
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

คร้ังท่ี ๒๗/๒๕๕๕ 
วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๑.      พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน ์                                                                                   ประธานกรรมการ 

๒.      พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ                                                                             กรรมการ 

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

๕.      นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                                             กรรมการ 

๖.      นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                                                   เลขานุการ 

รองเลขาธิการ กสทช. 

๗.      นางสาวมณีรัตน ์ ก าจรกิจการ                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘.      นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานอ านวยการภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๙.      นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บริหารระดับต้น 

       
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.                                                  
๑.    พ.อ. ดร. อนุรัตน์ อินกัน                         คณะอนุกรรมการฯจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียง 
                                                         และโทรทัศน ์

๒.    นายไพโรจน ์ ปิ่นแก้ว                            คณะท างานจัดท าร่างแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับ
กิจการโทรทัศน์ 



๓.    นางรัตนากร ทองส าราญ                         รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 

๔.    นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล                         รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์ และ
วิทยุในระบบดิจิตอล 

๕.    นางชุติมา  ไตรโกมุท                             รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 

๖.    นายพสุ ศรีหิรัญ                                    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๗.    นายสมบัต ิ ลีลาพตะ                             รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน ์

๘.    นางปริตา วงศ์ชุตินาท                             รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๙.    นายทนงศักดิ์ สุขนินทร์                           รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
เคลื่อนที่และโทรทัศน์ในระบบไอพ ี

๑๐.    นางรมิดา จรินทพย์พิทักษ์                     รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับ
ดูแลตนเอง 

๑๑.    นายกีรติ อาภาพันธุ์                             รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการ 

๑๒.    นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ                    ผู้บริหารระดับต้น 

๑๓.    นางจิตติมา  ศุภเกษม                          พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๔.    นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ               พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๕.    นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข                        พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๖.    นางสาวนารีรัตน ์ เมธีกุล                      พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๗.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                         พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๘.    นางสาววันทนีย ์ วริยานันทกุล               พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                        ๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกรณีการ
ถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ศาลแพ่งพิจารณาไม่รับคุ้มครองช่ัวคราวและมีค าวินิจฉัยที่
ชัดเจนในสิทธิและหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย ดังน้ัน หากจะต้องพิจารณาหรือวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อหลายภาคส่วน 
คณะกรรมการ กสท. จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ ภายใต้อ านาจหน้าที่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒. กสท. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ แจ้งท่ีประชุม กสท. ดังนี้ 
     ๒.๑ เมื่อวันท่ี ๒๖  - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้รับหมายจากศาลแพ่งและไปเบิกความเป็นพยาน

ผู้เชี่ยวชาญให้กับศาล ซึ่งจากการสืบพยานที่ได้ไปรับฟังในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากในฐานะ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และคิดว่ากระบวนการพิจารณาคดีและพิพากษาของศาลมีความส าคัญต่อการก าหนดกติกาที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรศึกษา



และจัดท าแนวทาง มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคจากกระบวนการดังกล่าว ท้ังนี้ ได้จัดท าเอกสารระเบียบวาระเพื่อเสนอ กสท. 
พิจารณาในครั้งนี้แล้ว 

     ๒.๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  กสท. สุภิญญา กลางณรงค์ และ กสท. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตร
ภาษ์นันท์ ได้เข้าพบนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ เพื่อ
หารือในหลักนโยบายการแก้ปัญหาจอด าในอนาคต และหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการก ากับดูแลวิทยุ โทรทัศน์เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะการโฆษณาเกินจริงท่ีขัดกฎหมาย สคบ. และ อย. โดยจะจัดท าระเบียบวาระเพื่อน าเสนอที่ประชุม 
กสท. ต่อไป 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๕ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้ง
ที ่๒๖/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  โดยไม่มีข้อแก้ไข 

  

ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑           รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๒๖/๒๕๕๕ 

