
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม 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.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์         ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ กสท. 
๗.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑     
๘.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙.   นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
      
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม                                     
๑.        นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ รักษาการแทน  
รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

                   
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        พลอากาศตรี ธนพันธุ์  หร่ายเจริญ               รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ 
๒.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์             เลขานุการประธาน กสท. 
๓.        นางรัตนากร  ทองส าราญ                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๔.        นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์                      ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและ

ก ากับดูแลตนเอง 
๕.        นางศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง                           ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ

คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 



๖.        นางปริตา  วงศ์ชุตินาท                           ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๗.        นายสมศักดิ์  สิริพัฒนกุล                         ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
และวิทยุในระบบดิจิทัล 

๘.        นายเสน่ห์  สายวงศ์                               ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ 
๙.        นายภูษิต  มุ่งมานะกิจ                            ผู้บริหารระดับต้น 
๑๐.    นางพุธชาด แมนมนตรี                           ผู้อ านวยการส่วน 
๑๑.    นางจิราพร  อติสุคนธ ์                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒.    นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓.    นางสาวกัญญา  แสนคลัง                        พนักงานปฏิบัติงานระดับสูง 
๑๔.    นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕.    นางสาวทิพณัฏฐา  กังวาฬไกรไพศาล          พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖.    นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                          พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗.    นางเพ็ญพร  ทองนาค                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘.    นายวิทวัส  ปิยวรรณวงศ์                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙.    นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์                      พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐.    นายสุภัทรสิทธิ์  สวนสุข                          พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑.    นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง                       พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๒.    นายดนัย  ศีลบุตร                                 พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๓.    นางสาวเนติมา  คงแคล้ว                         พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๔.    นายมัทฐิชัย  พับบรรจง                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๕.    นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๖.    นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข                             พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๗.    นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๘.    นางสาวพรรษา  กัมพูศิริ                         พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๙.    นางสาววันทนีย์  วริยานันทกุล                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๓๐.    นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.     ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ดังนี้ 

๑.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้มีการจัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ 
(ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ี เพื่อให้บริการโทรทัศน์ใน



ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... ซึ่งส านักงาน กสทช. ด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
                         ๑.๒ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ส านักงาน กสทช. ได้จัดการทดลองทดสอบประมูล 
คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรอบก่อนจะจัดให้มีการจ าลองประมูล (Pre-Mock 
Auction) ซึ่งจะน าข้อมูลและข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุง  Software และHardware เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป 

๒.     กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้เดินทางไปเสนอ
ผลงาน 
ในงานสัมมนา EU Southeast Asia Studies ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ศึกษาเก่ียวกับสังคมวิทยา และรัฐศาสตร์
ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับอาจารย์ผู้ท าวิจัยให้กับส านักงาน กสทช. โดยได้น าเสนอเรื่องเก่ียวกับ
วิทยุชุมชนในภาคใต้ 

  
                   มติที่ประชุม      ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๒๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                     ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑.   แก้ไขเพ่ิมเติมมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑๐ ในส่วนหมายเหตุเป็น ดังนี้ “หมายเหตุ : กสทช.
สุภิญญา กลางณรงค์ และกสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดท าบันทึกความเห็นส่งให้ภายหลัง” 

๒.   แก้ไขเพ่ิมเติมมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑๑ ในส่วนหมายเหตุเป็น ดังนี้ “หมายเหตุ : กสทช. 
สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดท าบันทึกความเห็นส่งในภายหลัง ส่วน กสทช. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท ์ มีข้อสังเกตโดยจะจัดท าบันทึกข้อสังเกตส่งให้ภายหลัง” 

  

           มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ



โทรทัศน์ (กสท.)) 
                   
                   มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

   
          มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๓    รายงานสถานะและความเคลื่อนไหวการด าเนินคดีปกครองท่ี กสทช. ถูกฟ้องต่อ

ศาลปกครองด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๔    รายงานผลการพิจารณาการก าหนดเงื่อนไขในการใช้งานคลื่นความถี่ส าหรับผู้
ประกอบกิจการรายเดิม (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานฯ/กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๕    ผลการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๖    ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๗    รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท าฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพและ
ทบทวนบทเรียนการควบคุมกันเองด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย(กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล
กันเอง (สส.)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๘    ความคืบหน้าการพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการออกอากาศรายการ 



“Thailand Got Talent” (คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง/กลุ่ม
งานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๙    เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบรายการ LIVING SHOW ช่อง ๒๕๘ และ
รายการ CLUB C ช่อง ๒๓๖ ออกอากาศผ่านกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม GMMz จัดรายการไม่เหมาะสม (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)/เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ) 

  

        มติที่ประชุม      ทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๑๘ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๑ 
                                                               

