
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ครั้งที ่๒๗/๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 
ผู้เข้าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน ์                                                             ประธานกรรมการ 
๒.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ                                                          กรรมการ 
๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์  งามสง่า                                                       กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                      กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค ์                                                        กรรมการ 
๖.   นายสมบัต ิ  ลีลาพตะ                                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน ์                           ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ 
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.                                                       
๗.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์             
๘.   นางสาวมณีรัตน ์  ก าจรกิจการ                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๙.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน ์
๑๐. นางสาวนนทรี   เหมทานนท ์                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
                    
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ ์ วัชระเกียรติพงษ ์            เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นางรัตนากร ทองส าราญ                         ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน ์
๓.        นางศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง                           ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
๔.        นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ ์                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 
๕.        นายกีรติ อาภาพันธุ ์                             ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน ์
๖.        นายสมศักดิ ์ สิริพัฒนกุล                         ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล 
๗.        นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม                         ผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ



โทรทัศน ์
๘.        นางสาวรัชฎาพร  ทรัพย์มี                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางเพ็ญพร  ทองนาค                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑.    นางธันยพร  เปาทอง                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒.    นางสาวชนิดา สุปรีดานุวัฒน ์                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓.    นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง                       พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๔.    ว่าที่ ร.ต. พงศธร จันอยู ่                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๕.    นายชาญณรงค์ มหาราต                         พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๖.    นายธนิศ สงกรานต ์                              พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๗.    นายศักดิ์ดา มะเกล้ียง                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๘.    นางอนุรดี โรจนสุพจน ์                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๙.    นางสาวภัชนันท์ กลิ่นศรีสุข                      พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๐.    นายดนัย  ศีลบุตร                                พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๑.    นางสาวธนพร  ล้ีตระกูลศิลป ์                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๒.    นายวรวิวัฒน ์ จันทร์รัตนสิร ิ                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๓.    นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข                              พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๔.    นางสาววันทนีย ์ วริยานันทกุล                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๕.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๖.    นางสาวภรภัทร พิริยานสรณ์                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๗.    นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  
เร่ิมประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.   ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน)์ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
๑.๑   เมื่อวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้มีพิธีมอบใบอนุญาตประกอบกิจการส าหรับให้บริการ

โครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และเปิดตัว “น้องดูด”ี มาสคอตที่ใช้เป็นส่ือในการประชาสัมพันธ์เพื่อการ 
เปล่ียนผ่านจากระบบอนาล๊อคไปสู่ระบบดิจิตอล 

๑.๒   ส านักงาน กสทช. ได้พิจารณาด าเนินการอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ 
ประเภทท่ีไม่ใช้คล่ืนความถี่ มาเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว จึงขอให้ส านักงาน กสทช.โดยกลุ่มงาน บส. และ รส. ด าเนินการ
ตรวจสอบช่องรายการทุกช่องที่ด าเนินการในลักษณะไม่ถูกต้อง โดยให้บริการลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภคหรือน าเสนอ
เนื้อหารายการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตเนื่องจากเป็นเรื่อง
เร่งด่วนจึงขอให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ เดือน 

๒.   กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์  งามสง่า แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส โคราช โดยมีตัวแทน



อัยการ ทหาร ต ารวจ และศุลกากร เข้าร่วมการอบรมและให้ความสนใจเป็นอย่างด ี
  

          มติที่ประชุม      ทราบ 
  
  
ระเบียบวาระที่ ๒         เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังที ่ 
๒๖/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                   มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ             กิจการโทรทัศน์ 
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 

  
ระเบียบวาระที่ ๓         เร่ืองเพื่อทราบ 

วาระที่ ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที ่ 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                   มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระที่ ๓.๒    ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสถานี
วิทยุกระจายเสียงฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔ คลื่นความถ่ี โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารสรรพคุณรักษาโรคได้หลายชนิด (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส)) 

          มติที่ประชุม      ทราบ 
  
วาระที่ ๓.๓    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่ได้ 

มีการใช้งานจริง (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๔       ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีประสบปัญหา บริษัท ทรู วิชั่นส์  (มหาชน) เรียกเก็บเงินค่าบริการอีก
ภายหลักยกเลิกสัญญา (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 



  
วาระที่ ๓.๕    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) แก้ไขระบบการรับและส่ง

สัญญาณ ให้สามารถรับชมช่องรายการกีฬา(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส)) 

มติที่ประชุม      ทราบ   
  

วาระที่ ๓.๖    ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากบริษัท ทรู วิชันส์ จากการ
ติดตั้งไม่ตรงตามเวลา ท าให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๔         เร่ืองเพื่อพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕๒ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 
                                                               