                                 (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักงาน กสทช.ตามมติ กสท.ครั้งท่ี๒๖/๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒            เร่ือง ค าสั่งศาลปกครองในคดีหมายเลขด าท่ี ๙๖๑/๒๕๕๕  (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์) 

                        ๑. ตามที่ศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าที่ ๙๖๑/๒๕๕๕ ระหว่างนายใจแก้ว แก้วปาน ผู้ฟ้องคดี 
และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี มีค าสั่งลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียกให้ กสทช. ไปให้ถ้อยค าในการไต่สวนฉุกเฉิน ในกรณีมีผู้
ยื่นฟ้อง กสทช. ละเลยในการปฏิบัติหน้าท่ี เนื่องจากไม่พิจารณาและมีค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องยุติการปิดกั้นสัญญาณถ่ายทอดและ
แพร่ภาพรายการสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ๒๐๑๒ (UEFA European football Championship) เพื่อให้
ผู้ใช้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกของบริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) สามารถรับชมการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลยูโร 
๒๐๑๒ ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ , ๕ และ ๙ ผ่านระบบโทรทัศน์บอกรับสมาชิกของบริษัท ทรู วิช่ันส์ฯ ได้
ตามปกติ โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคปกติซึ่งมีการใช้งานคลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสาร
ของชาติในการประกอบกิจการโทรทัศน์ ยกข้อตกลงเรื่องลิขสิทธิ์เพ่ือด าเนินการปิดกั้นสัญญาณการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 



เป็นการกระท าท่ีละเมิดต่อกฎหมาย ซึ่งการที่ กสทช.เลือกวิธีการออกค าสั่งทางปกครองและปรับทางปกครองในอัตราวันละ 
๒๐,๐๐๐ บาท น้ันไม่ใช่แนวทางที่เยียวยาอีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 

                        ๒. เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้แทน กสทช. ได้แก่ รสทช.ประเสริฐฯ นายสมบัติฯ และนางสาวมณี
รัตน์ฯ ได้ไปให้ถ้อยค าต่อศาล โดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ กสทช.ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาค
ปกติ และบริษัท ทรู วิช่ันส์ และการด าเนินการภายใต้อ านาจตามกฎหมายของ กสทช. ประกอบกับ กสทช. ไม่มีอ านาจสั่งการ
เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ เนื่องจากเป็นค าสั่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขตอ านาจหน้าท่ีที่ กสทช. จะ
ด าเนินการได้ตามกฎหมาย 

                        ๓. ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า กสทช. ได้มีค าสั่งทางปกครองเพื่อบังคับให้บริษัท ทรูฯ จะต้อง
ด าเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถรับชมรายการฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ อีกทั้งยังได้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้มีการ
ปฏิบัติการตามค าสั่งดังกล่าวแล้ว รวมถึงได้มีการด าเนินการเพื่อพิจารณาว่าการกระท าของผู้ประกอบกิจการฯ เป็นการเอา
เปรียบผู้บริโภคตามมาตรา ๓๑ แห่ง พ.ร.บ. ๒๕๕๓ แล้ว ดังน้ัน ศาลปกครองจึงมีค าสั่งลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ยกค าขอ
ก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา 

                        มติท่ีประชุม           ทราบ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ รสทช.ประเสริฐฯ นายสมบัติฯ และนางสาวมณีรัตน์ฯ ที่
ด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๓            การท าค าชี้แจงของ ลสทช. ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน  (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์) 

ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์) ได้รายงานผลการท าค าช้ีแจง ตามที่
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ท่ี ผผ ๑๒/๒๕๔ ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งขอให้ ลสทช. ช้ีแจง
ข้อเท็จจริงพร้อมแนบพยานเอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องต่อกรณีที่สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (ผู้ร้อง)  ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้
ด าเนินการตรวจสอบกรณีที่ กสทช. โดย กสท. ยกเว้นนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์      ไม่ด าเนินการตามกฎหมายโดย
เคร่งครัดต่อกรณีที่ผู้บริโภคไม่สามารถรับชมรายการแข่งขันฟุตบอลแห่งชาติยุโรป ๒๐๑๒ (ยูโร ๒๐๑๒) ผ่านสถานีโทรทัศน์
ภาคปกติได้ โดยส านักงาน กสทช. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ท่ี สทช ๔๐๑๒/๑๐๘๘๘ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น าส่งค า
ช้ีแจงข้อเท็จจริงของ ลสทช. ในการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องต่อส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว 

