
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน 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.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า                                                       กรรมการ 
๓.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์                                                        กรรมการ                   
๔.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ                                                          กรรมการ 
๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                      กรรมการ 
๖.   นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ            
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                          ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
กสท.     
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๘.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๙.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                           ติดภารกิจ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์            เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นางรัตนากร ทองส าราญ                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๓.        นายกีรติ อาภาพันธ์ุ                              ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา

ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๔.        นายสมศักดิ์ สิริพัฒนกุล                         ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์ 
และวิทยุในระบบดิจิทัล 



๕.        นางกนกวรรณ ศรีชัยชนะ                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖.        นายตรี บุญเจือ                                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นางสาวกัญญา แสนคลัง                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นายอาคม สุวรรณรักษา                          พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางสาวฉัตรหทัย มีประดิษฐ์                               พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑.    นายชาญณรงค์ มหาราต                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒.    นายพิชัย ร่วมภูมิสุข                              พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓.    นางสิริรัตน์ นิ่มเงิน                               พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                                     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ์                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖.    นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗.    นางสาวชนิดา สุปรีดานุวัฒน์                     พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘.    นางสาวพรรษา ก าพูสิริ                          พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙.    นางอมรรัตน์ เต่าทอง                             พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๐.    นายดนัย ศีลบุตร                                 พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  
 มติที่ประชุม     ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๓๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                   
มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และ             กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน 

๒๕๕๖  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.)) 

                             
                   มติที่ประชุม      ทราบ 
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วาระท่ี ๓.๒    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณีขอให้รายการ เทค
มีเอาท์ ไทยแลนด์ ยกเลิกการน านักศึกษาหญิงมาเข้าร่วมรายการ  (กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากร 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) /เลขานุการคณะอนุกรรมการ 
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๓    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณีเรื่องแจ้งข้อมูล/
แสดง 
ความคิดเห็นกรณีให้ส านักงาน กสทช. มีมาตรการควบคุมเนื้อหารายการถูกใจให้
เลย ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
ส าหรับเด็กและเยาวชน (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บส.) /เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

  
                   มติที่ประชุม      

๑. ทราบ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการแข่งขันและก ากับ

ดูแลกันเอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  

วาระท่ี ๓.๔    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณีหนังสือร้องเรียน
จาก  
กลุ่มเครือข่าย ๔ ม. ขอไม่มาก ขอให้ติดตามการด าเนินการของสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๕ กรณีรายการ ค.คนรักรถ ตอน“Downhill Drift show” (กลุ่ม
งานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) /เลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๕    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณีขอให้ตรวจสอบ
รายการ พฤหัสอัศจรรย์ ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ช่อง ๙ จัด
รายการ 



ไม่เหมาะสม (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(บส.)/เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๖    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  กรณีขอให้ตรวจสอบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน (ไม่ทราบชื่อ) คลื่น
ความถี่ FM ๙๗.๗๕ MHz จังหวัดนนทบุรี(กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)/เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๗    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณีขอให้ตรวจสอบ
รายการ 
ตีแสกหน้า ช่อง ASTV ออกอากาศผ่านเคเบิ้ลทีวีของบริษัท ส่งความสุขเคเบิ้ลทีวี 
จ ากัด ใช้ค าพูดไม่สุภาพ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บส.) /เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

  
มติที่ประชุม      อนุญาตให้ถอนเรื่องระเบียบวาระท่ี ๓.๗ 
  

วาระท่ี ๓.๘    ข้อมูลการแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการกระจายเสียงของกลุ่มสถานีวิทยุที่ 
ไม่มีสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติที่ประชุม 
๑.   รับทราบ จ านวนผู้แจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของกลุ่มสถานี

วิทยุ 
ที่ไม่มีสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้  
                        ๑.๑ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จ านวน  ๑,๗๕๕ สถานี 
                        ๑.๒ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จ านวน   ๒๗๖   สถานี 
                        ๑.๓ ประเภทกิจการบริการชุมชน       จ านวน   ๒๐๘   สถานี 

                   รวมทั้งสิ้น                            จ านวน ๒,๒๓๙  สถานี 
                   ๒. รับทราบ จ านวนผู้ยื่นค าร้องอุทธรณ์กรณีไม่สามารถเข้าแจ้งความประสงค์ได้ทัน 



