
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๕ 

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๑.        พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน ์                                                                      ประธานกรรมการ 

๒.        พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ                                                                กรรมการ 

๓.      พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                                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 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑ .   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                              กรรมการ 

๒.    นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 

       ผู้บริหารระดับต้น        

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  

๑.        พันตรีโกเมธ   ประทีปทอง                     ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒.        นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ ์          เลขานุการประธานกรรมการ กสท. 

๓.        นายสมบัต ิ ลีลาพตะ                            รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง 
                                                     และโทรทัศน ์



๔.        นางชุติมา ไตรโกมุท                              รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครอง                                                              ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๕.        นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยยาคม                      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการ
กระจาย                                                                    เสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๖.        นายพสุ ศรีหิรัญ                                  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากร                                                                         กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๗.        นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล                        รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ
โทรทัศน ์                                                                  และวิทยุในระบบดิจิทัล 

๘.        นางรัตนากร ทองส าราญ                        รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการ                                                                  กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๙.        นางสาวกฤติกา ศรียะพันธ ์                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๐.    นางสาวกัญญา แสนคลัง                       พนักงานปฏิบัติงานระดับสูง 

๑๑.    นางสิริรัตน์ นิ่มเงิน                              พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๒.    นายสุภัทรสิทธ์ิ แสนสุข                         พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๓.    นาวสาวทิวาพร ทองเล็ก                       พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๔.    นางสาววันทนีย์ วริยานันทกุล                 พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๕.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ ์                พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๖.    นายเอกนรินทร์ ยุพาพิน                       พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๗.    นายดนัย ศีลบุตร                               พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๘.    นายธนิษฐ์นันท์ กิตติชนะเจริญ               พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 
๑. เรื่องการน าเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม กสทช. ในวันพุธท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดย

เป็นกรณีเร่งด่วน มีทั้งหมด ๔ เรื่อง ดังนี ้
๑.๑ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง

แผนการเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล ซึ่งได้เข้าท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๔๐/๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๕       

๑.๒ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล 

๑.๓ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล 

๑.๔ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ทั้งนี้ ร่างประกาศ กสทช.ฯ ทั้ง ๔ ฉบับดังกล่าว ให้ส านักงาน กสทช. ท าการจองระเบียบวาระการ

ประชุม กสทช. ในวันพุธท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์



ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ครั้งท่ี ๔๑/๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการ
ประชุม กสท. ให้ส่งรายละเอียดไปเพิ่มเติมต่อท่ีประชุม กสทช.    
                            ๒. ประธาน กสท. และกสท. จะท าการแถลงข่าวให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. 
ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชนในการทดลองออกอากาศ  

มติท่ีประชุม         ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี   ๓๙/
๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ 

         ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 
๓๙/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ โดยเห็นควรแก้ไข ดังนี ้

มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้ง
ที่ ๓๙/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ โดยเห็นควรแก้ไขดังนี้ 

๑. มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๘ เห็นควรตัดข้อ ๒ ออก 
๒. มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๙ เห็นควรปรับแก้ก าหนดการแบ่งประเภทของช่องรายการกิจการทาง

ธุรกิจ และมาตรฐานความคมชัดของภาพ เป็นดังนี ้
     (๑) ช่องรายการกลุ่มที่ ๑ ช่องรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีมาตรฐานความคมชัดปกติ 

(Standard Definition, SD) 
(๒) ช่องรายการกลุ่มที่ ๒ ช่องรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มี

มาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition, SD) 
(๓) ช่องรายการกลุ่มที่ ๓ ช่องรายการทั่วไป ท่ีมีมาตรฐานความคมชัดปกติ ( Standard Definition, 

SD) 
(๔) ช่องรายการกลุ่มที่ ๔ ช่องรายการทั่วไป ท่ีมีมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition, HD) 

ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑            รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๓๙/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๕๕ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒              เร่ืองร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ   กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

            มติท่ีประชุม         ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๓           การแจ้งตอบข้อเรียกร้องของสมาคมวิทยุโทรทัศน์พัฒนาธุรกิจไทย (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑) 

มติท่ีประชุม             ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 



ระเบียบวาระที่ ๔.๑            แผนงานการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