วาระท่ี ๔.๒    การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถี/่กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      

๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ
กิจการโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) จ านวน ๑๗๓ ช่องรายการ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดัง
ปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๒ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต  หากพบว่ามีการกระท า
ความผิดหรือเคยกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ อย. ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ท่ี
ประชุม กสท. เคยมีมติไว้แล้ว              

๓. กรณีพบว่ามีเนื้อหารายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติ



ตามแนวทางที่ท่ีประชุม กสท. เคยมีมติไว้แล้ว กล่าวคือ ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ เพื่อด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความเห็นต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๓    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ จ านวน ๑๐ ราย (๑๐ ใบอนุญาต)(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถี/่กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒))  

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบ

กิจการ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) ระดับท้องถิ่น จ านวน 
๑๐ ราย (๑๐ ใบอนุญาต) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๓  

  

วาระท่ี ๔.๔    การพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.... พร้อมแบบรับรองการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แนบท้ายประกาศฯ 
ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 
(ปส.๑)) 

  
มติที่ประชุม      มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ..... และแบบรับรองการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แนบท้ายประกาศฯ ที่ปรับปรุง   ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขข้อ ๒๓ ของร่างประกาศฯ ตามความเห็นของที่ประชุม  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้
ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราช
กิจจานุเบกษาต่อไป 

  

หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เพ่ือน าไปประกอบการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๕    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียง



หรือโทรทัศน์ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบหลักการแจ้งตอบข้อหารือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับการ
ขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ แต่ให้ส านักงาน กสทช.ปรับปรุงหนังสือแจ้งตอบ
ดังกล่าวโดยให้มีรายละเอียดหลักการและเหตุผลประกอบด้วย  แล้วให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือ
พิจารณาหนังสือแจ้งตอบฯ อีกครั้งหนึ่ง 

  

วาระท่ี ๔.๖    การขอขยายระยะเวลาย้ายสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๖ 
กรุงเทพฯ   กลับไปยังที่ตั้งเดิม (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาด าเนินการย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ทอ.
๐๖ กรุงเทพฯ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ ๑๐๒.๕๐ MHz ออกไปจากเดิมถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

  

วาระท่ี ๔.๗    ร่างข้อก าหนดการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) /เลขานุการคณะอนุกรรมการบัตรผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงในการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศใน
กิจการ  กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  กับ ......... ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๘    เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบรายการไทยแลนด์ก๊อททาเลนท์ ๒๐๑๓ 
น าเสนอรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) /เลขานุการคณะอนุกรรมการบัตรผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  

มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.น าเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบ



รายการ  ไทยแลนด์ก๊อททาเลนท์ ๒๐๑๓ น าเสนอรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เข้าสู่การพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการ   ด้านผังรายการและเนื้อหารายการโดยให้ด าเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับประกาศ กสทช. เรื่อง การก าหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ ในการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  แล้วให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๙    เรื่องร้องเรียนกรณีขอความร่วมมือตรวจสอบการให้สัมภาษณ์รายการ 
“ปากโป้ง” (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(บส.) /เลขานุการคณะอนุกรรมการบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์) 

  

มติที่ประชุม      
๑. ให้ปรับทางปกครองแก่บริษัท อาร์เอส จ ากัด(มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ (๓) 

ประกอบกับมาตรา ๕๗ (๒) แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใน
อัตราโทษปรับสูงสุด เป็นเงินจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  

๒. เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้อ านวยการสถานี และผู้รับใบอนุญาตด าเนินการ
ลงโทษหรือตักเตือนผู้ด าเนินรายการและพิธีกรรายการ โดยให้ค านึงถึงหลักวิชาชีพของสื่อมวลชนที่จะต้องมี
ความเป็นกลาง ใช้ภาษาสุภาพ เหมาะสม และให้แจ้งผลการตักเตือนหรือลงโทษให้ กสท. ทราบด้วย  

  

วาระท่ี ๔.๑๐  ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน (ไม่ทราบชื่อสถานี) คลื่นความถี่ FM ๙๕.๗๕MHz (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.))  

