
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

คร้ังท่ี ๒๖/๒๕๕๕ 
วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๑.      พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน ์                                                                                   ประธานกรรมการ 

๒.      พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                                            กรรมการ 
๓.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                                           กรรมการ 

๔.      นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                                             กรรมการ 

๕.      นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                                                   เลขานุการ 

รองเลขาธิการ กสทช. 

๖.      นางสาวมณีรัตน ์ ก าจรกิจการ                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๗.      นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานอ านวยการภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๘.      นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บริหารระดับต้น 

  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ                                                                               ติดภารกิจ            
     คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.                                                  



๑.        นายพสุ ศรีหิรัญ                                 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร 
                                                     กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๒.        นายสมบัต ิ ลีลาพตะ                            รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน ์

๓.        นางปริตา วงศ์ชุตินาท                          รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลย ี

                                                     กระจายเสียงและโทรทัศน์  

๔.        นายทนงศักดิ์ สุขนินทร ์                        รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
เคลื่อนที่และโทรทัศน์ในระบบไอพ ี

๕.        นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๖.        นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๗.        นางสาววรณัน  บุญอภิรักษา                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๘.        นางสาวชนิดา สุปรีดานุวัฒน์                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๙.        นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก                       พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๐.    นางสาวนารีรัตน ์ เมธีกุล                       พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                        ๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
๑.๑ เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้ไปศึกษาดูงาน Broadcast Asia ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการ

ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการพัฒนากิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เพื่อติดตามพัฒนาการในการให้บริการกิจการ
กระจายเสียงในระบบดิจิตอลทั่วโลก โดยในโอกาสต่อไปเห็นควรให้มีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้ามาเป็นวิทยากรบรรยายใน
ประเทศไทยเพื่อขยายความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงพัฒนาการและความชัดเจนในเรื่องของกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
ว่าได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามล าดับ 

๑.๒ เมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ได้รับเชิญไปเป็น Keys note Speaker ในงานครบรอบ ๑๒ ปี ของ
เครือ Nation โดยมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของ กสทช. 

๒. กสท. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ แจ้งท่ีประชุม กสท. ดังนี้ 
     ๒.๑ เมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ได้จัดเวที NBTC Public Forum ที่จังหวัดภูเก็ตในหัวข้อเรื่องภัยพิบัติ ซึ่งเป็น

การร่วมจัดการประชุมกับ กสทช. ประวิทย์ฯ เพื่อรับฟังมุมมองผู้บริโภคต่อข้อเสนอเกี่ยวกับภัยพิบัติ พร้อมทั้งได้น าร่างประกาศฯ ท่ี
ผ่านความเห็นชอบของอนุกรรมการฯ ไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย ท้ังนี้ จะจัดท ารายงานสรุปผลการจัดเวทีดังกล่าว 
เสนอที่ประชุม กสท. เพื่อทราบต่อไป 

     ๒.๒ ผลกระทบจากการที่ผู้บริโภคไม่ได้รับชมฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ ท าให้พบสภาพปัญหาเกี่ยวกับการน า
รายการที่มีลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่ผ่านทางช่องฟรีทีวี ท้ังนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุเช่นกรณีดังกล่าวอีก เห็นควรจัดล าดับของ
กระบวนการพิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับต่อข้อซักถามจากผู้ประกอบกิจการฯ และประชาชนท่ัวไป 
                        ๓. กสท. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ แจ้งท่ีประชุม กสท. ว่าจากการไปดูงานท่ีประเทศสิงคโปร์นั้นท าให้เห็น
ถึงสภาพปัญหาของระบบกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย โดยเสนอให้เร่งด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับสภาพปัญหาการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้เร็วท่ีสุด 



                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑           รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์คร้ังท่ี ๒๓/
๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๒๓/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

  

ระเบียบวาระที่ ๒.๒           รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์คร้ังท่ี ๒๔/
๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๒๔/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี ้

๑. ระเบียบวาระที่ ๒ ให้เพิ่มเติมมติที่ประชุม เป็น “ทราบ โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รวบรวม
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาในเรื่องของการก าหนดมาตรการเยียวยาต่อไป” 

๒. ระเบียบวาระที่ ๔ ให้เพิ่มเติมมติที่ประชุม เป็น “หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔ 
เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป” 

  

ระเบียบวาระที่ ๒.๓           รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์คร้ังท่ี ๒๕/
๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๕ เมื่อ
วันพุธท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อแก้ไขมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๒.๑ โดยให้เพิ่มเติมค าว่า “หมายเหต ุ: รับรองมติที่
ประชุมของระเบียบวาระที่ ๒.๑ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป” 

มติท่ีประชุม 

 ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑           รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. 
                                 คร้ังท่ี ๒๓/๒๕๕๕ คร้ังท่ี ๒๔/๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๕  

(ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักงาน กสทช. ตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ และครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 



                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒         รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการภารกิจของอนุกรรมการในกระบวนการ
ส่งเสริมการก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ (กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล
กันเอง (สส.)) 

