนา CASBAA Convention 
2013 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเข้าร่วม
ประชุมกับ 
องค์กรก ากับดูแลของประเทศเกาหลีใต้ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่   
๒๑ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๗    รายงานการเดินทางเข้าร่วมงาน CASBAA Convention 2013ณ เขตบริหาร
พิเศษ-ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ส่วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่   
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาต 
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖๖ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 
                                                               



วาระท่ี ๔.๒    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) 
จ านวน ๙๓ ช่องรายการ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) ตามท่ีคณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ และส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ ส าหรับการให้บริการ
โทรทัศน ์ 
(กิจการไม่ใช้คลื่นความถี)่ จ านวน ๙๓ ช่องรายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต หากพบว่ามีการกระท าความผิด
หรือเคยกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ อย. ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามมติ กสท.ในการประชุม
ครั้งที ่ 
๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วาระท่ี ๔.๕ 

๓. กรณีพบว่ามีเนื้อหารายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติ
ตามมติ กสท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ วาระท่ี ๔.๓ 

  
  
  
  

วาระท่ี ๔.๓    แนวทางการพิจารณาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่) กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      

๑.  อนุมัติให้อายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณี
ใบอนุญาตสิ้นอายุมีระยะเวลา ๒ ปีทุกช่องรายการ โดยให้น าข้อมูลข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคมาประกอบการ
พิจารณาด้วย 

๒.   ให้ บส. และ รส. จัดท าแนวทางการติดตามก ากับดูแล (monitoring) ผู้ประกอบกิจการที่
ได้รับใบอนุญาตฯ เข้าสู่ที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๔    การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา(กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 



  

วาระท่ี ๔.๕    การเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ซีนิเพล็กซ์ 
จ ากัด และบริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการ ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ ดังนี้ 

๑.   บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๙๘ ช่องรายการ 
๒.   บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จ ากัด จ านวน ๕ รายการ   

๓.   บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ 

  

วาระท่ี ๔.๖    การเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด
(สถานีโทรทัศนส์ีกองทัพบกช่อง ๗) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๗    การแก้ไขรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีสิ้นสิทธิยื่นขออนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบให้แก้ไขรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง ที่สิ้นสิทธิยื่นขอทดลอง
อนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
โดยแก้ไขให้สถานีวิทยุ จ านวน ๒๗ สถานี เป็นผู้มีสิทธิยื่นขออนุญาต ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตฯ ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๓ 

  

วาระท่ี ๔.๘    ชุดพารามิเตอร์/ข้อเสนอแนะแนวทางเทคนิคส าหรับโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอล (ระบบ DVB-T2) และทางเลือกของการจัดสรร
มัลติเพล็กซ์  (คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ทส.)) 

มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบต่อผลสรุปชุดพารามิเตอร์ส าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 



(ระบบ DVB-T2) ส าหรับการรับสัญญาณท้ังแบบอยู่กับที ่(Fixed Reception) และแบบพกพาภายใน
อาคาร (Portable Indoor Reception) รวมทั้งข้อเสนอทางเทคนิค โดยรายละเอียดทางเทคนิคอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการรับสัญญาณที่ดีขึ้น หรือเพ่ือการให้บริการข้อมูลอื่น โดย
ไม่กระทบต่อคุณภาพของภาพและเสียง และไม่กระทบต่อสัดส่วนของจ านวนของรายการแบบความคมชัด
ปกต ิ(SD) และแบบความคมชัดสูง (HD) ในหนึ่งมัลติเพล็กซ์ ซึ่งผู้ให้บริการโครงข่ายแต่ละรายได้รับอนุญาตจาก 
กสท. และข้อเสนอแนะทางเทคนิคเก่ียวกับการจัดการความจุต่อมัลติเพล็กซ์อาจปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
ทางเลือกของการจัดสรรมัลติเพล็กซ์ ๔ ทางเลือก  
ตามข้อ ๒ 

๒.   เห็นชอบต่อทางเลือกของการจัดสรรมัลติเพล็กซ์ ๔ ทางเลือก ดังนี้ 
ทางเลือกท่ี จ านวนช่องรายการ

แบบHD 
จ านวนช่องรายการ

แบบSD 
๑ ๐ ๑๒ 
๒ ๑ ๙ 
๓ ๒ ๖ 
๔ ๓ ๓ 

โดยผู้ให้บริการโครงข่ายแต่ละรายอาจขอให้ กสท. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรมัลติเพล็กซ์ตามทางเลือกข้างต้น โดยต้องไม่กระทบต่อสัดส่วนจ านวนช่องรายการ
แบบ SD และ HD โดยรวม ซึ่งก าหนดไว้ ๔๘ ช่องรายการ ทั้งนี้ ส าหรับทางเลือกท่ี ๑ ให้ใช้กับกรณีมัลติเพล็กซ์
ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ประเภทชุมชนเท่านั้น 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือชี้แจงแก่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ กรณีตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๙.๓.๑ (๓) การเลือกใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ให้เลือกโดยผู้ชนะการ
ประมูลที่มีราคาสูงสุดเรียงตามล าดับของทุกหมวดหมู่รวมกัน ในกรณีที่ชนะการประมูลด้วยราคาเท่ากันให้ใช้
วิธีการจับสลาก นั้น เป็นกรณีท่ีใช้บังคับเมื่อผู้ชนะการประมูลไม่สามารถเจรจาเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ได ้