                                                มติท่ีประชุม         เห็นชอบในหลักการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส่วนการด าเนินการให้เสนอเป็นโครงการในแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 
๒๕๕๕   
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๒            ร่างหนังสือชี้แจงต่อส านักราชเลขาธิการ กรณีมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชนขอ

พระราชทานความเป็นธรรม (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 
     มติท่ีประชุม     เห็นชอบร่างหนังสือช้ีแจงต่อส านักราชเลขาธิการ กรณีมูลนิธิ 

เสียงธรรมเพื่อประชาชน ขอพระราชทานความเป็นธรรม ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 
แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ ๒ ของร่างหนังสือช้ีแจงฯ โดยให้ปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า การทดลองประกอบกิจการที่เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะนั้น ตามประกาศข้อ ๘ ก าหนดให้สามารถร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาได้เป็นรายกรณีไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๓            เร่ืองร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ จ านวน ๔ เร่ือง ( กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) / เลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 

                       มติท่ีประชุม         เห็นชอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการเสนอ จ านวน ๔ เรื่อง คือ 

   ๑. เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบรายการแฉคดี และ  Hot Men and Women ช่อง Hot 
TV ออกอากาศผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม 

มติที่ประชุม เห็นควรขอความร่วมมือให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมายและอ านาจหน้าท่ีของบริษัทฯ 

   ๒. เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีเอาเปรียบผู้บริโภคของสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกของ
บริษัท   อสมท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรูวิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ และที่ประชุม กสท. มีมติมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. แจ้งบริษัท ทรู วิช่ันส์ฯ จ ากัด (มหาชน) ทราบว่า ส านักงาน กสทช. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าว   จึง
ขอให้ ทรู วิช่ันส์ฯ จ ากัด (มหาชน) แก้ไขให้ถูกต้องด้วย 

 ๓. เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  DTV ช่อง ๒๕ รายการ  Asia 
Update จัดรายการไม่เหมาะสม 

มติที่ประชุม เห็นสมควรท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังช่องรายการและผู้ประกอบกิจการ
ดาวเทียมให้ระมัดระวังการออกอากาศท่ีมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 ๔. เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบโฆษณาผ้ายันต์และเช่าพระเครื่องของอาจารย์หนู กันภัย 
ออกอากาศผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม PSI โฆษณาเกินจริง 

                                 มติที่ประชุม ให้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบกิจการ(Cable Operator) ทั้งหมด ให้
ระมัดระวังการโฆษณาที่อาจเป็นการโฆษณาชวนเช่ือ หลอกลวงผู้บริโภค 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔            แนวทางการพิจารณากรณีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งต้ังผู้อ านวยการ
สถาน ี(คณะอนุกรรมการการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

                        มติท่ีประชุม         ที่ประชุมก าหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวทาง ดังนี ้
๑.   ขณะนี้ผู้ประกอบการเป็นผู้ได้รับสิทธิในการประกอบกิจการแต่ยังมิได้รับใบอนุญาต จนกว่า



กระบวนการของ กสทช. ตามบทเฉพาะกาลของกฎหมายจะเสร็จสิ้น 
๒. การก ากับดูแลนั้น แม้ผู้ประกอบการจะยังมิได้รับใบอนุญาต แต่ก็ต้องถูกก ากับดูแลเสมือนผู้ได้รับ

ใบอนุญาต 
  

ระเบียบวาระที่ ๔.๕            สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล (กลุ่มงานขับเคลื่อน
กิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยน

ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศฯ เสนอ 
กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นมอบหมายให้ประธาน กสท. ลงนามในร่างประกาศในฐานะ
ปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
เสนอต่อที่ประชุม กสท. ในวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณา
ต่อไป  

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๖           จ านวนช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล ( กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และ

วิทยุในระบบดิจิตอล (จส.))                                                   
มติท่ีประชุม         เห็นชอบการแบ่งจ านวนช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลในช่วงการส่ง

สัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลคู่ขนานไปกับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนาล็อก ( Simulcast) โดยมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. ปรับปรุงแก้ไขแนวทางที่เสนอ เป็นดังนี ้ 