                        ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง) รายงานผลการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการภารกิจของคณะอนุกรรมการในกระบวนการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ” 
เมื่อวันท่ี ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหินชะอ าบีช รีสอร์ท แอนด์สปา อ าเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 
ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ประธาน กสท. และที่ปรึกษา กสท. รวมถึงคณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พร้อมผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อช้ีแจงขอบเขตการ
ท างาน ความเกี่ยวข้องและความเชื่อมโยงกับคณะอนุกรรมการชุดอื่น เพื่อป้องกันปัญหาการปฏิบัติงานซ้ าซ้อน และเพื่อให้การ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

 ระเบียบวาระที่ ๓.๓           รายงานข้อมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ (กลุ่มงานก ากับดูแล
กิจการโทรคมนาคม) 

ตามที่ กทช. ได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี ๓๒/๒๕๔๙ เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ ส านักงาน 
กสทช. (กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม) ได้รวบรวมข้อมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ จัดท า
รายงานสรุปข้อมูลสถานะความเคลื่อนไหวของวิทยุชุมชนและข้อมูลสถิติระดับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจากวิทยุชุมชน 
โดยเฉพาะในกรณีมีผลกระทบร้ายแรงต่อการรบกวนวิทยุการบินเสนอต่อที่ประชุม กสท. 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ พร้อมทั้งก าชับให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการต่อสถานีวิทยุชุมชน  ที่ยัง
ไม่ได้รับอนุญาตที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือก่อให้เกิดการบกวนตามแนวนโยบายของ กสทช. โดยเคร่งครัด 

 ระเบียบวาระที่ ๔              เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑          การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับอุปกรณ์ เคร่ืองรับ หรือเคร่ืองมือ เพ่ือใช้ในการรับหรือแปลง
สัญญาณรายการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (กลุ่มงาน
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)/กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ใน
ระบบไอพี (พส.)) 

                        มติท่ีประชุม เห็นชอบต่อแนวทางการอนุญาตผลิต น าเข้า จ าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ าหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อให้บุคคลอื่นน าไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ดังนี ้
                        ๑. เห็นควรพิจารณาแนวทางการอนุญาตผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้เพื่อจ าหน่ายหรือรับติดตั้ง
เครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก โดยน าเอาหลักการตามมติ กสท.ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
เป็นแนวทางการพิจารณา ดังนี ้

                       (๑) การน าเข้าเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม ต้องขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  



                       (๒) ในกรณีที่เป็นเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ท่ีมีคุณสมบัติทางเทคนิคแสดงว่ามีเงื่อนไขในการ
เข้าถึง ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๗๐ ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทั้งนี้ โดยก าหนดหลักการพิจารณา ดังนี ้

                       (๒.๑) หากมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้เพื่อจ าหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ 
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบ
บอกรับเป็นสมาชิก จะต้องด าเนินการขออนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๗๐ ด้วย 

                       (๒.๒)  หากมีวัตถุประสงค์เพื่อมี หรือใช้ ส าหรับการรับชมเป็นการเฉพาะตัว โดยไม่แสวงหาก าไรในเชิง
พาณิชย์ ผู้มี หรือใช้เครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวไม่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๗๐ 

                       (๒.๓) ห้ามน าเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๗๐ ไปให้บุคคลอื่น
น าไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วนไปใช้ประโยชน์ใดๆ 

                       (๒.๔) เครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อให้บุคคลอื่นน าไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับ
รายการของกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ต้องน าไปใช้กับการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต
จาก กสทช. หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องโดยชอบด้วยกฎหมาย 

๒. จากแนวทางและหลักการในการพิจารณาอนุญาตผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้เพื่อจ าหน่ายหรือรับ
ติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก ตามข้อ ๑  จึงเห็นควรพิจารณา ดังนี ้

(๑) อนุญาตการผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้เพื่อจ าหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็น
สมาชิก ตามที่ยื่นค าขอไว้ จ านวน ๗ ราย ตามแต่ละกรณีดังนี ้

                       (๑.๑) บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (สาขาท่ี ๑) 
                       (๑.๒) บริษัท ไทรเนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 