ตามก าหนดเวลา รวมทั้งสิ้น ๒๑๒ สถานี ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการพิจารณาค าร้องเป็นรายกรณี  
โดยให้ค านึงถึงเหตุผลและความจ าเป็น รวมทั้งความมีอยู่จริงของสถานีที่ยื่นค าร้องดังกล่าว อย่างไรก็ดี เพื่อมิ
ให้เกิดการขยายตัวของสถานีวิทยุซึ่งมีอยู่แล้วเป็นจ านวนมาก จึงเห็นควรให้ส านักงาน กสทช. ยุติการรับค าร้อง
อุทธรณ์ 
ในกรณีดังกล่าว นับแต่วันที่ กสท. มีมติเป็นต้นไป 

๓. การแจ้งความประสงค์และการยื่นค าร้องอุทธรณ์ตามข้อ ๑. และข้อ ๒. นั้นเป็นเพียง 
การรับทราบข้อมูล การแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการกระจายเสียงของกลุ่มสถานีวิทยุที่ไม่มีสิทธิยื่นค าขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือประกอบการพิจารณาและก าหนดมาตรการก ากับดูแลสถานีวิทยุ
กลุ่มดังกล่าวเท่านั้น ผู้แจ้งความประสงค์และผู้ยื่นค าร้องอุทธรณ์ดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิในการออกอากาศหรือ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแต่อย่างใด  
                   ๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคทุกแห่ง บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มวิทยุ 
ที่ด าเนินการออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นสถานีวิทยุที่ยื่นค า
ขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้แล้วซึ่งได้รับสิทธิขยายระยะเวลาการออกอากาศในลักษณะชั่วคราวตามมติ
ที่ประชุม กสท.  
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 

  
วาระท่ี ๓.๙    บันทึกข้อตกลงระหว่างส านักงาน กสทช. กับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการอบรมหลักสูตร Leadership 
Development Program ส าหรับผู้บริหารส านักงาน กสทช. ภารกิจกระจาย
เสียงและโทรทัศน์  
(กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.) 

  
มติที่ประชุม      ให้น าบรรจุในระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา เป็นวาระท่ี ๔.๑๔ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่   

๗ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕๐ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 
  

วาระท่ี ๔.๒    การขยายระยะเวลาออกอากาศของสถานีผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 



  

มติที่ประชุม      

            ๑. เห็นชอบในการขยายระยะเวลาการออกอากาศในลักษณะชั่วคราวของผู้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกไปอีก เป็นระยะเวลา ๓ เดือน โดยมีผลนับถัดจากวันที่ 
๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ การออกอากาศจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงตามประเภทกิจการ 
ที่ได้มีการขออนุญาตไว้ 

            ๒. เห็นชอบหลักการให้พิจารณาออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
ประเภทกิจการทางธุรกิจ ของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ๑ นิติบุคคล ซึ่งยื่นค าขอหลายสถานี  และผู้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตหลายนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันหรือให้บริการในลักษณะที่เป็นเครือข่ายกัน   
โดยมีการยื่นค าขอหลายสถานี โดยให้การทดลองประกอบกิจการมีระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการ 

            ๓. เห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมข้อมูลการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ๑ นิติบุคคล ซึ่งยื่นค าขอหลายสถานี    
และผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตหลายนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันหรือให้บริการในลักษณะ 
ที่เป็นเครือข่ายกัน โดยมีการยื่นค าขอหลายสถานี ส่งให้คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอแบบ
ขั้นบันได และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลเตรียมการเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงในอนาคต เมื่อต้องมีการจัดสรรคลื่นความถี่  

  

วาระท่ี ๔.๓    การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ ากัด และ บริษัท 
ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบผังรายการ และผลการด าเนินการของส านักงาน กสทช. ในการเปลี่ยนแปลง 
ผังรายการของ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ ากัด และ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด  

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการให้มีคุณสมบัติที่ถูกต้อง  

  

วาระท่ี ๔.๔    การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการก่อนการเริ่มให้บริการของบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป 



จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  

ก่อนการเริ่มให้บริการ จ านวน ๙๓ ช่องรายการ ตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๒ 
  

วาระท่ี ๔.๕    การเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 
(สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

  

มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบผังรายการและผลการด าเนินการของส านักงาน กสทช.กรณี บริษัท กรุงเทพ

โทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ขอเปลี่ยนแปลงผังรายการตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ  

๒. ให้บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) และ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) เผยแพร่ข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลง 
ผังรายการตามข้อ ๑ ต่อสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒ วันก่อนการออกอากาศ พร้อมรายงานผลการด าเนินการต่อ
คณะกรรมการภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกอากาศรายการ  

  

วาระท่ี ๔.๖    คุณสมบัติของผู้ได้รับการยกเว้นข้อ ๑๑ (๒) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ
อบรม 
และทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๖  (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) 
/เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ))  

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบหลักการพิจารณาให้ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสื่อสารมวลชน นิเทศ
ศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรืออ่ืนๆ ตามรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนทางด้านสื่อสารมวลชนที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง  และเรียนวิชาด้านการสื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
อย่างน้อย ๖ หน่วยกิต เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ (๒) ของประกาศ กสทช. เรื่องการอบรมและทดสอบเพื่อ
รับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 



  

วาระท่ี ๔.๗    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณีเรื่องแจ้งข้อมูล/
แสดงความคิดเห็นกรณีขอแสดงความคิดเห็นให้ส านักงาน กสทช. มีมาตรการ
ควบคุมการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดของสถานีโทรทัศน์ทุก
ช่อง (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)/
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

  

มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียนตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล
กันเอง เพื่อเป็นข้อมูล 

  

วาระท่ี ๔.๘    ร่างข้อก าหนดการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
บัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (บส.) /เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)) 

      

มติที่ประชุม      เห็นชอบร่างข้อก าหนดการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ 

หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๙    องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือ
ความเห็นคัดค้าน (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหา
รายการฯ  
(กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

  
มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการ 

และเนื้อหารายการ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  



  

วาระท่ี ๔.๑๐  สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) แนวทาง 
ในการพิจารณารายได้จากการประกอบกิจการที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 

  
มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบรายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group)  
เรื่อง แนวทางในการพิจารณารายได้จากการประกอบกิจการที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี   
และข้อเสนอของคณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.   เห็นชอบหลักการจัดท าแนวทางในการพิจารณารายได้ที่น ามาค านวณค่าธรรมเนียมราย
ปี ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม กสท. (การพิจารณารายได้จาก
การขายข้อมูลให้นับรวมเป็นรายได้ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการ)  

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าหลักการตามข้อ ๒. มาจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติ 
(Guideline) เพ่ือใช้ในการสอบทานการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๑  ผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.   
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 
.... (คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจาย
เสียง 
และกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) /กลุ่มงาน 
รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(รส.)) 

  

มติที่ประชุม      

๑.   ทราบผลการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 



มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. .... 

๒.   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ. .... ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น า (ร่าง) ประกาศฯ เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและมอบหมายให้ กสท. 
ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  

  

หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๒  (ร่าง) แนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ
ระดับชาติ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  

มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบ (ร่าง) แนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น า (ร่าง) แนวปฏิบัติฯ ตามข้อ ๑ ไปชี้แจงและท าความ
เข้าใจกับผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ ในวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ด้วย 

  

วาระท่ี ๔.๑๓  การขออนุมัติใช้รายได้จากการจ าหน่ายเอกสารการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประมูลฯ (กลุ่มงานขับเคลื่อน
กิจการโทรทัศน์และวิทยุ 
ในระบบดิจิทัล (จส.) /กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  



มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบให้น ารายได้จากการจ าหน่ายเอกสารการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ มาเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประมูลฯ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติในข้อ ๑ 
ตามกฎ ประกาศ ระเบียบ หรือข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ต่อไป  

  

หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๔  บันทึกข้อตกลงระหว่างส านักงาน กสทช.กับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการอบรมหลักสูตร Leadership 
Development Program ส าหรับผู้บริหารส านักงาน กสทช.ภารกิจกระจาย
เสียงและโทรทัศน์  
(กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

  

มติที่ประชุม      

๑. ทราบ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการจัดท า MOU ให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ ระเบียบ หรือ
ข้อก าหนด ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป  

  

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ         

ไม่มี  
  

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๒๐ น. 
 