                                    มติท่ีประชุม         ทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๓.๔   ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตรการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดยมหาวิทยาลัย California, Berkeley สหรัฐอเมริกา 

            มติท่ีประชุม         ทราบ ท้ังนี้ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จึงขอให้ส านักงาน 
กสทช. รวบรวมข้อมูลน าเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑           การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับอุปกรณ์ เคร่ืองรับ หรือเคร่ืองมือ เพ่ือใช้ในการรับหรือแปลง
สัญญาณรายการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 



                                    (กลุ่มงานอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)/กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และ
โทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.)) 

                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เร่งจัดท า (ร่าง) ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้จ าหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ส าหรับใช้ในการรับหรือแปลง
สัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พร้อมแนวทางปฏิบัติส าหรับ
รองรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. เพื่อให้มีมาตรฐานรองรับกระบวนการพิจารณาได้อย่างเป็นระบบ ท้ังนี้ ภายหลัง
จากมีแนวทางปฏิบัติตามร่างประกาศฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว พร้อมทั้งให้รวบรวมผลการด าเนินงานเสนอ กสท. เพื่อทราบต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๔.๒           ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน ์(ส่วนงาน กสทช. พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ฯ) 

                        มติท่ีประชุม             เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ือคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่า
คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จาก  “นายสถิต สิริสวัสดิ”์ เป็น “ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ ” โดย 
กสท. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ รับรองและยืนยันว่าการให้นายสถิต สิริสวัสดิ์ พ้นจากการเป็นอนุกรรมการดังกล่าว ไม่ส่งผลให้
เกิดประเด็นปัญหาในอนาคต พร้อมทั้งให้รวบรวมองค์ประกอบ/รายชื่ออนุกรรมการรายละเอียดข้อมูลประวัติ และคุณสมบัติ
ของอนุกรรมการดังกล่าว เสนอให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณาอนุมัติและมอบหมายให้ กสท.เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป โดย
อ้างมติของ กสทช.ครั้งท่ีอนุมัติ และในการลงนามนั้น ให้ผู้ลงนามระบุด้วยว่าปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน กสทช. 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓            การเพ่ิมเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน ์(กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.)) 

                        มติท่ีประชุม             เห็นชอบการแต่งตั้ง รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา เป็นอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับ
การแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งเพิ่มเติมเพื่อให้ครบองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการ ท้ังนี้ ให้มีวาระในการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการ
แข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พร้อมทั้งให้รวบรวมองค์ประกอบ/รายชื่ออนุกรรมการรายละเอียดข้อมูล
ประวัติ และคุณสมบัติของอนุกรรมการดังกล่าว เสนอให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณาอนุมัติและมอบหมายให้ กสท. เป็น
ผู้ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป โดยอ้างมติของ กสทช. ครั้งท่ีอนุมัติ และในการลงนามนั้น  ให้ผู้ลงนามระบุด้วยว่าปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน กสทช. 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔            การด าเนินการตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  (กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการด าเนินการตาม
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๓ หารือต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ของส านักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยและให้ความเห็น ดังน้ี 

๑.   กสท. สามารถก าหนดมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้บริโภคและประชาชนท่ัวไปได้
หรือไม่ อย่างไร 

๒.  กสท.สามารถวินิจฉัยลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้ประกอบกิจการว่าเป็นการกระท าท่ีเป็นการเอา
เปรียบผู้ใช้บริการ โดยที่ยังไม่ได้มีการออกประกาศก าหนดได้หรือไม่ อย่างไร 



