
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 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.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย   จิตรภาษ์นันท์                                                          กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค ์                                                                            กรรมการ 
๖.   นายประเสริฐ   อภิปุญญา                                                                                  เลขานุการ 
       รองเลขาธิการ กสทช. 
๗.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘.   นางสาวมณีรัตน ์  ก าจรกิจการ                                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓                      
๙.   นายสมบัต ิ  ลีลาพตะ                                                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                     
๑๐. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๑. นางสาวนนทร ี  เหมทานนท์                                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.   นางสาวนงลักษณ ์  วัชระเกียรติพงษ ์                     เลขานุการประธาน กสท. 
๒.   นายสมศักดิ ์  สิริพัฒนกูล                                   รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และ 
                                                                        วิทยุในระบบดิจิตอล 
๓.   นางรัตนากร   ทองส าราญ                                  รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ 
                                                                        กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๔.    นายภูษิต   มุ่งมานะกิจ                                     ผู้อ านวยการส่วน 
๕.   นางสาวศิริวรรณ   ฟุ่มเฟื่อง                                ผู้อ านวยการส่วน 
๖.   นางสาวกนกวรรณ   อุ่นจิตต ์                               พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.   นางนรมน   โพประยูร                                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.   นายภูมิภัส   พลการ                                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.   นายตร ี  บุญเจือ                                              พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายเมธา   จันทร์หล้าฟ้า                                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวกฤติพร   ศรียะพันธ์                               พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒. นางสาวชนิดา   สุปรีดานุวัฒน ์                             พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓. นางสาวจงสุภา   ปิ่นตาดวง                                 พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 



๑๔. นางสาวพรรษา   กัมพูสิร ิ                                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๕. นายมัทฐิชัย   พับบรรจง                                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๖. นางสาวมาริน่า   สายนุ้ย                                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๗. นางสาวเนติมา   คงแคล้ว                                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๘. นางสาวอัจฉรีย ์  เจตินัย                                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๙. นางสาวตามตะวัน   อรุณกมล                              พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๐. นายพิชัย   ร่วมภูมิสุข                                       พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๑. นายดนัย   ศีลบุตร                                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๒. นางสาววันทนีย ์  วริยานันทกุล                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๓. นางนันท์นภัส   ปัญญา                                      พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๕. นางสาวภรภัทร   พิริยานสรณ ์                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๕. นางสาวมณีนุช   อ่อนกัน                                    พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  
เร่ิมประชุม                                  ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 
                        ๑. ส านักงาน กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์บางส่วนได้ย้ายไปท่ีอาคารเอ็กซิม แล้ว 
ขอให้รองเลขาธิการ กสทช. ช่วยก ากับดูแลให้เรียบร้อย และในส่วนของกรรมการ กสท. อีกประมาณ ๑ เดือนจึงจะย้ายไป 
                        ๒. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์) พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ได้เข้าร่วมประชุม DVB world ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน เพื่อติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ และได้รับ
ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการก าหนดแนวนโยบายการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลของประเทศไทย 
                        ๓. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ต่อเนื่องจากการประชุม DVB world จากนั้นได้
เข้าร่วมประชุมกับ CAC (The Catalan Audiovisual Council : CAC) ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลที่เมืองบาร์เซโลน่า ก็ได้
ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการออกใบอนุญาตและการก ากับดูแล ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เข้า
ร่วมประชุมด้วย 
                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ ๒.๑         รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                        มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 
  
            วาระที่ ๒.๒         รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี  

๙/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                        ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งท่ี ๙/
๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๙ ประกอบการถอดเทปแล้ว 

มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้ง
ที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๙ 
หมายเหต ุ: กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นต่อ
วาระที่ ๔.๙ ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖   เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม 



๒๕๕๖ 
  
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑         รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
            

วาระที่ ๓.๒         สถิติเร่ืองร้องเรียนประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์) 

                
            มติท่ีประชุม         ทราบ 

  
            วาระที่ ๓.๓         การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี 

๒๕๕๖ และรายงานความคืบหน้าโครงการตามแผนยุทธ์ศาสตร์ ของภารกิจกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน ์ (กลุ่มงานอ านวยการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (อส.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
                        

วาระที่ ๓.๔          ยุติเร่ืองร้องเรียนเนื่องจากเหตุแห่งความเสียหายได้ยุติลงแล้ว จ านวน ๕ เร่ือง
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานรับ
เรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
            วาระที่ ๔.๑         สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การ

ก าหนดหมวดหมู่และจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ... เพ่ิมเติม   คร้ังท่ี ๒ 
ในภาคผนวก  (กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.) /กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ... เพิ่มเติมครั้งท่ี ๒ ในส่วนภาคผนวก 
พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ 
(๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ใน
ฐานปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

วาระที่ ๔.๒         นิยามประเภทช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลส าหรับกิจการทางธุรกิจ (กลุ่มงานขับเคลื่อน
กิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) และกลุ่มงานอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.
๒))     

มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ปรับแก้นิยามประเภทช่องรายการโทรทัศน์   ระบบ
ดิจิตอลส าหรับกิจการทางธุรกิจ ตามความเห็นของที่ประชุม กสท. แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
                                     
            วาระที่ ๔.๓         การขออนุญาตย้ายท่ีต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๖ กรุงเทพฯ (กลุ่มงานการ

อนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส. ๓)) 
                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็น



การใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น และน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  
            วาระที่ ๔.๔         การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑.)) 
                         มติท่ีประชุม        เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ จ านวนท้ังสิ้น ๗๐ ราย ดังปรากฏรายชื่อตาม
บัญชีแนบท้าย เอกสาร ๑ 
  
