
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๒๓ 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.        นายสมศักดิ์ สิริพัฒนกุล                         ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์

และวิทยุ 
 ในระบบดิจิทัล 

๓.        นางสาวศิริวรรณ  ฟุุมเฟื่อง                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๔.        นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและ



ก ากับดูแลตนเอง 
๕.        นางสาวทิพณัฎฐา  กังวาฬไกรไพศาล            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖.        นางเพ็ญพร  ทองนาค                               พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นายเมธา  จันทร์หล้าฟูา                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ์                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๑.    นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒.    นายดนัย ศีลบุตร                                 พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  
 มติที่ประชุม     ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๓๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ (ฝุายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

  

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และ             กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๖  (ฝุายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

  
                   มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    รายงานการเข้าร่วมประชุม และหารือกับหน่วยงาน  Federal 
Communications Commission (FCC), Federal Trade Commission 
(FTC) และ Department of Justic ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๙ 
– ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖(กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 

  



มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๓    การรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จ ากัด งดเรียกเก็บค่าใช้บริการเช่า
อุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  
                   มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๔    การรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จ ากัด เร่งด าเนินการ
ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๕    บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) แจ้งผลการตักเตือนผู้ด าเนินรายการปากโป้ง 
(ช่อง ๘) (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.))  

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๖    บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) 
รายงานผลการพักการให้บริการชั่วคราวและการเพิ่มช่องรายการให้กับสมาชิก
ผู้ใช้บริการ (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.))  

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่   

๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ 
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕๒ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 



                   
วาระท่ี ๔.๒    การเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 

(สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดท า 
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงาน 
การอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

มติที่ประชุม      

๑. เห็นชอบผังรายการและผลการด าเนินการของส านักงาน กสทช.กรณี บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) ขอเปลี่ยนแปลงผังรายการ ตามท่ีส านักงาน 
กสทช.เสนอ 

๒. ให้บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) เผยแพร่
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผังรายการตามข้อ ๑ ต่อสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒ วันก่อนการออกอากาศ พร้อมรายงาน
ผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกอากาศรายการ  

  

วาระท่ี ๔.๓    การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” (กลุ่ม
งานส่งเสริม 
การแข่งขันและการก ากับดูแลตนเอง (สส.)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง “การเตรียมความ
พร้อม 
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ระหว่าง ส านักงาน กสทช. กับ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๔    ให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Public 
Diplomacy and Broadcast Media: Understanding the challenges 
and opportunities facing Thailand today” ระหว่างวันที่ ๓-๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และโครงการฝึกอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับ “การต่อต้านการ
ก่อการร้ายรูปแบบใหม่โดยใช้การตีความศาสนาอิสลามแนวทางเข้มข้น” 
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.), กลุ่มงาน



ก ากับดูแลกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Public Diplomacy 

and Broadcast Media : Understanding the challenges and opportunity facing Thailand today”
ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และโครงการอบรมเฉพาะทางเก่ียวกับ “การต่อต้านการก่อการร้าย
รูปแบบใหม่ โดยใช้การตีความศาสนาอิสลามแนวทางเข้มข้น” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ 
เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ตามรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒  

  

วาระท่ี ๔.๕    การจัดล าดับวันประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุใน
ระบบดิจิทัล (จส.)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบการ จัดล าดับการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ ในแนวทางท่ี ๒ กล่าวคือ
ประมูลหมวดหมู่ที่มีราคาเริ่มต้นการประมูลมากกว่าก่อน ดังนี้  

-   ล าดับที่ ๑ ประมูลหมวดหมู่ ทั่วไป HD 

-   ล าดับที่ ๒ ประมูลหมวดหมู่ ทั่วไป SD 

-   ล าดับที่ ๓ ประมูลหมวดหมู่ ข่าวสารและสาระ 

-   ล าดับที่ ๔ ประมูลหมวดหมู่ เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ         

ไม่มี  
  

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๒๐ น. 
 