อน่ึง กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว  เนื่องจากเห็นว่าไม่มีความ
จ าเป็นแต่อย่างใดที่ท่ีประชุม กสท. จะต้องมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการด าเนินการตาม
มาตรา ๓๑ ดังกล่าวไปหารือต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ของส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ เนื่องจากคณะอนุกรรมการ
ติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้มีมติเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า กสทช. 
สามารถวินิจฉัยตามมาตรา ๓๑ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓  ได้โดยไม่ต้องมีการ
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาว่าการกระท าของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็น
การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม ่ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕          นโยบายด้านการวางแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ภาคพ้ืนดิน (คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ คณะท างานจัดท าร่างแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการ
โทรทัศน์/ กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

                        มติท่ีประชุม             เห็นชอบร่างนโยบายด้านการวางแผนความถี่ส าหรับกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ภาคพื้นดิน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรทัศน์ โดยมี
หลักการดังนี ้

๑.   ก าหนดให้ใช้ย่านความถี่สูง (UHF) ส าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล   โดยต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาต ิ

๒.   การวางแผนความถี่วิทยุจะพิจารณาทั้งการวางแผนแบบโครงข่ายความถี่เดียว (Single Frequency 
Network: SFN) และแบบโครงข่ายหลายความถี ่(Multi Frequency Network: MFN) โดยให้ค านึงถึงการป้องกันการรบกวน
ซึ่งกันและกันและประสิทธิภาพการใช้งานคลื่นความถี่เป็นส าคัญ 

๓.   ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่แต่เดิมให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกร่วมกัน 

๔.   ให้ค านึงถึงการใช้งานคลื่นความถี่และข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
๕.   สามารถให้บริการทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดยอิงเขตพื้นท่ีเชิงเทคนิค รวมทั้งต้อง

มีจ านวนความถี่เพียงพอส าหรับช่วงเวลาการส่งสัญญาณระบบดิจิตอลและระบบแอนะล็อกคู่ขนานกัน (Simulcast Period) 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๖            การก าหนดอัตราค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 

                        มติท่ีประชุม             เห็นชอบผลการวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในเรื่องการก าหนดอัตราค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ เพื่อน าไปใช้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗            ข้อหารือกรมประชาสัมพันธ ์(คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) / กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม             เห็นชอบหลักการในการตอบข้อหารือของกรมประชาสัมพันธ์ตามที่
คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เสนอ พร้อมทั้ง



มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เชิญกรม
ประชาสัมพันธ์เข้ามารับทราบหลักการและแนวทางดังกล่าวต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๘            การพิจารณายกเลิกการแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  (คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน/ กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

                        มติท่ีประชุม             เห็นชอบการยกเลิกการทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียง) 
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจ านวน ๒๖ สถานี โดยให้มีผลยุติสถานะการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราวและ
ประกาศการพิจารณาบน Website ส านักงาน กสทช. เพื่อให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและสามารถทักท้วงผลการพิจารณา
ได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีได้รับทราบผลการพิจารณา และภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง หากไม่มีผู้ใดทักท้วงให้
ด าเนินการแจ้งผลการยกเลิกดังกล่าวให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๙            สรุปเวทีสาธารณะ NBTC Public Forum คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๕ การสื่อสารในภาวะภัยพิบัติกับ
บทบาท กสทช. (ส่วนงาน กสทช. สุภิญญาฯ) 

                        มติท่ีประชุม             

๑. รับทราบข้อเสนอจากเวทีสาธารณะ  NBTC Public Forum ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๕ ในหัวข้อ “การสื่อสารในภาวะภัยพิบัติกับบทบาท กสทช. ” ส าหรับประเด็นการจัดอบรมวิทยุสื่อสาร ซึ่งเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมข้อมูลน าเสนอต่อ กทค. เพื่อด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. อนุมัติให้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
พร้อมท้ังจัดอบรมผู้ประกอบกิจการ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายหลังจากท่ีร่างประกาศฯ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ตาม
ข้อเสนอจากเวทีสาธารณะ NBTC Public Forum ทั้งนี้ มอบหมายให้ กสทช. สุภิญญาฯ ก ากับดูแลและรับผิดชอบการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐          ผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.)) 