๑.   จ านวนช่องรายการในแต่ละประเภทกิจการ ท่ีประชุม กสท. เห็นชอบให้แบ่งจ านวนช่องรายการ ดังนี ้
(๑)                   กิจการบริการชุมชน มีจ านวนช่องรายการ ๑๒ SD 
(๒)                   กิจการบริการสาธารณะ มีจ านวนช่องรายการ ๑๒ SD 
(๓)                   กิจการทางธุรกิจ มีจ านวนช่องรายการ ๒๐ SD + ๔ HD 

๒. จ านวนช่องรายการกิจการทางธุรกิจ ท่ีประชุม กสท. เห็นชอบให้แบ่งจ านวนช่องรายการเป็น ๒๐  SD 
+ ๔ HD โดยมีการปรับเปลี่ยนจ านวนช่อง เป็นดังนี ้

(๑)                   ช่องรายการกลุ่มที่ ๑ ประมาณ ๑๐%         แบ่งเป็น ๕ SD 
(๒)                   ช่องรายการกลุ่มที่ ๒ ประมาณ ๑๐%         แบ่งเป็น ๕ SD 
(๓)                   ช่องรายการกลุ่มที่ ๓ (กลไกตลาด)             แบ่งเป็น ๑๐ SD 
(๔)                   ช่องรายการกลุ่มที่ ๔ (กลไกตลาด)             แบ่งเป็น ๔ HD 

๓. การแบ่งประเภทของช่องรายการกิจการทางธุรกิจ และมาตรฐานความคมชัดของภาพ ท่ีประชุม กสท. 
เห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยน เป็นดังนี ้

(๑)       ช่องรายการกลุ่มที่ ๑ ช่องรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีมาตรฐานความคมชัด
ปกติ (Standard Definition, SD) 

(๒)       ช่องรายการกลุ่มที่ ๒ ช่องรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มี
มาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition, SD) 

(๓)       ช่องรายการกลุ่มที่ ๓ ช่องรายการทั่วไป ท่ีมีมาตรฐานความคมชัดปกติ ( Standard Definition, 
SD) 

(๔)       ช่องรายการกลุ่มที่ ๔ ช่องรายการทั่วไป ท่ีมีมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition, HD) 
ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งท่ีประชุมจะพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีการจัดเรียงช่องรายการเรียบร้อยแล้ว 



  
ระเบียบวาระที่ ๔.๗              โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

(Broadcasting GIS) (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(วส.)) 

มติที่ประชุม          เห็นชอบในหลักการ แต่ให้เสนอโครงการในแผนการปรับปรุงงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕๕ 
  

ระเบียบวาระที่ ๔.๘           การทบทวนงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี 
๒๕๕๕ (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

มติที่ประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการจัดท าโครงการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ภายใน
วันพุธท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยน าโครงการในปี ๒๕๕๖ หรือโครงการเดิมของปี ๒๕๕๕ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการ
ให้ถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้น และให้น าเสนอที่ประชุม กสท. อีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป ในวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม 
๒๕๕๕ 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๙            การพิจารณาแก้ไของค์ประกอบคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ( กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงฯ 
(รส.)) 

                        มติท่ีประชุม         รับทราบการลาออกของนายประสาร มฤคพิทักษ์ จากต าแหน่งที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ท้ังนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไป และมอบหมายส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.) จัดท าระเบียบวาระเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่  ๔.๑๐        ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. ....( กลุ่มงานรับเรื่อง

ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงฯ (รส.)) 
                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
ตรวจสอบ และน าเสนอเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในคราวถัดไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑   การลาออกและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่อของคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์(ฝ่ายเลขานุการ กสท.) 
มติท่ีประชุม         

                        ๑. รับทราบการลาออกของคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ มีรายชื่อดังนี ้

   (๑) ดร.ธเนศ เมศจ าเริญ 

   (๒) ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย 

   (๓) รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภค ี

๒. เห็นชอบการแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แทน
อนุกรรมการที่ลาออก มีรายชื่อดังนี ้

 (๑) นายชัชวาล คุณค้ าชู 

 (๒) นางบุษบา ชัยจินดา 

 (๓) นางกฤษณพร ฟุ้งเกียรต ิ

 (๔) นายวิทวัส วิทวัสการเวช 

  



   ทั้งนี้ อนุกรรมการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์แทนผู้ที่ลาออกท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้ง ให้น าเสนอเข้าที่ประชุม กสท. ในภายหลัง 
  
 


