
๑ 
 

               
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ ท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ      กรรมการ 
๓. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า      กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์    กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์      กรรมการ 
๖. นายสมบัติ   ลีลาพตะ        ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๘. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๙. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย      ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร     ผู้ช่วยเลขานุการ 
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๔. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ช านาญการ 
๕. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๑๐. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาววงศ์วิภา  กาญจนอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาววรลักษณ์  ตันติมังกร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวสุพีชา  จั่นหยง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๑. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและกล่าวสวัสดีปีใหม่
กรรมการ กสท.ทุกท่าน  และแจ้งว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของปี ๒๕๕๘ ขอต้อนรับกรรมการ กสท. 
ทุกท่าน และสวัสดีปีใหม่พนักงานของส านักงาน กสทช.ทุกคนด้วย หวังว่าการท างานในปี ๒๕๕๘ ของ กสท.  
จะราบรื่นด ารงเป้าหมายการท างานเพื่อส่วนรวม รักษาประโยชน์สาธารณะ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาต ิ

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์           

ครั้งท่ี ๕๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้ว เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุม 
วาระที่ ๔.๒๖ ข้อ ๑ จาก “๑. ให้บริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด ระมัดระวังการกระท าอันอาจเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเรื่องร้องเรียนฯ และให้บริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด      
เร่งด าเนินการคืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์หลังยกเลิกสัญญา (เลขที่ ๑๑๗/๒๕๕๗)” เป็น “๑. ให้บริษัท ทรู วิช่ัน 
กรุ๊ป จ ากัด งดการกระท าอันอาจเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์      
ตามเรื่องร้องเรียนฯ และให้บริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการช าระดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับที่ทางบริษัทฯ   
คิดจากผู้ใช้บริการ ตามข้อ ๓๕ วรรค ๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาในการให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖” 

 



๓ 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๒๖ ข้อ ๑ จาก “๑. ให้บริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป 
จ ากัด ระมัดระวังการกระท าอันอาจเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    
ตามเรื่องร้องเรียนฯ และให้บริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์หลังยกเลิกสัญญา 
(เลขที่ ๑๑๗/๒๕๕๗)” เป็น “๑. ให้บริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด งดการกระท าอันอาจเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเรื่องร้องเรียนฯ และให้บริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด             
เร่งด าเนินการช าระดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับที่ทางบริษัทฯ คิดจากผู้ใช้บริการ ตามข้อ ๓๕ วรรค ๔ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖”  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๕๕/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีการประชุม 

กสท. ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการ กสท. ได้ติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินการ เพื่อโปรดทราบ 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

  
วาระที่  ๓.๒ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีข้อเสนอแนะเพ่ือให้
มีมาตรการเร่งด่วนป้องกันเด็กและเยาวชนจากการรับรู้และเข้าถึงการเล่นการ
พนันฟุตบอลผ่านช่องทางในการก ากับดูแลของ กสทช. (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่  ๓.๓ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีเรื่องร้องเรียน 
รายการ คิลเลอร์ คาราโอเกะ ไทยแลนด์ ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๔ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีเรื่องขอแสดง
ความเห็นการด าเนินรายการของสถานีโทรทัศน์รัฐสภา สังกัดรัฐสภา (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 

 



๔ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่  ๓.๕ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีเรื่องขอแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการก ากับดูแลแผนผังรายการวิทยุโทรทัศน์ (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่  ๓.๖ คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ขอทราบผลการด าเนินการตาม

รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๕๕๖ (ส านัก
อ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ  

 
วาระที่  ๓.๗ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
เนื่องจากผู้ช้ีแจงติดภารกิจอื่น ไม่สามารถมาช้ีแจงต่อที่ประชุมได้ และไม่มีเอกสาร

ประกอบระเบียบวาระ 
ที่ประชุม กสท.มีความเห็น ดังนี้ 
๑.  ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์)  แจ้งว่า มีข้อมูลใน Social Media 

ว่าในบางพื้นที่มีผู้ไปกว้านซื้อคูปองจากประชาชน ให้ส านักงาน กสทช. เร่งตรวจสอบด้วย  
๒.  กสทช. สภิุญญา  กลางณรงค์  มีความเห็นดังนี้ 
 ๑.๑ ในหลายพื้นที่ประชาชนยังไม่ได้รับแจกคูปองโดยทราบว่าพนักงาน

ไปรษณีย์ไม่น าส่งให้แก่ประชาชนโดยตรงแต่กลับไปส่งให้แก่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชน จึงขอให้ส านักงาน กสทช. 
เชิญผู้บริหารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๑.๒ เมื่อมีประชาชนน าคูปองไปแลกรับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (Set top 
box) แตผู่้ประกอบการหรือร้านรับแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (Set top box) บางแห่งไม่สามารถเช่ือมต่อ
กับระบบฐานข้อมูลของส านักงาน กสทช. ได้ ท าให้ไม่สามารถแลกรับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (Set top 
box) ได้ จึงขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย  

 ๑.๓ เนื่องจากรับทราบจากประชาชนหลายรายว่าได้ซื้อเสารับสัญญาณทีวี
ดิจิตอลแบบ in door/Active antenna แต่ใช้รับสัญญาณทีวีดิจิตอลไม่ได้ จึงขอให้ส านักงาน กสทช. 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สายอากาศหรือเสารับสัญญาณทีวีดิจิตอลให้ประชาชน
ได้รับทราบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อต่อไป    

 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งความเห็นและข้อมูลที่กรรมการ กสท.     