                        คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีอ านาจหน้าท่ีตามค าสั่ง 
กสทช.ที่ ๓๑/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งก าหนดให้รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทราบ ทุก 
๖ เดือน และเพื่อให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีดังกล่าว จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ โดยจ าแนก
ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 



น าเสนอต่อ กสท. ก่อนเสนอต่อ กสทช. ต่อไป 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) น าเสนอ กสทช. เพื่อทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑          การด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามที่ กสท. มอบหมาย เกี่ยวกับกรณีถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.)) 

                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พิจารณาและจัดท ากระบวนการไกล่เกลี่ยให้มีระยะเวลาตามกระบวนการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพื่อให้มี
แนวทางเยียวยาต่อผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบได้อย่างเหมาะสม ก่อนน าเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  อน่ึง กสทช.สุ
ภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยเห็นว่าผลกระทบจากกรณีที่ผู้บริโภคไม่สามารถรับชมการแพร่
ภาพการแข่งขันรายการฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ ได้นั้น เป็นประเด็นระดับนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะในวงกว้าง อีกท้ังยังมี
ข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาตามกฎหมายในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค ดังนั้น จึงถือเป็นอ านาจหน้าที่ของ 
กสท. ที่ต้องใช้ดุลพินิจและให้แนวทางที่ชัดเจน รวมทั้งมอบหมายทุกส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องของส านักงาน กสทช. เพื่อแสวงหาแนวทาง
ด าเนินการให้ทันท่วงท ี 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒          การศึกษาและจัดท าแนวทาง มาตรการ การคุ้มครองผู้บริโภค สืบเนื่องจากกรณีที่ผู้บริโภค
ยื่นฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่เป็นต้นเหตุให้
ประชาชนและผู้บริโภคไม่สามารถรับชมรายการทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีในบางช่วงเวลา
ได้ (ส่วนงาน กสทช.สุภิญญาฯ) 

                        มติท่ีประชุม             เห็นชอบและมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ศึกษาและรวบรวมข้อเท็จจริง พร้อม
ทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณเพื่อกระจายเสียงแพร่ภาพ รวมทั้งการใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี สภาพการรับชมรายการสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีของประชาชนและผู้บริโภค และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อจัดท าแนวทางและมาตรการในการออกประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยค านึงถึงเงื่อนไขในการ
คุ้มครองผู้บริโภคต่อไป อน่ึง กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ จะจัดท าความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว โดยจะน าส่งเป็นเอกสารแนบต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓         เร่ืองร้องเรียนที่องค์ประกอบการกระท าและองค์ประกอบผู้ร้องเรียนไม่ครบถ้วนและข้อมูลไม่
เพียงพอส าหรับการพิจารณา จ านวน ๑๖ เร่ือง  (คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ/ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

                        มติท่ีประชุม             

๑. เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียน จ านวน ๑๖ เรื่อง เนื่องจากองค์ประกอบการกระท าและองค์ประกอบผู้
ร้องเรียนไม่ครบถ้วน และให้ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงาน (ช่ัวคราว) ของ กสทช. และส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ประชาชนยื่นตาม
กฎหมาย โดยเคร่งครัดต่อไป 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. สรุปประเด็นข้อร้องเรียน จ านวน ๑๖ เรื่องดังกล่าว ให้กับ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เพื่อประกอบการจัดท าร่างหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ



ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเผยแพร่ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจ านวน ๑๖ เรื่องดังกล่าว ต่อ
สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔         เร่ืองร้องเรียนของผู้ไม่ประสงค์ออกนาม กรณีเสนอความคิดเห็นการน าเสนอข่าวของสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชนทั่วประเทศ (คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ/ 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