  

มติที่ประชุม      ๑. ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาของสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน (ไม่ทราบชื่อสถานี) คลื่นความถี่ FM ๙๕.๗๕ MHz 

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. ท าหนังสือส่งเรื่องร้องเรียน ตาม ๑. ให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๑๑  เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยาอวดอ้าง



สรรพคุณเกินจริง และใบอนุญาตการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเสียงเมือง
ยศ จังหวัดยโสธร (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  

มติที่ประชุม      

๑. ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยาอวดอ้างสรรพคุณ
เกินจริง และใบอนุญาตการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายคลื่นเสียงเมืองยศ จังหวัดยโสธร  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ประสานแจ้งข้อมูลการกระท าที่อาจเข้าข่ายขัดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไปยังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (ดส.) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 

  

 

วาระท่ี ๔.๑๒  กรณีขอให้ตรวจสอบความปลอดภัยเสาส่งสัญญาณสถานีวิทยุชุมชนรวมทั้งมี
คลื่นความถี่รบกวนการรับสัญญาณโทรทัศน์(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  

มติที่ประชุม      

๑. ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบความปลอดภัยเสาส่งสัญญาณสถานีวิทยุชุมชน
รวมทั้งมีคลื่นความถี่รบกวนการรับสัญญาณโทรทัศน์  และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ (ปส.๑) ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 

๒. เห็นชอบหลักการมอบหมายงานกรณีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต และ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ให้กลุ่มงาน ปส.๑ รับผิดชอบด าเนินการ  

  



วาระท่ี ๔.๑๓  บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างส านักงาน กสทช. ร่วมกับศูนย์วิจัยการ
ต่อต้าน 
การก่อการร้ายนานาชาติ (GTReC-Global Terrorism Research 
Centre) มหาวิทยาลัยโมนาช (Monash University) เมืองเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย  
(ส่วนงานเลขานุการ กสทช.พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ) 

  

มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (ดส.) น าเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม 
กสท. ต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๑๔  ปรับองค์ประกอบคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่ง
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล(กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ
โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)/กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.)) 

  

มติที่ประชุม      
๑. เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการ

รับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตามค าสั่ง กสทช.ที่ ๒๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ กล่าวคือ ให้ยกเลิก อนุกรรมการ ล าดับที่ ๑.๑๐ ถึง ล าดับที่ 
๑.๑๕   

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช.เพ่ือพิจารณาอนุมัติและ
ด าเนินการต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๑๕  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) /เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ) 

  

มติที่ประชุม      
๑. เห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ..... ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช.ปรับแก้ไข ข้อ ๓ ของนิยามค าว่า 



“ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์” ให้มีความหมายคลอบคลุมถึงผู้ได้รับสิทธิทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงด้วย และให้ปรับแก้ไขข้อ ๘ เป็น ดังนี้ “ข้อ ๘ รายการที่มีเนื้อหาสาระท่ีมี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้หมายความรวมถึงรายการที่มีเนื้อหาใน
ลักษณะอย่างใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้” 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศ กสทช.ฯ ที่ปรับแก้ไขแล้วเสนอต่อที่
ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และ
มอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  

  
หมายเหตุ : กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็น โดยขอยืนยันตามความเห็นเดิม 

ทั้งนี้ ได้มีหนังสือขอสงวนความเห็นกรณีดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารบันทึกข้อความที่แนบ  

หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕  เพ่ือน าไปประกอบการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๑๖  บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ 
เมกะเฮิรตซ์ (คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/คณะท างาน 
ด้านเทคนิคส าหรับการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล  
/กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

  

มติที่ประชุม      
๑. เห็นชอบต่อบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ตามที่

ส านักงาน กสทช. เสนอ    

๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวางแนวทางการใช้งานความถี่วิทยุ
ย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ โดยให้มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ ดังนี้  

   ๒.๑ องค์ประกอบคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วยอนุกรรมการ จาก กลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้  

         ๒.๑.๑ กลุ่มงานที่เก่ียวข้องจากลุ่มภารกิจโทรคมนาคม 

         ๒.๑.๒ กลุ่มงานที่เก่ียวข้องจากกลุ่มภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

         ๒.๑.๓ กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ  จากกลุ่มภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ 



   ๒.๒ อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ดังนี้ 

         ๒.๒.๑ ศึกษา  พร้อมทั้งก าหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่(Refarming)ความถี่วิทยุ
ย่าน ๔๗๐-๕๑๐ เมกะเฮิรตซ์  เพ่ือน ามาใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

         ๒.๒.๒ ศึกษา และเสนอแนะกระบวนการน าไปสู่การยุติสัญญาสัมปทานหรือการ
อนุญาตเดิมในกิจการโทรทัศน์ที่มีการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์  

         ๒.๒.๓ ศึกษา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ร่วมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านตามบริเวณชายแดน 

  

วาระท่ี ๔.๑๗  รายงานผลการประชุมเฉพาะกิจระหว่างส านักงาน กสทช. และMCMC (รอง
เลขาธิการ กสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ) 

  

มติที่ประชุม      
๑. เห็นชอบต่อการวางแผนการใช้ย่านความถี่ ๗๐๐ MHz ในแนวทางที่ ๑ ตามท่ีส านักงาน 

