
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์                                                              ประธานกรรมการ 
๒.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ                                                         กรรมการ 
๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า                                                      กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                     กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์                                                         กรรมการ 
๖.   นายฐากร ตัณฑสิทธิ์                                                                    เลขาธิการ กสทช. 
๗.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์        ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ กสท. 
๘.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙.  นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.        นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                   ติดภารกิจ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒.        นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                           ติดภารกิจ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        พลอากาศตรี ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ                รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ 
๒.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์             เลขานุการประธาน กสท. 
๓.        นางปริตา วงศ์ชุตินาท                             ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและ

เทคโนโลยีกระจายเสียง และโทรทัศน์ 
๔.        นางศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง                           ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ

คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
                                                   และกิจการโทรทัศน์ 

๕.        นางรัตนากร ทองส าราญ                         ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



๖.        นางดวงเดือน รังสิกุล                             ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 
๗.        นางพุธชาด แมนมนตรี                           ผู้บริหารระดับต้น 
๘.        นายภูมิภัส พลการ                                พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นายอัมพร ดีเลิศเจริญ                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นางเพ็ญพร  ทองนาค                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑.    นายตรี บุญเจือ                                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒.    นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓.    นางสิริรัตน์ นิ่มเงิน                                พนักงานปฏิบัติงานระดับสูง 
๑๔.    นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕.    นางสาวทิวาพร ทองเล็ก                          พนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง 
๑๖.    นายสุภัทรสิทธิ์  สวนสุข                          พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗.    นางสาวกัณธิมา วุฒิชาติ                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๘.    นางสาวพรรษา กัมพูสิริ                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๙.    นางสาววันทนีย์  วริยานันทกุล                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๐.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๑.    นางสาวภรภัทร   พิริยานสรณ์                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
ขอให้ส านักงาน กสทช. เคร่งครัดในขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงาน การพิจารณาข้อวินิจฉัยข้อร้องเรียน
ต่างๆ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. โดยเคร่งครัด 

  
          มติที่ประชุม      ทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๒๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                   



             มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และ             กิจการโทรทัศน์ ครั้งที ่๒๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๓.๑    รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓  

มิถุนายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                   
                   มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนพฤษภาคม (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

  
                  มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๓    รายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม “การมอบบัตรผู้ประกาศ” ส านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(บส.)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๔    การจัดท าต าราและคู่มือในการอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๕    ผลค าพิพากษาในคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๔๗๘/๒๕๕๔(กลุ่มงาน
กฎหมาย  กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  



มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๖    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขแล้ว จ านวน ๘ เรื่อง (กลุ่มงาน 
รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(รส.)) 

  

                            มติที่ประชุม      ทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๗๕ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 
                                                               

วาระท่ี ๔.๒    การจดทะเบียนสาขาของผู้ย่ืนขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการสาธารณะที่เป็นสมาคมหรือมูลนิธิ(กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑  
(ปส.๑)) 

  
          มติที่ประชุม      

๑. เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับการให้สมาคม มูลนิธิ ที่ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุ 

ประเภทบริการสาธารณะ จะต้องจดทะเบียนสาขาในเขตพ้ืนที่การให้บริการ โดยจะต้องให้บุคคลที่เป็นผู้มีสิทธิ

เดิมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสาขาในแต่ละเขตพ้ืนที่การให้บริการ    
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ศึกษากรณีการเชื่อมโยงสัญญาณของสถานีผู้ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะกิจการบริการทางธุรกิจ 



๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับหลักการและข้อเสนอแนะตามข้อ ๑ และข้อ ๒ 

ก าหนดเป็นประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อบังคับใช้ต่อไป ทั้งนี้ ให้

ด าเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นขอทดลองประกอบกิจการ ตามข้อ ๑ เมื่อร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับ

การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวมีผลใช้บังคับทางกฎหมาย 
๔. ส าหรับกรณีค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะ ที่ยื่นค าขอ

ในนามสมาคม หรือมูลนิธิ โดยมีการเข้าร่วมกันของผู้มีสิทธิตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการตามหลักการข้อ ๑ เพ่ือพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. ตาม
ข้อ ๓ ต่อไป 

   
วาระท่ี ๔.๓      แนวทางในการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๗๒๖/๒๕๕๖ (กลุ่มงานกฎหมาย

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
  
มติที่ประชุม      
๑. มอบอ านาจให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) และ กสทช. พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช. 
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
  

วาระท่ี ๔.๔      ความเห็นเบื้องต้น (Preliminary View) ของประเทศไทยต่อการประชุม
เตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๒ (APG15-2) (คณะเตรียมงานประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย
วิทยุคมนาคม  
ค.ศ. ๒๐๑๕ /รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ /กลุ่มงานบริหาร
คลื่นความถี่วิทยุ (วภ.) /กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ทส.)) 