                        มติท่ีประชุม             มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (บส.) รวบรวมองค์ประกอบการกระท าและ
องค์ประกอบผู้ร้องเรียนให้ครบถ้วน โดยยึดตามแนวทางการปฏิบัติงาน (ช่ัวคราว) ของ กสทช. และส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ประชาชนยื่นตาม
กฎหมาย โดยเคร่งครัด ก่อนน าเสนอ กสท. พิจารณา 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕         เร่ืองร้องเรียนของ นางสุภิญญา ประทักษ์ปรีชา กรณีเสนอความคิดเห็นติชมรายการของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง (คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ/ กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (บส.) ด าเนินการ ดังนี ้
๑. จัดท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียง  Cool FM คลื่น

ความถี ่FM ๙๓.๐๐ MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียง Green Wave คลื่นความถี่ ๑๐๖.๕๐MHz ให้ระมัดระวังและพิจารณา
กลั่นกรองโฆษณา 

๒. จัดส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

๓. ให้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการตรวจพิจารณาโฆษณาทางโทรทัศน์ เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖        เร่ืองร้องเรียนของ นางนิรมล สุขใจ กรณีขอให้ตรวจสอบรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดล าพูน คลื่นความถี่  FM ๙๕.๐๐ MHz จัดรายการไม่
เหมาะสม (คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ/ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

                        มติท่ีประชุม             กสทช. ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ ขอถอนระเบียบวาระนี้ออกจากการพิจารณาของที่
ประชุม กสท. ก่อน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ หากกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเป็นไปด้วยความ
ครบถ้วน แล้ว จะน าเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗      เร่ืองร้องเรียนของ นางรัชนี พลซื่อ กรณีขอให้ระงับการกระจายเสียงออกอากาศของสถานีวิทยุ



ชุมชนซึ่งกระท าการกระจายเสียงผิดเง่ือนไขการทดลองออกอากาศ(คณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ/ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (บส.)) 

                        มติท่ีประชุม             รับทราบ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (บส.) รวบรวมรายละเอียดและ
ข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีถูกร้องเรียน ซึ่งมิใช่ผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราวตามบทเฉพาะกาลข้อ ๑๘ ของ
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว 
(วิทยุกระจายเสียง) น าส่งให้กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.) เพื่อประสานงานไปยังส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๕              เร่ืองอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑            แนวทางการจัดท าร่างหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกและ
ส่งเสริมการแข่งขัน (Must Carry Rule) (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (วส.)) 

                        มติท่ีประชุม             เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าร่างหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้ใช้บริการ
โทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกและส่งเสริมการแข่งขัน (Must Carry Rule) และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (โดย วส. เป็น
เจ้าภาพ) ด าเนินการจัดท าร่างหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกและส่งเสริมการแข่งขัน  (Must 
Carry Rule) ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ พร้อมทั้งให้น าเสนอเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒         (ร่าง) ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้จ าหน่าย
หรือรับติดต้ังเคร่ืองรับ เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ส าหรับใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณในการ
รับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็น
สมาชิก (คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ / กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

                            มติท่ีประชุม     มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท าแนวทางปฏิบัติการอนุญาตเกี่ยวกับอุปกรณ์ 
เครื่องรับ หรือเครื่องมือ เพื่อใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณรายการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก โดยให้เป็นไปตามแนวทางของ (ร่าง) ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้
จ าหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ส าหรับใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกและน าเสนอ กสท. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓            การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการถ่ายทอดสดสัญญาณโทรทัศน์การแข่งขันฟุตบอลชิง
แชมป์แห่งชาติยุโรป ๒๐๑๒ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม             มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างหนังสือช้ีแจงการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
การถ่ายทอดสดสัญญาณโทรทัศน์การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ๒๐๑๒ ต่อกรรมการ กสท.  ทุกท่านเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็น ก่อนแจ้งต่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา ต่อไป 

  

เลิกประชุมเวลา    ๑๓.๐๐ น. 



 

 