กสทช. เสนอ คือ ก าหนดย่านความถี่ ๔๗๐ – ๕๑๐ MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ ก าหนด
ย่านความถ่ี ๕๑๐ – ๗๙๐ MHz ส าหรับกิจการโทรทัศน์ และก าหนดย่านความถี่ ๗๙๐ – ๘๐๖ MHz ส าหรับ
กิจการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการก าหนดย่านความถี่ท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน  

๒. รับทราบข้อเสนอให้มีการปรับปรุงการวางแผนการใช้ย่านความถี่ ๘๕๐/๙๐๐MHz ใหม่ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการรบกวนความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ไทย-ลาว และ ไทย-กัมพูชา  

  

วาระท่ี ๔.๑๘  การพิจารณาตัดสิทธิการยื่นขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
สถานีวิทยุที่มิได้ยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการภายในก าหนดเวลา  (กลุ่ม
งาน 
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  

มติที่ประชุม      
                   ๑. เห็นชอบให้ตัดสิทธิการยื่นขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้มีสิทธิยื่นค าขอ
ทดลองประกอบกิจการฯ ที่มิได้ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาและมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบค า
ขอฯ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๘ วรรคสอง  และมิได้ยื่นค าร้องขอยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการฯ ล่าช้าต่อคณะกรรมการภายใน
ก าหนดตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๖ จ านวน ๙๒๖ ราย ดังปรากฏ



รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๔ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อผู้ประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงโดยมิได้รับอนุญาตจาก กสทช. 

  

วาระท่ี ๔.๑๙  แนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสถานีวิทยุที่ไม่มีสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติที่ประชุม 

                   ๑. เห็นชอบต่อแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มสถานีวิทยุที่ไม่มีสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
                       ๑.๑ ให้ผู้ประสงค์ประกอบกิจการฯ ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามแบบที่ส านักงาน กสทช.ก าหนด ด้วยตนเอง ณ ส านักงาน กสทช.
ส่วนกลาง  และส านักงาน กสทช.ส่วนภูมิภาค ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ กสท.มีมติ  
                       ๑.๒ หากยื่นแบบแจ้งความประสงค์ตาม ๑.๑ แล้ว พบว่าเอกสารหลักฐานประกอบยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์  ผู้ยื่นแบบฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสิ้นสุด
ระยะเวลาตาม ๑.๑ หากยังไม่ครบถ้วนอีกให้ถือว่าผู้ยื่นแบบฯ ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
และไม่อาจยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาได้ทุกกรณี 
                       ๑.๓ ผู้ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ตาม ๑.๑ ต้องเข้าสู่กระบวนการด าเนินคดีหรือ
เปรียบเทียบคดีความผิดตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตามค าสั่ง กทช.ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดีความผิดตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
                       ๑.๔ แนวทางการตรวจสอบแบบแจ้งความประสงค์ตาม ๑.๑ และแนวทางและวิธีการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานตลอดทั้งระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ให้
เป็นไปตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ ในข้อ ๓.๕ ถึงข้อ ๓.๗ 
                   ๒. ค าขอทดลองประกอบกิจการฯ ที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
ยื่นต่อส านักงาน กสทช.ผ่าน คณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ถือว่าได้แจ้ง
ความประสงค์ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาตาม ๑ แล้ว อย่างไรก็ดี ทาง ศอ.บต. จะต้องด าเนินการยื่นแบบ
และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมภายในก าหนดระยะเวลาต่อไป 
  

หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตโดยได้ท าบันทึกข้อสังเกตเป็นหนังสือ
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ              

  

วาระท่ี ๔.๒๐  พิจารณาร่างแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ (กลุ่ม
งาน     การอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 



  

มติที่ประชุม      เห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
พิจารณาจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น โดยให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
ก ากับดูแลกันเองเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย  (Focus group) ดังกล่าวด้วย 

  

วาระท่ี ๔.๒๑  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ 
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 
.... (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)/กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 
(สส.)) 

  

มติที่ประชุม      
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ (ร่าง) 

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ใน ระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ... 

๒. เห็นชอบหลักการตาม(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าว ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช.เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

และอนุมัติตามมาตรา ๒๗(๒๔)แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท.
ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช.แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป 

๔. ให้ส านักงาน กสทช.จัดท ารายละเอียดเพิ่มเติม เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอีก
ครั้งในการประชุม กสท. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แล้วให้น ารายละเอียดเพิ่มเติมที่ท่ีประชุม กสท.เห็นชอบ
แล้วน าเสนอเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม กสทช. ด้วย     

  
หมายเหตุ : รับรองมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ เพ่ือน าไปประกอบการด าเนินการที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

                   ไม่มี 
  



เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๑๐ น. 
 


