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รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๔๕/๒๕๕๗  

วันศุกร์ท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
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.   นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า  ติดภารกิจ 
 กรรมการ 
๒. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย   ติดภารกิจ   
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๔. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๗. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๐. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๑. นางสาวทวิพร  ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
ไม่มี 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  ๔.๑ การอนุมัติผังรายการหลักของบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ช่องรายการ 3 HD (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑.   พิจารณาผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ช่อง 33 HD (3 HD) ของ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย 
จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลตามที่เสนอแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล
เป็นไปตามนโยบายของรัฐ และ กสทช. จึงเห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ช่อง 33 HD (3 HD) ตามที่
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด เสนอ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช.  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประกาศหลักเกณฑ์อื่นใด     
ที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขในการอนุญาตก่อนออกอากาศต่อไป   

๒.   ตามที่บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด เสนอขอออกอากาศรายการ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ แบบคู่ขนาน ในช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง 33 HD ของ



๓ 
 

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด นั้น เมื่อได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผังรายการตามข้อ ๑ ซึ่งเป็นรายการเดียวกันกับ 
ที่ออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ จึงเป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการท าบันทึกข้อตกลง
ในคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๕๖๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ของบริษัท บางกอกฯ แล้ว  

๓.   ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๗ วาระที่ 
๔.๑ ให้ศาลปกครอง คดีหมายเลขด าที่ ๑๕๖๑/๒๕๕๗ บริษัท บางกอกฯ และบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ทราบ 
โดยทันที 

หมายเหตุ 
๑.  ประธาน กสท. งดออกเสียง และยืนยันความเห็นตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 

๔๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ 
๒.  รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๒ การอนุมัติผังรายการหลัก (ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล (ส านักการอนุญาต 
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๐๐ น. 
 