  

วาระท่ี ๔.๙    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณีเรื่องร้องเรียน
วิทยุกระจายเสียงชุมชน (ไม่มีชื่อสถานี) คลื่นความถี่  FM ๑๐๔.๑๐ MHz และ
สถานีวิทยุเรดการ์ด คลื่นความถี่ FM๑๐๕.๖๕ MHz จัดรายการดูหม่ินสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (บส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

มติที่ประชุม      
๑.   เห็นควรให้ส่งเรื่องให้ ดส. ด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 



๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกรณีเนื้อหารายการที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์  

  

วาระท่ี ๔.๑๐  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอให้จัดเวทีสาธารณะ (กลุ่มงานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบร่างหนังสือถึงประธานกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(กตป.) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
วาระท่ี ๔.๑๑  ข้อพิจารณาต่อร่างข้อบทการค้าบริการของความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพ

ยุโรป  (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง (มส.)) 
มติที่ประชุม      เนื่องจากข้อบทการค้าบริการของความตกลงการค้าเสรีไทย  –สหภาพยุโรป  

ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการบังคับใช้กับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จึงเห็นควร
สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือคณะผู้เจรจาข้อบทดังกล่าวให้มี
ความชัดเจน ซึ่งหากบังคับใช้กับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วยแล้ว เห็นชอบข้อคิดเห็นต่อร่าง
ข้อบทฯ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๑๒  การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่
วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๔ (กลุ่มงานมาตรฐาน
และเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบต่อประเด็นด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมทั้ง
ท่าทีเบื้องต้น ส าหรับการประสานงานร่วมกับประเทศมาเลเซีย ในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่า
ด้วย 
การประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ –
 ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔ 

  

วาระท่ี ๔.๑๓  แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกใน
สถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ หรืออุทกภัย (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติที่ประชุม      มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเวียนถึงผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๔ บริษัท ๒ สมาคม ดังนี้ 



๑.   บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) 

๒.   บริษัท ซีทีเอช จ ากัด (มหาชน) 

๓.   บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 

๔.   บริษัท เค มาสเตอร์ จ ากัด 

๕. สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี 

๖. สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย 

ให้จัดท าแผนคุ้มครองผู้บริโภค (สมาชิก) ในสถานการณ์ท่ีมีภัยพิบัติ หรืออุทกภัย และแจ้งให้ 
กสท. พิจารณาแนวทางการด าเนินการต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๑๔  การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามค าสั่งให้ระงับการด าเนินการให้ปรากฏซึ่ง
ภาพประกอบบนแถบแสดงข้อมูลขณะเปลี่ยนช่องรายการ
โทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (รส.) /กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. เสนอ ตามแนวทางท่ี ๒ ว่า การแสดงภาพลักษณ์  “true 
visions” แถบแสดงรายการขณะเปลี่ยนช่องรายการ ไม่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการโฆษณาสินค้าและบริการอ่ืน แต่
เป็นการแสดงสัญลักษณ์ของการประกอบการ ซึ่งผู้บริโภคท่ีรับชมเป็นสมาชิกอยู่แล้ว จึงถือเป็นการด าเนินการ
ตามค าสั่ง 
ทางปกครองแล้ว 

  

วาระท่ี ๔.๑๕  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ (กลุ่มงานการต่างประเทศ (ตย.)) 

มติที่ประชุม      อนุมัติให้ส่งรายชื่อผู้แทนส านักงาน กสทช. เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ –๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ดังนี้ 

๑.   พันต ารวจเอก(พิเศษ) ชัยทัศน์ รัตนพันธุ์ 



๒.   นายพสุ  ศรีหิรัญ 

  

หมายเหตุ : รับรองระเบียบวาระนี้เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๖  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ภายหลังรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (กลุ่มงาน
พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ/กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม      

๑. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. ปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ตามความเห็นที่ประชุม กสท. 
และให้น าเสนอ 
ที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งในวันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

๓. เนื่องจากเป็นการแก้ไขร่างประกาศ กสทช. ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ เมื่อ กสท. ได้
พิจารณาเห็นชอบตามข้อ ๒ แล้ว ให้น าเสนอร่างที่ผ่านการปรับปรุงต่อท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาและขอ
ขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะอีก ๑๕ วัน 

  

หมายเหตุ : กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นต่อระเบียบวาระนี้ และได้มี
บันทึกความเห็นตามที่แนบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

                   ไม่มี 
  

  



เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๒๐ น. 
 


