
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ 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.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓                      ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ กสท. 
๗.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๘.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙.   นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
  
 ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                   ติดภารกิจ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.                            
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์             เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นาย ธีรพจน์  อัญญะโพธิ ์                       ผู้ช่วยเลขานุการ กสทช. 
๓.        นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและ

ก ากับดูแลตนเอง 
๔.        นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ                             ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา

ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๕.        นายพสุ  ศรีหิรัญ                                           รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๖.        นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นายสุทธิชัย  เพ็งประพันธ์                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางสาวธนพร ลี้ตระกูลศิลป์                     พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๐.    นางสาวสุพียา  จั่นหยง                           พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๑.    นางสาวจงสุภา ปินตาดวง                        พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๒.    นายพงศธร  จันทร์อยู่                            พนักงานปฏิบัติการระดับต้น                 
๑๓.    นายดนัย  ศีลบุตร                                พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๔.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  
                   มติที่ประชุม      ทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  
๒๙/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                                       
มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และ             กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                             
                   มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    ผลการศึกษาเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนเงื่อนไขบังคับเนื้อหาของรายการข่าว (กลุ่ม
งานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(นส.)) 

  
          มติที่ประชุม      ทราบ 

  



ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๗ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 
                                                               

วาระท่ี ๔.๒    การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพิ่มเติม (กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  

มติที่ประชุม      

๑. เห็นชอบรายชื่อของผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน กสทช. เขต ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้า
พนักงาน 
ผู้ออกใบอนุญาต  และพนักงานเจ้าหน้าที่ในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย มส. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ืออนุมัติต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๓    การแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ให้
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยการก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการ
โทรทัศน์ 
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตักเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการตามประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งหากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะด าเนินการตาม
มาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒.   มอบหมายส านักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ และอยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ทราบว่า ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนด
หมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัดด้วย 

  

วาระท่ี ๔.๔    บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด ขอระงับการให้บริการช่องรายการHDTV1 VARITY  
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 



  

มติที่ประชุม      
๑. อนุญาตให้บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด ระงับการให้บริการช่องรายการ HDTV1VARITY ได้

ภายหลังจากวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๒.   มอบหมายส านักงาน กสทช. ด าเนินการดังนี้ 

๒.๑   แจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการแจ้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโครงข่ายที่จะน า
รายการต่างๆ ตามข้อ ๑ ไปออกอากาศทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปก่อนระงับการออกอากาศไม่น้อยกว่า ๑๕ 
วัน ก่อนที่จะท าการระงับการให้บริการ 

๒.๒   แจ้งให้บริษัทฯ รายงานผลการด าเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒.๑ มายัง
ส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ระงับการให้บริการ 
                        

วาระท่ี ๔.๕    การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 
๒๕๕๕) (กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ (วภ.)) 

  

มติที่ประชุม      
๑. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

รับผิดชอบ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕)  ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๑ ต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๖    พิจารณาส่งรายชื่ออนุกรรมการยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
จ านวน ๑ ท่าน (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.))  

  

มติที่ประชุม       

๑. เห็นชอบเสนอชื่อนางจิระนันท์  พิตรปรีชา เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร แทนอนุกรรมการฯ ที่ลาออก  

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๗    ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้
กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ (ส่วนงาน กสทช. พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ 



งามสง่า /กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  

มติที่ประชุม      
๑. รับทราบการลาออกของ พันต ารวจเอก ณษ  เศวตเลข 

๒. เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายสันติ  ปิยะทัต เป็นอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับ
ใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แทน พันต ารวจเอก ณษ  เศวตเลข 

๓. มอบหมายส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๘    (ร่าง) หนังสือเชิญชวน และ (ร่าง) สรุปข้อสนเทศ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (กลุ่ม
งานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) /กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) /กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (วส.) /กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.) /
กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) /กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 

  

มติที่ประชุม      
เห็นชอบ (ร่าง) หนังสือเชิญชวน และ(ร่าง) สรุปข้อสนเทศ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้
ปรับแก้ตามความเห็นของที่ประชุม กสท. 

  
หมายเหตุ : กสทช.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และกสทช.นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์ มี
ข้อสังเกตต่อมติที่ประชุมในระเบียบวาระนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารบันทึกข้อความที่แนบ 
 