            วาระที่ ๔.๕         ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและความถี่เคร่ืองรับ – ส่งสัญญาณ U–

Link (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 
                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น และน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  
            วาระที่ ๔.๖         พิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่กรณีสถานีวิทยุกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จันทบุรี    คลื่น

ความถี่ ๙๐.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดจันทบุรี ถูกเพิกถอนสิทธิการทดลองออกอากาศใน
ลักษณะชั่วคราว (คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน/ กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

                                มติท่ีประชุม         
                        ๑. เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน เสนอ ดังนี ้
                            ๑.๑ ยกเลิกค าสั่งเพิกถอนสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราวของสถานีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
จันทบุรี คลื่นความถี่ ๙๐.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดจันทบุร ี
                            ๑.๒ การใช้สิทธิทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๑.๑ นายอิทธิกร  เหมหงส์ จะต้องเป็นผู้มีอ านาจใน
การบริหารจัดการสถาน ี เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                    ๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ให้นายอิทธิกร เหมหงส์ 
ทราบ 
            
            วาระที่ ๔.๗         รายงานผลการพิจารณาข้อร้องเรียนของนายประมุท สูตะบุตร เร่ือง ขอให้ตรวจสอบการไม่

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย (คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจ า กสทช. /คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         
                        ๑. รับทราบความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจ า กสทช. เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของ
นายประมุท สูตะบุตร เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท   อสมท. จ ากัด 
(มหาชน) ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

                        ๒. เห็นชอบผลการพิจารณาข้อร้องเรียนของนายประมุท สูตะบุตร เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในประเด็นตามข้อร้องเรียนของนายประมุทฯ ตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ  
                        ๓. ให้ส านักงาน กสทช.น าข้อสังเกตของ กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ ไปพิจารณาด าเนินการ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

                        ๔. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้นายประมุทฯ ทราบ 



                        ๕. ให้ส านักงาน กสทช. ยื่นค าร้องช้ีแจงผลการพิจารณาต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้จ าหน่ายคด ี

  
            วาระที่ ๔.๘         สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ยุติการออกอากาศละครโทรทัศน์ เร่ือง “เหนือเมฆ ๒ ตอน มือ

ปราบจอมขมังเวทย์” (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) /
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

                            มติท่ีประชุม     มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ เพื่อพิจารณาเสนอแนวทางให้ครบถ้วนอีกครั้งหนึ่ง โดยให้น าวาระที่ ๕.๒ พิจารณาร่วมด้วย   แล้วน าเสนอต่อที่
ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

  
            วาระที่ ๔.๙         การขยายระยะเวลาการได้รับสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวออกไปจนกว่าการ

พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจวิทยุกระจายเสียงจะแล้วเสร็จ(กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑.)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการออกอากาศในลักษณะช่ัวคราวของสถานีท่ีได ้  ยื่นค า
ขอภายในระยะเวลาที่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ก าหนด เป็นระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ท่ีประชุม กสท. มีมติที่ประชุม 
  

วาระที่ ๔.๑๐       การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ เพ่ือประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สอง เพ่ือความมั่นคงของ
รัฐ (คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการประสานงานการ
บริหารคลื่นความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อเสนอความเห็นเพิ่มเติม ในประเด็นต่าง ๆ 
ของที่ประชุม กสท.และน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  

วาระที่ ๔.๑๑       ข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น (Focus Group) ผู้บริโภคกับ
ทีวีดิจิตอล คร้ังท่ี ๑ “ว่าด้วย ทีวีสาธารณะและทีวีชุมชนที่อยากเห็น” (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส่วนงานเลขานุการ กสทช.สุ
ภิญญาฯ / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.)) 

                        มติท่ีประชุม        ทราบ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบต่อไป 

  
วาระที่ ๔.๑๒       การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ เร่ือง การส่งเสริมรายการวิทยุและโทรทัศน์ เพ่ือคน

พิการ (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ปรับแก้ไขโครงการและข้อตกลงความร่วมมือ ตาม
ความเห็นของที่ประชุม กสท. แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

  
วาระที่ ๔.๑๓         ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเพ่ิมเติมมาตรฐานขั้นต่ าของเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดิน ในระบบดิจิตอล หรือกล่อง Set top box เพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนตา
บอด (ส านักงาน กสทช. / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม        มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ พิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

  



วาระที่ ๔.๑๔       การจัดส่งรายงานการประชุม กสท. แบบบันทึกเสียงลงสื่อบันทึกเสียงให้ผู้เกี่ยวข้อง (กลุ่ม
งานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ โดยเฉพาะการจดรายงานการประชุมแบบบันทึกเสียงลงสื่อบันทึกเสียง  
  
ระเบียบวาระที่ ๕              เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

วาระที่ ๕.๑          พิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่กรณีสถานีวิทยุชุมชนสัมพันธ์หมู่บ้านดีเค คลื่นความถี่ 
๙๖.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ กรุงเทพมหานคร ถูกเพิกถอนสิทธิการทดลองออกอากาศในลักษณะ
ชั่วคราว (คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         ให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปคราวถัดไป 
  

            วาระที่ ๕.๒         ขอหารือกรณีการยุติออกอากาศรายการตอบโจทย์ประเทศไทย ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส (ส านักงาน กสทช.) 

มติท่ีประชุม         มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ พิจารณาวาระนี้
ร่วมกับวาระที่ ๔.๘ 

  
เลิกประชุมเวลา                ๑๓.๐๐ น. 

 


