
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม Mythica โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา  

  
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.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                           ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ กสท. 
๗.    นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๘.   นางสาวมณีรัตน ์  ก าจรกิจการ                                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ     

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๙.   นางสาวนนทร ี  เหมทานนท์                                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.        นายสมบัต ิ  ลีลาพตะ                                                                                      ติดภารกิจ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ ์  วัชระเกียรติพงษ ์                    เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นายสมศักดิ์ สิริพัฒนกุล                                    ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์ 
                                                                        และวิทยุในระบบดิจิทัล                                   
๓.        นายพสุ ศรีหิรัญ                                             ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔.        นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ ์                                ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 
๕.        นายเจษฎา สุขนิยม                                         ผู้อ านวยการ ส านักงาน กสทช. เขต ๕ 
๖.        นายภูษิต   มุ่งมานะกิจ                                     ผู้อ านวยการส่วน 
๗.        นางธันยพร เปาทอง                                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นายเมธา จันทร์หล้าฟ้า                                     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นางสาวชนิดา สุปรีดานุวัฒน์                               พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๑.    นางสาวทิวาพร ทองเล็ก                                    พนักงานปฏิบัติงาน

ระดับกลาง                                                
๑๒.    นางสาวจงสุภา ปินตาดวง                                  พนักงานปฏิบัติงานระดับต้น 
๑๓.    นางสาววันทนีย์ วริยานันทกุล                             พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๔.    นางนันท์นภัส ปัญญา                                       พนักงานตามสัญญาจ้าง 



๑๕.    นายพงศธร จันอยู่                                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๖.    นายพิชัย ร่วมภูมิสุข                                         พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๗.    นางสาวภรภัทร   พิริยานสรณ ์                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  
เร่ิมประชุม                                  ๐๙.๐๐ น. 
  
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าขอแสดงความ
ยินดีกับพนักงานทุกท่านท่ีได้บรรจุเข้าเป็นผู้บริหารระดับ ๒ และหวังว่าทุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม
สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ กสท. 
                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                        รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี  ๑๘/
๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                        
มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้ง

ที่ ๑๘/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑       รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 
                        

มติท่ีประชุม         ทราบ 
            

วาระที่ ๓.๒       ก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกและการฟังค าพิพากษา(กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

  
                        มติท่ีประชุม         ทราบ และมอบหมายให้กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดย

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแถลงข้อเท็จจริงต่อศาลเพิ่มเติมด้วย 
  

วาระที่ ๓.๓       การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี 
๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖(กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(อส.)) 

                        
มติท่ีประชุม         ทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑       การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘๙ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 



                                                                               
วาระที่ ๔.๒       การพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (กลุ่ม

งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 
  

มติท่ีประชุม         
๑. ยกค าร้องอุทธรณ์ของนางสาวนงลักษณ ์ ยะสะกะ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) แจ้งผล   การ

พิจารณาอุทธรณ์ให้นางสาวนงลักษณ ์ ยะสะกะ ทราบตามแนวทางหลักการแจ้งตอบท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ (ดส.) พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
ต่อไป                                             

วาระที่ ๔.๓       พิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม  คลื่น
ความถี่ ๙๔.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ถูกเพิกถอนสิทธิการทดลองออกอากาศใน
ลักษณะชั่วคราว(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน เสนอ ดังนี ้
๑. ยกค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ กรณีพระครูสิริปริยัติวิธาน ส าราญ ยื่นค าร้องขอให้สถานีวิทย ุ พุทธ

ศาสนาแห่งชาติและสังคม คลื่นความถี่ ๙๔.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับสิทธิทดลองออกอากาศ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าร้องทราบต่อไป 
  

วาระที่ ๔.๔       ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   ส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) (คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒      (ปส.๒)) 

  
มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อให้บริการกิจการโทรทัศน์ 

(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี)่ จ านวน ๓๘ ช่องรายการ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย 
เอกสาร ๒ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต  หากพบว่ามีการกระท าความผิดหรือเคย
กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ อย. ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ท่ีประชุม กสท. เคยมีมติไว้
แล้ว                  

๓. กรณีพบว่ามีเนื้อหารายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ท่ี
ประชุม กสท. เคยมีมติไว้แล้ว กล่าวคือ ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความเห็นต่อไป 
  

วาระที่ ๔.๕       ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   เพ่ือ
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๔ 
ราย (๔ ใบอนุญาต) (คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  
มติท่ีประชุม         เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ



โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี)่ จ านวน ๔ ราย (๔ ใบอนุญาต) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๓ 

  
วาระที่ ๔.๖       บทวิเคราะห์การพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่และก าหนดระยะเวลา 

การถือครองคลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน ์(คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็น 
การใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๓ (ปส.๓)) 