                       (๑.๓) บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จ ากัด 

                       (๑.๔) บริษัท โทมัส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

                       (๑.๕) บริษัท อินโฟแซท อินเตอร์เทรด จ ากัด 

                       (๑.๖) บริษัท สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๐ จ ากัด 

                       (๑.๗) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 

                       อน่ึง กสท. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาผู้ยื่นค าขอรับอนุญาตล าดับที่ (๑.๗) 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เนื่องจากเป็นการพิจารณาบนหลักนิตินัยที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยตามหลักพฤติ
นัยพบว่าพฤติกรรมของผู้น าเข้าเครื่องรับสัญญาณบางรายเป็นท่ีประจักษ์แจ้งต่อสาธารณะว่าเป็นผู้ประกอบการด้านกิจการ
โทรทัศน์ นอกจากน้ี การอนุญาตเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณเพื่อใช้ในกิจการที่ยังมิได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์โดยชอบด้วยกฎหมาย อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก กสทช. อนุญาตน าเข้า
อุปกรณ์รับสัญญาณฯ โดยไม่สามารถด าเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการได้ในภายหลัง 

                (๒) กรณีของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตราอักษร LEOTECH รุ่น Amino A๑๓๐ 
เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีเงื่อนไขการเข้าถึง จึงไม่ถือเป็นอุปกรณ์เพื่อให้บริการกิจการแบบบอกรับเป็นสมาชิกตามมาตรา ๗๐ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าท่ีผู้ออกใบอนุญาต ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นรายๆ ไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒           ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง ก าหนดลักษณะและประเภทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการก าหนดลักษณะและประเภทกิจการกระจายเสียงและกิจการ



โทรทัศน์) 

                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ปรับแก้ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง และกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตามข้อสังเกตของที่ประชุม ก่อนน าเสนอต่อ กสทช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม กสทช. วัน
พุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ก่อนประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๓           ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (คณะอนุกรรมการจัดท าแผน
ด าเนินงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในภาวะภัยพิบัติ /กลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

                        มติท่ีประชุม             มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ปรับแก้ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ตามข้อสังเกตของที่ประชุม ก่อนน าร่างประกาศฯ เสนอ กสทช. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อน าไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ พร้อมท้ังเห็นควรขออนุมัติจาก กสทช. ให้มอบหมาย กสท. พิจารณาและจัดรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ก่อนน าร่างประกาศฯ ฉบับปรับปรุงท่ีผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะโดยครบถ้วนแล้ว เสนอต่อ กสทช. พิจารณาต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๔          การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์(กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม             มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ น าเสนอต่อ กสท. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๕          การประชุมคณะท างานพิเศษ (STF) คร้ังท่ี ๖ และการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค
ว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่ตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) คร้ังท่ี 
๒๑ (กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

            มติท่ีประชุม         เห็นชอบต่อประเด็นด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามมติที่ประชุมคณะท างาน
พิเศษ ครั้งท่ี ๖ (๖th Special Task Force – STF) และการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ
จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี ๒๑ (JTC) ดังนี ้

๑. แผนความถี่ในย่าน ๕๘๒ – ๗๔๒ MHz ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อใช้งานตามบริเวณ
ชายแดนไทย-มาเลเซีย 

๒. แผนความถี่ในย่าน ๑๗๔ – ๒๓๐ MHz ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อใช้งานตามบริเวณ
ชายแดนไทย-มาเลเซีย 



๓. แผนความถี่ในย่าน ๑๔๕๒ – ๑๔๙๒ MHz ส าหรับกิจการกระจายเสียงในอนาคต เพื่อใช้งานตามบริเวณชายแดน
ไทย-มาเลเซีย 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๖           หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. (กลุ่ม
งานทรัพยากรบุคคล (บย.)) 

                        มติท่ีประชุม             มอบหมายให้ประธาน กสท. พิจารณาก าหนดคุณสมบัติเฉพาะด้านส าหรับรอง
เลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การรับสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ทั้งนี้ หาก กสท. ท่านใดมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะด้านส าหรับรองเลขาธิการ กสทช.ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้รวบรวมประเด็น
ความเห็นเสนอ ประธาน กสท. เพื่อพิจารณาน าเสนอ กสทช. ต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๗           การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล (บย.)) 

                        มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ประธาน กสท. พิจารณาน าเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่น จ านวน ๑ ท่าน 
เป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อน าเสนอประธาน กสทช. ต่อไป 

  

เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๓๐ น. 
 

 