  

มติที่ประชุม      

๑. รับทราบผลการประชุมคณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๕ 

๒. เห็นชอบเอกสารความเห็นเบื้องต้นของประเทศไทย จ านวน ๓ ฉบับ ที่จะน าเสนอต่อการ
ประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15) ของภูมิภาคเอเชีย



แปซิฟิก   ครั้งที่ ๒ (APG-15-2) ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ให้ยืนยันการใช้ย่านความถี่ 470 –
 694/698 MHz. ใช้ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting service) 

  

วาระท่ี ๔.๕      เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาบริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ยกเลิก
ช่อง Golf Channel Thailand และการรับชมสัญญาณภาพสะดุด สาเหตุเกิด
จากความบกพร่องของกล่องรับสัญญาณไม่ได้คุณภาพ (เลขที่ รส.๔๗๙-๔๘๐/
๒๕๕๕) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  

มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบตามข้อวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าการกระท าของผู้
ให้บริการตามข้อร้องเรียน น่าจะเข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามประกาศ กสทช.  เรื่อง การกระท าท่ี
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๓)  ดังนั้น จึงเห็น
ควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนฯ ด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ ส่งเรื่องดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพ่ือพิจารณา
ประเด็นข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนว่าเป็นการก าหนดเงื่อนไขในสัญญาการให้บริการว่าเข้าข่ายอันเป็นการ
กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ก่อนน าผลการวินิจฉัยที่เป็นข้อยุติตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ กสท. ต่อไป  

๑.๒  แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงผลการพิจารณาและผลการด าเนินการตามข้อ ๑.๑ 
ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ 

๒.   เห็นควรเร่งรัดส านักงาน กสทช. เร่งจัดท าสัญญามาตรฐาน 

๓.   เห็นควรแจ้งผู้ให้บริการตามข้อร้องเรียนให้ระมัดระวังการให้บริการ และการแจ้งให้
ผู้ใช้บริการรับทราบถึงสิทธิ และเงื่อนไขตามสัญญาการให้บริการอย่างชัดเจนและที่เหมาะสม  

  

วาระท่ี ๔.๖      ขอเสนอความเห็นของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ เพื่อ กสท. 
พิจารณา      ยุติเรื่องร้องเรียน จ านวน ๔ เรื่อง (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  



มติที่ประชุม       

๑. ให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ จ านวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 

๑.๑   เรื่องร้องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงคลื่นความถี่ 
๘๘.๘๕ MHz โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง 

๑.๒   เรื่องร้องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน (ไม่ทราบชื่อสถานี) FM
๙๐.๒๕ MHz มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิดกฎหมายและอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง  

๑.๓   เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาการรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น
ความถี่ FM ๙๖.๗๕ MHz ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

๑.๔   เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาได้รับสิทธิกล่องรับสัญญาณดาวเทียมของ
บริษัท     ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) แต่ไม่สามารถรับสัญญาณได้ 

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. ท าหนังสือส่งเรื่องร้องเรียน ตาม ๑.๑ และ ๑.๒ ให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๓. มอบหมายส านักงาน กสทช. ท าหนังสือส่งเรื่องร้องเรียนตาม ๑.๓  ให้ส านักงาน กสทช. 
ภูมิภาค ที่เกี่ยวข้อง ไปด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายโดยด่วน  

๔. มอบหมายส านักงาน กสทช. (รส.) ส่งเรื่องร้องเรียนตาม ๑.๔ ให้กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) เพ่ือด าเนินการต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๗      แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์อย่างท่ัวถึง (กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ อย่างทั่วถึง ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้เพ่ิมเติมผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือผู้แทน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เพ่ือน าไปประกอบการด าเนินการที่เก่ียวข้องต่อไป  

วาระท่ี ๔.๘      การทบทวนงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ประจ าปี ๒๕๕๖ (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

มติที่ประชุม      

๑. เห็นชอบในหลักการตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ กรณีที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง



โครงการเดิมที่ผ่านการอนุมัติจาก กสทช. แล้ว ให้ส านักงานเร่งด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

๒. ส าหรับโครงการใหม่ที่ประสงค์จะเสนอเพ่ิมเติม ให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ใหม่อีกครั้ง
หนึ่งภายหลังจากท่ีทราบวงเงินงบประมาณท่ีจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมกลางปี  

หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เพ่ือน าไปประกอบการด าเนินการที่เก่ียวข้องต่อไป  

                   

วาระท่ี ๔.๙      ผลการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์) 

  
มติที่ประชุม      
๑. ทราบ ผลการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ตามท่ี กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เสนอ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยน

ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล 
๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดเตรียมเอกสารข้อมูลแนวทางและข้ันตอนการ

ด าเนินการ ตลอดจนแผนการประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล ส าหรับไว้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน วุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ในโอกาสต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๑๐    ข้อร้องเรียนกรณีรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ๒๐๑๓(กสทช.สุภิญญา  กลาง
ณรงค์) 

  

                           มติที่ประชุม      ให้ส านักงาน กสทช. น าข้อร้องเรียนกรณี
รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ๒๐๑๓ เข้าสู่กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนตามประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ต่อไป 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี ๕.๑    ผลการพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับ



ดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  

มติที่ประชุม      เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือความรอบคอบให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ
ต่อที่ประชุม กสท. ในคราวถัดไป 

  

วาระท่ี ๕.๒    ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี้ 
๑. ให้นายเจริญ  คัมภีรภาพ พ้นจากการเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณา 

ความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๒. ให้นายฉัตรชัย  ชูแก้ว พ้นจากการเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับ
การแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
พิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เพ่ือน าไปประกอบการด าเนินการที่เก่ียวข้องต่อไป  
  
เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๑๐ น. 
 