วาระที่ ๔.๒    การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี)(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒  
(ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการท่ีไม่ใช้คล่ืนความถี่) ตามที่คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คล่ืนความถี่ และ
ส านักงาน กสทช.เสนอ โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ (กิจการ 
ไม่ใช้คล่ืนความถี่) จ านวน ๒๒ ช่องรายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต หากพบว่ามีการกระท าความผิดหรือเคย
กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ อย. ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามมติ กสท. ในการประชุมครั้งที ่ 
๗/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วาระท่ี ๔.๕        

๓.   กรณีพบว่ามีเนื้อหารายการท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามมติ 
กสท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ วาระท่ี ๔.๓ 



๔.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช, โดย รส. บส. และ ปส. เร่งด าเนินการตรวจสอบเนื้อหารายการของ
แต่ละช่องรายการท่ีได้รับใบอนุญาตแล้วทั้งหมด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตในคราวต่อไปด้วย 

      

วาระที่ ๔.๓    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
จ านวน ๒ ราย (๒ ใบอนุญาต)(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คล่ืนความถี่/กลุ่มงาน 
การอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ส าหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คล่ืนความถี ่ ตามที่คณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คล่ืนความถี่ และส านักงาน กสทช.เสนอ โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ ส าหรับให้บริการโครงข่ายฯ ใน
ระดับชาติ จ านวน ๒ ราย คือ บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด และ บริษัท  
ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

  

วาระที่ ๔.๔    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอหารือเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน ์(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบร่างหนังสือแจ้งตอบข้อหารือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขข้อ ๓ ตามข้อสังเกตของที่ประชุม กสท. 
                   

วาระที่ ๔.๕    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน (ไม่ทราบชื่อ
สถานี) คลื่นความถ่ี FM ๘๘.๒๕ MHz, FM
๙๑.๗๕ MHz, FM ๙๕.๒๕ MHz, FM ๙๖.๒๕ MHz, FM ๙๘.๒๕
MHz และ FM ๙๙.๒๕ MHz มีการโฆษณาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ าเห็ด (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส)) 

มติที่ประชุม      
๑. ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน (ไม่ทราบชื่อสถานี)  

คลื่น
ความถี ่FM ๘๘.๒๕ MHz, FM ๙๑.๗๕ MHz , FM ๙๕.๒๕ MHz , FM ๙๖.๒๕ MHz,FM ๙๘.๒๕ MHz และ FM ๙๙.๒๕
 MHz กระท าการโฆษณาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น าเห็ดอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. โดย ดส. ด าเนินการตามกฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนลั่น



ทุ่งทั่วไทย ห่วงใยสุขภาพ คลื่นความถี ่FM ๙๙.๒๕ MHz   
๓. มอบหมายส านักงาน กสทช.โดย รส. ส่งเรื่องให้ อย.เพื่อพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

  

วาระที่ ๔.๖    เร่ืองร้องเรียนกรณีประสบปัญหาไม่สามารถรับชมช่องรายการต่างๆ ใน 
แพ็คเกจ        True  Knowledge ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบขายขาดของ 
บริษัท  
ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติที่ประชุม       

๑. ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาไม่สามารถรับชมช่องรายการต่างๆ ใน แพ็คเกจ True 
Knowledge ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบขายขาดของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) 

๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ติดตามผลการด าเนินการของบริษัท ทรู วิชั่นส์ 
จ ากัด (มหาชน) ต่อกรณีดังกล่าว และรายงานผลการด าเนินการให้ที่ประชุม กสท.ทราบต่อไป 

  

วาระที่ ๔.๗    (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ืองมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก พ.ศ. .... (คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน/์กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบหลักการต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. .... ทั้งนี ้ ให้ส านักงาน กสทช. โดย มส. น า (ร่าง) ประกาศ กสทช.ดังกล่าว ไปจัดการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) แล้วน าเสนอต่อท่ีประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

  

วาระที่ ๔.๘    พิจารณามาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลกรณีที่บริษัท สามารถคอมเทค จ ากัด 
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการน าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม      ให้ส านักงาน กสทช. บังคับใช้มาตรการทางปกครอง เพื่อก ากับดูแลตามข้อ ๒๖(๑) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การน าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม 

  



วาระที่ ๔.๙    บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างส านักงาน กสทช. ร่วมกับศูนย์วิจัยการต่อต้านการ
ก่อการร้ายนานาชาต ิ(GTReC – Global Terrorism Research Center) มหาวิทยาลัย
โมนาช (Monash University) เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (กลุ่มงานก ากับดูแล
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างส านักงาน กสทช. ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยการต่อต้านการก่อการร้ายนานาชาต ิ(GTReC – Global Terrorism Research Center) มหาวิทยาลัย 
โมนาช (Monash University) เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ตาม
ข้อสังเกตของที่ประชุม กสท. 

หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการ 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  

วาระที่ ๔.๑๐  ร่างข้อก าหนดการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (บส.)/เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบต่อ (ร่าง) ข้อก าหนดการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ตามความเห็นของที่ประชุม กสท. 

  

วาระที่ ๔.๑๑  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ 
กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ี เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... (กลุ่ม
งาน      ขับเคล่ือนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) / กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียง (มส.)/กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/กลุ่มงาน
ส่งเสริมแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.)) 

มติที่ประชุม      รับทราบมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ได้
เห็นชอบหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... และการปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้เป็นไปตาม
ข้อสังเกตของที่ประชุม กสทช. ดังกล่าวก่อนน าเสนอต่อประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการ
แทนประธาน กสทช. และน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

หมายเหต ุ: กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค ์ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ขอสงวน
ความเห็นตามเอกสารบันทึกข้อความที่ได้แนบมา (กสทช.ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ขอสงวนความเห็นเช่นเดียวกับใน



การประชุม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๗) 

  

วาระที่ ๔.๑๒  ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Broadcast Regulation” ณ กรุง
ลอนดอน สหราชอาณาจักร (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Broadcast Regulation” ณ กรุง
ลอนดอน สหราชอาณาจักร ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ปรับแก้รายชื่อตามข้อสังเกตของที่ประชุม กสท. 

  

วาระที่ ๔.๑๓  ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Digital Broadcasting Law & 
Regulations” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Digital Broadcasting Law & 
Regulations” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ปรับแก้รายชื่อตามข้อสังเกตของที่ประชุม 
กสท. 

  

ระเบียบวาระที่ ๕         เร่ืองอื่นๆ                  

วาระที่ ๕.๑    ขอหารือ กรณีลูกจ้างภารกิจด้าน กสท.ร้องเรียนถึงผลกระทบเกี่ยวกับการคัดเลือก
ลูกจ้างเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและขวัญก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน ของ กสท. (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) 

มติที่ประชุม 

          ๑. เพื่อให้ลูกจ้างมีเวลาที่เหมาะสมในการตัดสินใจว่าจะปรับเปล่ียนสถานะเป็นพนักงานตาม
สัญญาจ้างภายใต้เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ท่ีส านักงาน กสทช. เสนอหรือไม่ ขอให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการดังนี ้

๑.๑ ขยายเวลาแจ้งความประสงค์ของลูกจ้างว่า จะสมัครใจยอมรับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
ของการเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง หรือจะยังคงสถานะของการเป็นลูกจ้างต่อไป กระท่ังถึงวันท าการสุดท้ายของเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ โดยรวมถึงการให้โอกาสลูกจ้างที่ลงนามแจ้งความประสงค์ไปก่อนหน้านี้แล้วมีเวลาทบทวนและ
เปล่ียนแปลงการแจ้งความประสงค์ได้ด้วย 

๑.๒ ในระหว่างการขยายเวลาตาม ๑.๑ ขอให้ส านักงาน กสทช. จ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างทุก
รายไปพลางก่อน โดยอาจจ่ายเท่ากับอัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีค านวณได้ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน 



กสทช. ซึ่งหากต่อมาลูกจ้างดังกล่าวได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ก็ให้จ่ายเพิ่มย้อนหลัง 

๑.๓ มอบหมายให้ บย. ท าหนังสือแจ้งกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อให้ชี้แจงให้ลูกจ้างรับทราบข้อมูลตาม 
๑.๑ และ ๑.๒ อย่างทั่วถึงกัน 

๒. เพื่อให้ กสท. มีข้อเท็จจริงที่เพียงพอต่อการพิจารณา ขอให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงาน บย. 
น าเสนอรายละเอียดข้อมูลต่อ กสท. ทุกท่านภายใน ๓ วันท าการ และเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลในการประชุม กสท. ครั้งถัดไป 
ได้แก่ 

๒.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่ง และหลักเกณฑ์การก าหนดเงินเดือน โดยสรุป 

๒.๒ ข้อมูลการเข้าสู่ระดับต าแหน่ง (ก๑ ก๒ ก๓) ของลูกจ้างแต่ละราย พร้อมเหตุผลหรือ
ข้อเท็จจริงรายบุคคลประกอบการพิจารณา 

                                        ๒.๓ ข้อมูลอัตราเงินเดือนหรือเงินตอบแทนอื่น เปรียบเทียบเก่า/ใหม่ ของลูกจ้างแต่ละราย โดย
ขอให้แสดงสูตรและการแทนค่าตัวแปรในสูตรการค านวณเงินเดือนของลูกจ้างแต่ละรายประกอบด้วย 
 