ได้แจ้งต่อที่ประชุม กสท. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการจ านวน ๔๖ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ  เอกสาร ๑ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผล  
ความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการ
เดิมสิ้นสุดลงจ านวน ๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ โดยทันที และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๓.   การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการใหม่   
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน 
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลอง
ประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบ
คดีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๔.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๒ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงใน

เครือข่ายของกองทัพบก และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงใน

เครือข่ายของกองทัพบก จ านวน ๑๒๗ สถานี รายละเอียดตามที่แนบ เอกสาร ๓ ทั้งนี้ ให้แจ้งกองทัพบก ให้ถือ
ปฏิบัติตามข้อ ๑๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด ในการเสนอผังรายการครั้งต่อไป 
 ๒.  เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จ านวน ๑๔๕ สถานี รายละเอียดตามที่แนบ เอกสาร ๔ ทั้งนี้ ให้แจ้งกรมประชาสัมพันธ์ ให้ปฏิบัติ
ตามข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และ ข้อ ๑๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด ในการเสนอผังรายการครั้งต่อไป 
 
  หมายเหตุ    กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่  ๔.๓ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 



๖ 
 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี  ๒๕๕๘ ของสถานี วิทยุ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 102.25 MHz ก่อนด าเนินการออกอากาศ 
 
หมายเหตุ    กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๔ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม น าเข้าที่ประชุม กสท. ในคราวถัดไป 
 

วาระที่  ๔.๕ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีเรื่องขอแสดง
ความเห็นให้ ส านักงาน กสทช. มีมาตรการควบคุมการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ความไม่สงบในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา

รายการเสนอ ดังนี้ 
๑.   ยุติเรื่องร้องเรียน  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือตอบขอบคุณและแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้อง

ทราบต่อไป 
๓.   ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ พิจารณาเพื่อ

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

วาระที่  ๔.๖ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๖ ในประเด็นด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย -มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๖ (The 26 th Meeting of Joint 
Techmical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand  
Malaysia Common Border – JTC) ระหว่างวันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๒. เห็นชอบประเด็นทางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามมติที่
ประชุม JTC  ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๖ ดังนี ้



๗ 
 

๒.๑   การจัดท าเอกสารรวบรวมข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดความถ่ีวิทยุ
พารามิเตอร์ส าหรับทุกกิจการที่ใช้ในการประสานงาน และข้ันตอนการจดทะเบียน (Compilation of Agreed 
Band Plans, Coordination Parameters, and Registration Procedure) 

๒.๒   การก าหนดและจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม่ (frequency re-farming 
process) ส าหรับย่านความถ่ี ๔๗๐-๕๑๐ เมกะเฮิรตซ์ (ช่องความถ่ีวิทยุ ๒๑-๒๕) 

๒.๓   สถานะปัจจุบัน และความคืบหน้าของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Status Update and Progress on DTT Service) 

๒.๔   การป้องกันและบรรเทาปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ีส าหรับกิจการ
โทรทัศน์บนช่องความถ่ีวิทยุ ๕๑ 

๒.๕   เทคโนโลยี TV Whitespace (TV Whitespace Technology) 
 

วาระที่  ๔.๗ ขอขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะท างานด้านเทคนิคในกิจการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบผลการด าเนินงานของคณะท างานด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๒.   เห็นชอบการขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานด้านเทคนิคในกิจการ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต่อไปอีก ๓ เดือน (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘) 
๓.   มอบหมายเพิ่มเติมให้คณะท างานฯ ด าเนินการจัดท าแผนการขยายโครงข่าย

ของสถานีเสริม โดยให้ด าเนินการโดยเร็ว  
 

วาระท่ี  ๔.๘ การท าค าให้การในคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๓๘/๒๕๕๗ ศาลปกครองกลาง
อุดรธานี (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช.               

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 
๒. เห็นชอบแนวทางจัดท าค าให้การ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 

วาระที่  ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสี ยงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ของ กรมประชาสัมพันธ์ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ 
ส านักการอนุญาตการประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่อง
วิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม อนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตให้บริการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๒๔ สถานที่ รายละเอียดตามที่แนบ เอกสาร ๕ 



๘ 
 

 
วาระที่  ๔.๑๐ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการ

สาธารณะประเภทท่ีสาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับ
ประชาชน (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช.  เ ชิญผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามาช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และเชิญ กสท. ที่สนใจเข้ารับฟัง    
ค าช้ีแจงด้วย 

 

หมายเหตุ   กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา  
กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
ไม่มี 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๑๐ น. 
 