มติท่ีประชุม         ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณา
และเสนอความเห็นทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นฯ ว่าการก าหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทั้ง ๔ ราย โดยเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดระยะเวลาในการประกอบกิจการ
ต่อไปตามบทเฉพาะกาลของกฎหมายสามารถท าได้หรือไม่ และการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นการกระท าท่ีขัดต่อบทบัญญัติ
มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือไม่ และให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. 
อีกครั้งหนึ่ง 

  
วาระที่ ๔.๗       การพิจารณาลักษณะการด าเนินการในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค  โดยการ

ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ในกรณีภาพประกอบบนแถบแสดงรายการข้อมูลขณะ
เปลี่ยนช่องรายการของกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. ก าหนดให้การด าเนินการให้มีภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์ประกอบบนแถบแสดงข้อมูลขณะเปลี่ยนช่อง

รายการโทรทัศน์ มีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ชมต้องรับข้อมูลที่น าเสนอโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ขณะเดียวกันภาพประกอบ
ดังกล่าวได้บดบังพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์บางส่วน อันเป็นการขัดต่อการรับชมรายการได้อย่างปกติ ดังเช่นท่ีผู้บริโภคพึงคาดหมาย
ได้ เป็นการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓. ให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๒ แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุกราย 

๔. ให้ ส านักงาน กสทช. น ากรณีข้อร้องเรียนต่อบริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ในกรณีดังกล่าว เข้าสู่
การพิจารณาของ กสท. ในการประชุมในโอกาสต่อไป 

วาระที่ ๔.๘       แนวทางการพิจารณาการอนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม         ให้ ส านักงาน กสทช. ปรับปรุงข้อเสนอเพื่อพิจารณาของระเบียบวาระนี้ให้ชัดเจน และ
น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง 

  

วาระที่ ๔.๙       การปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่น
ความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ... 
ตามความเห็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและ



กิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม         
๑. ทราบ 
๒. ให้ปรับปรุง(ร่าง)ประกาศ  กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้

บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ...ข้อ ๙.๓.๑ (๓) โดยมีถ้อยค าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
กล่าวคือ ให้มีการเรียงตามล าดับจ านวนเงินประมูลของแต่ละช่องรายการ และให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ ๑๐.๑ และข้อ 
๑๐.๒ ของ (ร่าง)ประกาศ กสทช.ฯ ฉบับเดียวกัน ที่มีข้อความว่า “หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร” แก้ไขเป็น “หนังสือค้ า
ประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑” 

๓. ให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องน าประเด็นต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขัน
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เสนอ  ไปจัดท าFocus Group แล้วน าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กสท. อีก
ครั้ง 

  

วาระที่ ๔.๑๐     สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การ
แพร่เสียงแพร่ภาพรายการที่ส าคัญ พ.ศ. ... (กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและการก ากับดูแล
ตนเอง (สส.)) 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า กสทช. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) เห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการที่ส าคัญ พ.ศ. ... ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ โดย ในส่วนข้อ ๑ ของภาคผนวกแนบ
ท้ายฯ เห็นควรให้ตัดรายการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก และฟุตบอลดิวิช่ัน ๑ ออกจากรายการที่ส าคัญที่ผู้ประกอบกิจการ
จะต้องประกาศตามประกาศนี้ออก พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน 
กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

อย่างไรก็ดี กสทช.สุภิญญาฯ ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการเสนอรายการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและ
ฟุตบอลดิวิช่ัน ๑ ถือเป็นรายการที่ส าคัญและควรเพิ่มเติมไว้ในภาคผนวก  

ส าหรับท่ีประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ และ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ 
มานะกิจ) ไม่เห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการที่ส าคัญ พ.ศ. ... โดยได้จัดท า
บันทึกความเห็นแนบท้ายเอกสาร 

  

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอ่ืนๆ 

วาระที่ ๕.๑       รายงานผลการปฏิบัติงาน ของส านักงาน กสทช. เขต ๕ (จันทบุรี) ประจ าปี 
๒๕๕๖ (ส านักงาน กสทช. เขต ๕ (จันทบุรี)) 

  

มติท่ีประชุม         ทราบ 



  

วาระที่ ๕.๒       ค าชี้แจงเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขประมูลคลื่นความถี่ 
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ...   (กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบค าช้ีแจงเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขประมูล 

คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ... ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. ให้เผยแพร่ค าช้ีแจงตามระเบียบวาระนี้ช้ีแจงต่อสาธารณชนเพื่อทราบด้วย 
๓. ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าแผนผังเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการประมูลคลื่นความถี่ตาม 

(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าว แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป 
หมายเหต ุ: กสทช.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  ได้ขอสงวนความเห็นต่อระเบียบวาระนี้ และกสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มี
ข้อสังเกตต่อระเบียบวาระนี ้ โดยได้จัดท าบันทึกความเห็นแนบเอกสาร 

  

เลิกประชุมเวลา                ๑๓.๒๕ น. 
  
 


