
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ 

วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ 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.    นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๐.  นายสมบัต ิ  ลีลาพตะ                                                                                       ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๑. นางสาวนนทร ี  เหมทานนท์                                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                     
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ ์  วัชระเกียรติพงษ ์                    เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นางปริตา   วงศ์ชุตินาท                                    รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ 
๓.        นางรมิดา   จรินทิพย์พิทักษ์                               รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล

ตนเอง 
๔.        นายภูษิต   มุ่งมานะกิจ                                     ผู้อ านวยการส่วน 
๕.        นายเมธา   จันทร์หล้าฟ้า                                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖.        นางสาวสมพร   อมรชัยนพคุณ                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นางธันยพร   เปาทอง                                      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นาวสาวทิวาพร   ทองเล็ก                                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๙.        นางสาวชนิดา   สุปรีดานุวัฒน ์                            พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๐.    นางสาวจงสุภา   ปิ่นตาดวง                                พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๑.    นางสาวรพีพร   บัวหอม                                    พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๒.    นางสาวธนพร   ลี้ตระกูลศิลป ์                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๓.    นางสาวอัจฉรีย ์  เจตินัย                                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 



๑๔.    นางสาวพรรษา   กัมพูสิร ิ                                 พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๕.    นางสาววันทนีย ์  วริยานันทกุล                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๖.    นางนันท์นภัส   ปัญญา                                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๗.    นางสาวภรภัทร   พิริยานสรณ ์                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๘.    นางสาวมณีนุช   อ่อนกัน                                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๙.    นายผลเศรษฐ   กริชติทายาวุธ                             พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๐.    นายมัทฐิชัย   พับบรรจง                                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๑.    นายพงศธร   จันอยู ่                                       พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๒.    นายชาญณรงค ์  มหาราต                                 พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๓.    นายปัญญ์ จันทร์ลออ                                       พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๔.    นางสาวภัทรวด ี  โสมสิน                                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  
เร่ิมประชุม                                  ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เรื่องผลการคัดสรรคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. ซึ่งได้รับการ
คัดสรรโดยวุฒิสภาเมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๖ จ านวน ๕ ท่าน โดยท่านรองเลขาธิการ กสทช. (นายประเสริฐ  อภิปุญญา) ได้
ผ่านการคัดสรรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ด้วย คณะกรรมการ กสท. ทั้งหมดขอแสดงความยินดี และหวังว่า
จะได้ท างานร่วมกันเป็นอย่างด ี
                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                        รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี ๑๓/
๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้ง
ที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 

  
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑         รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
            

วาระที่ ๓.๒         สถิติเร่ืองร้องเรียนประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ตรวจสอบความถูกต้องของสถิติเรื่องร้องเรียนของปี ๒๕๕๕ และน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้ง 

  
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
            วาระที่ ๔.๑         สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 

เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 
ในระบบดิจิตอล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  (กลุ่มงานมาตรฐานเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)) 
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มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ (ร่าง)ประกาศ กสทช. 

เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                        ๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีการปรับแก้ไขตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

                        ทั้งนี ้ ให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบต่อไป 

หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป                

วาระที่ ๔.๒         มาตรการส าหรับกระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมในการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบมาตรการเพื่อรองรับกระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ส าหรับการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

             
            วาระที่ ๔.๓         การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม 

๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑(ปส.๑)) 
                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ จ านวนท้ังสิ้น ๘๖ ราย ดังปรากฏรายชื่อตาม
บัญชีแนบท้าย เอกสาร ๑ 
  

วาระที่ ๔.๔         แนวทางการพิจารณาค าร้องขอยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการล่าช้า กรณีมิได้ยื่น 
ค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายในก าหนดระยะเวลา (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นควรก าหนดเง่ือนไขเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิของผู้ร้องให้สามารถทดลองประกอบกิจการได้ตาม

เจตนาท่ียื่นค าร้อง ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
         ๑.๑ ก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอฯ แบ่งตามประเภทของการทดลองประกอบกิจการ 
         ๑.๒ ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานท่ีตั้งสถานีและเสาอากาศ 
         ๑.๓ ก าหนดกรอบระยะเวลาในการยื่นค าร้องขอยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการล่าช้า โดยผู้

ประสงค์จะยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการล่าช้าจะต้องยื่นค าร้องภายใน ๙๐ วัน นับแต่ระยะเวลาในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการสิ้นสุดลง (๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖ – ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๖) 

         ๑.๔ ก าหนดกรอบระยะเวลาในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ โดยผู้มีสิทธิยื่นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการล่าช้า จะต้องยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

๒.   เห็นควรให้ผู้ยื่นค าร้อง จ านวน ๖ สถานี สามารถยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ ได้ตามเจตนาท่ียื่น
ค าร้อง โดยให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขใน ข้อ ๑ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
วาระที่ ๔.๕         การออกอากาศของสถานีผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เร่ือง 

หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         
                        ๑. เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) และผู้ยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว 
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ที่ได้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนด  สามารถออกอากาศโดยมีระยะเวลาและเง่ือนไขการ
ออกอากาศในลักษณะเช่นเดียวกับผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว ตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ (วาระที่ ๔.๙) เป็นระยะเวลา ๖ เดือน 



                        ๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งรัดให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการด าเนินการแก้ไขและจัดส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ กสทช.ฯ ก าหนด ภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่ กสท. มีมติที่ประชุม คือ ตั้งแต่
วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 

  
วาระที่ ๔.๖         พิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของสถานีวิทยุศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนผาขาว 

คลื่นความถี่ ๙๑.๗๕ เมกะเฮริตซ์ จังหวัดเลย กรณีถูกเพิกถอนสิทธิการทดลองออกอากาศใน
ลักษณะชั่วคราว (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน / กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         
                        ๑. เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนและส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี ้

๑.๑  ให้เปลี่ยนแปลงผู้แจ้งความประสงค์ฯ จากนายยุทธศิลป ์ ป้านภูมิ เป็นนายประนอม   
ศรีโยธา  

๑.๒ ยกเลิกค าสั่งเพิกถอนสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราวของสถานีวิทยุศูนย์ปฏิบัติการ
เรียนรู้วิทยุชุมชนคนผาขาว คลื่นความถี่ ๙๑.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดเลย 

๒. ให้ส านักงาน กสทช.แจ้งผลการพิจารณาให้นายประนอม  ศรีโยธา ทราบ 

  
วาระที่ ๔.๗         การขออนุญาตย้ายท่ีต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๖ 

กรุงเทพฯ (คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

มติท่ีประชุม         ไม่อนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๖ กรุงเทพฯ 
ระบบ FM ความถี่ ๑๐๒.๕๐ MHz ตามทีค่ณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ เสนอ 

  
วาระที่  ๔.๘        เร่ือง บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) ขอ

อนุญาตพักการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกแก่ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในวันที่ 
๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๐.๐๐-๐๙.๐๐ น. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส. ๒)) 

มติท่ีประชุม         อนุญาตให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล จ ากัด พัก
การให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกแก่ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐.๐๐ - 
๐๙.๐๐ น. ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ทั้งนี้ ให้บริษัททั้งสองแจ้งการพักให้บริการฯ ดังกล่าวแก่สมาชิกทราบเป็นการ
ล่วงหน้าด้วย 

หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๘ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

วาระที่ ๔.๙         การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศในภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน ์(กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวกับภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
  

วาระที่ ๔.๑๐       ข้อพิจารณาตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติท่ีประชุม         ให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปการประชุม กสท. คราวถัดไป 
  
วาระที่ ๔.๑๑       คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

บริการสาธารณะประเภทที่สอง เพ่ือความมั่นคงของรัฐ (คณะอนุกรรมการประสานงานการ



บริหารคลื่นความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ กสทช. พันต ารวจ
เอก ทวีศักดิ์ งามสง่า และกสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ) เห็นชอบต่อคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สอง เพื่อความมั่นคงของรัฐ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ส าหรับท่ีประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) ไม่เห็นชอบต่อคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สอง เพื่อความมั่นคงของรัฐ โดยมีความเห็นตามบันทึกความเห็น 
เอกสารแนบ ๒ ส่วน กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ งดออกเสียง โดยจะไปให้ความเห็นในการจัดท าร่าง
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทกิจการ
บริการสาธารณะต่อไป 

  
วาระที่ ๔.๑๒       เร่ือง ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
มติท่ีประชุม         เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑๒   เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

วาระที่ ๔.๑๓        เร่ือง ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน ์(กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติ
หน้าท่ีภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑๓   เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

วาระที่ ๔.๑๔        สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ เพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....  (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุ
ในระบบดิจิทัล (จส.)) 

มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 
พ.ศ. ... 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ... โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม กสท. 
พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติตามมาตรา ๒๗ 
(๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ใน
ฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑๔   เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอ่ืนๆ 
วาระที่ ๕.๑  ขอลาออกจากต าแหน่งเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (ส านักงาน กสทช.) 
มติท่ีประชุม         รับทราบการลาออกของนายประเสริฐ   อภิปุญญา เพื่อไปเป็นกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม มาตรา ๗๐ แห่ง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการ



รักษาประโยชน์สาธารณะ จึงสมควรได้รับการพิจารณาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และให้น าเสนอต่อที่
ประชุม กสทช. เพื่อทราบต่อไป 

หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๕.๑   เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

  
 


