
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
ผู้เข้าประชุม 

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 ปฏิบัติหน้าที่ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             เลขานุการ 
๗.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๘.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                   ติด
ภารกิจ                 ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์                                                 
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒.   นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                           ติดภารกิจ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์            เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร์                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์

เคลื่อนท่ี และโทรทัศน์ในระบบไอพี 
๓.        นางสาว ศิริวรรณ  ฟุุมเฟื่อง                     ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ

คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๔.        นางรัตนากร  ทองส าราญ                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน



กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๕.        นายสมศักดิ์  สิริพัฒนกุล                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์

และวิทยุในระบบดิจิทัล 
๖.        นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ                             ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา

ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๗.        นายพสุ  ศรีหิรัญ                                 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๘.        นางปริตา วงศ์ชุตินาท                           ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี
กระจายเสียง และโทรทัศน์ 

๙.        นางสาวรุจิรา ธรรมชาติ                         ผู้บริหารระดับต้น 
๑๐.    นายอาคม  สุวรรณรักษา                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑.    นางนลินรัตน์ จั่นทรัพย์                          พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒.    นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓.    นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔.    นายเมธา  จันทร์หล้าฟูา                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕.    นางสาวกนกวรรณ อุ่นจิตต์                      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖.    นางรัชฎาพร ทรัพย์มี                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗.    นางเพ็ญพร ทองนาค                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙.    นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐.    นายสุภัทรสิทธ์  สวนสุข                         พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑.    นางสาวภัชนันท์ กล่ินศรีสุข                     พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒.    นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน                        พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ์                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔.    นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕.    นางสาวชนิดา สุปรีดานุวัฒน์                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖.    นายพงศธร จันอยู่                               พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๗.    นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๘.    นายจักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์                    ผู้ชี้แจง 
๒๙.    นายฐานุตร์ ยมจินดา                            ผู้ชี้แจง 
๓๐.    นายปรีดา ธีรกุลวาณิช                           ผู้ชี้แจง 
  
 



เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
๑.๑  เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ไดเ้ป็นประธานในการชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ประกอบกิจการ

ที่ซื้อเอกสารการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ได้รับความสนใจและได้ตอบค าถามในหลายประเด็น  กรณีค าถามที่ยังขาดความชัดเจนได้
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. สรุปประเด็นค าถามและค าตอบเพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไปต่อสาธารณะ  และ
น าเสนอต่อที่ประชุม กสท.  
เพ่ือทราบด้วย 

๑.๒ เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ส านักงาน กสทช. ได้เปิดคลินิกให้ค าปรึกษา
ลักษณะตัวต่อตัวเป็นกรณีเฉพาะ ส าหรับผู้ที่ซื้อเอกสารการประมูลทุกรายโดยเท่าเทียมกัน ขอให้ส านักงาน 
กสทช. สรุปผลการให้ค าปรึกษาให้ที่ประชุม กสท. ทราบ และในกรณีที่ยังมีความจ าเป็นและจะเกิดผลดีต่อผู้
ซื้อเอกสารการประมูล ขอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาด าเนินการอีกตามความเหมาะสม  

๒. กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เป็นประธานโครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หัวข้อ “การโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรม” เป็นการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการโฆษณาใน
กิจการโทรทัศน์ ทั้งการโฆษณาผ่าน  Free TV, เคเบิ้ลทีวี และทีวีดาวเทียม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน ๑๕๐ คน   
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร 

  
 มติที่ประชุม     ทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  
๓๖/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (ฝุายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                   มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และ             กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖โดยให้แก้ไขมติที่
ประชุม ของระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ ข้อความท้ายข้อ ๑ จากข้อความว่า“....ยุติลงตามข้อ ๓.๔” เป็น “ยุติลงตาม
ข้อ ๓.๓”    

  
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๖  (ฝุายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

          มติที่ประชุม      ทราบ 



          
วาระท่ี ๓.๒    สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๖ (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๓    รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๖ (กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส))  

    มติที่ประชุม    ทราบและมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.เร่งด าเนินการตามกฎหมายต่อ
กรณีตรวจพบสถานีวิทยุกระจายเสียงตั้งใหม่โดยมิได้รับอนุญาตจาก กสทช.จ านวน ๓๕ สถานี ตามรายงาน
สรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ของส านักงาน กสทช. 

  
วาระท่ี ๓.๔    ผลการด าเนินการตรวจสอบรายช่ือการถือหุ้น กรรมการบริษัทที่มีรายช่ือ 

ตรงกับอนุกรรมการฯ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒))  
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๕    รายงานการประชุมร่วมกับองค์กรก ากับดูแลและผู้ประกอบการกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ (กลุ่มงานกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๖    รายงานการเข้าร่วมสัมมนา ในงาน IBC 2013 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และการ

ประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลกับประธาน
สหภาพ 
การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป (European Broadcasting Union : 
EBU)  
ณ ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ (กลุ่มงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) /กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (ดส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๗    รายงานผลการจัดสัมมนา “แนวคิดทางวิชาการต่อความชอบด้วยกฎหมายของ

การกระท าทางปกครองในการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์” (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 



มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๘    การจัดท าคู่มือการขึ้นทะเบียนเครื่องส่งวิทยุฯ ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการ 

กระจายเสียง และข้ันตอนการขออนุญาตท า น าเข้า ใช้เครื่องส่งฯ และตั้งสถานี   
(กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.))  

มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๙    กรมประชาสัมพันธ์ขอปรับเปลี่ยนผังรายการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง

รายการ DR. TV (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๑๐  การเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการจ านวน ๑๑ ช่องรายการ (กลุ่มงานการอนุญาต

ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๑๑ การรายงานผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด 
(มหาชน) ระงับการยกเลิกช่อง HBO Family (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๑๒ การรายงานผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช จ ากัด 
(มหาชน) เร่งด าเนินการติดตั้งเคเบิลทีวี ให้แก่ผู้ร้องด้วย (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.))  

มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๑๓ การรายงานผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีการขอให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ บริษัท 
ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ไม่ตรงกัน ท าให้เกิดความสับสนและสร้างความ
เดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการ(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 



  
วาระท่ี ๓.๑๔  รายงานผลการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผังรายการหลักก่อน

ออกอากาศต่อสาธารณะและรายงานคณะกรรมการ ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์
และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) เดือน กันยายน ๒๕๕๖ ตาม
มติ กสท. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓  (ปส. ๓)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่   
๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาต 
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘๐ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๑ 
                                                               

วาระท่ี ๔.๒    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์  
เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ จ านวน ๕ ราย (๕ ใบอนุญาต) และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ 
ขอเพิ่ม 
ช่องทางการให้บริการ จ านวน ๒ ราย (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ 
กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

                   มติที่ประชุม      เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  ตามท่ี
คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี และส านักงาน กสทช.เสนอ ดังนี้ 
                   ๑. อนุญาตให้ประกอบกิจการฯ เพ่ือให้บริการโครงข่ายฯ ในระดับชาติ จ านวน ๒ ราย และ 
ระดับท้องถิ่น จ านวน ๓ ราย   
                   ๒. อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เพ่ือให้บริการโครงข่ายฯ เพิ่มเติมช่องทางการ
ให้บริการโครงข่ายฯ  ในระดับชาติ จ านวน ๒ ราย 

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๒ 

            

วาระท่ี ๔.๓    แจ้งเตือนให้ บริษัท โพลี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี ่พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส. ๒)) 

มติที่ประชุม      



                   ๑.  รับทราบแนวทางการแจ้งเตือนของส านักงาน กสทช.กรณีให้บริษัท โพลีบรอดคาสติ้ง จ ากัด 
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รายงานผลการด าเนินการตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม กสท. 
ภายใน ๒ สัปดาห์ นับแต่วันที่ กสท. มีมต(ิวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

  

วาระท่ี ๔.๔    บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ขอหยุดการออกอากาศช่อง
รายการ Hit Square (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

มติที่ประชุม      อนุญาตให้บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) หยุดการ
ออกอากาศช่องรายการ Hit Square ได้ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖) และให้บริษัทฯ แจ้ง
ผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่หยุดการให้บริการ 

  

วาระท่ี ๔.๕    การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ ากัด บริษัท ทรู 
วิชั่น กรุ๊ป จ ากัด  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เอเอส
ทีวี จ ากัด   
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบผังรายการและผลการด าเนินการของส านักงาน กสทช. กรณี  
การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ ากัด ช่องรายการ  Money Channel บริษัท ทรู 
วิชั่น กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๙๘ ช่องรายการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Z PAY TV 
8               และ บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จ ากัด ช่องรายการ  ASTV ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีที่แนบ เอกสาร ๓ 

  

วาระท่ี ๔.๖    การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) 
จ ากัด  
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็น
เอ็น) จ ากัด ช่องรายการ TNN 24 ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๗    การเปลี่ยนแปลงผังรายการของ องค์การกระจายเสียงแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) และ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 



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

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการขององค์การกระจายเสียงแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) และ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 
(สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ 

  
วาระท่ี ๔.๘    การก ากับดูแลการโฆษณาที่ผิดกฎหมายและกระบวนการอนุญาตทดลองประกอบ

กิจการกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักงาน กสทช.) 

มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง น าไปพิจารณา
วิเคราะห์รายละเอียดแล้วเสนอความเห็นต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้ง 

  

วาระท่ี ๔.๙    การเดินทางเข้าร่วมงาน CASBAA Convention 2013 ณ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ส านักงาน กสทช.) 

มติที่ประชุม      อนุมัติให้นางพลินี  เสริมสินสิริ ผู้ปฏิบัติงานประจ า กสทช.สุภิญญา กลาง
ณรงค์  
และนายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง เป็นผู้ติดตามในการเดินทางเข้าร่วมงาน CASBAA 
Convention 2013 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๕๖” 

                 

  

วาระท่ี ๔.๑๐  แนวทางการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทพกพา/เคลื่อนที่ และประเภทติดรถยนต์ (กลุ่ม
งานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) /กลุ่มงานขับเคลื่อน
กิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบต่อแนวทางการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานส าหรับเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลประเภทพกพา/เคลื่อนที่ และประเภทติดรถยนต์ ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ เอกสาร ๔ 

  



วาระท่ี ๔.๑๑  การพิจารณาร่างสุดท้ายของปฏิญญาสิงค์โปร์ (Final Draft Singapore 
Declaration) (กลุ่มงานการต่างประเทศ (ตย.) 

                   มติที่ประชุม      เห็นชอบต่อร่างสุดท้ายของปฏิญญาสิงคโปร ์(Final Draft Singapore 
Declaration) ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ 

  

หมายเหต ุ: รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๑๒  การตอบข้อหารือของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด เกี่ยวกับผังรายการ
ส าหรับการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล(กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ
โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) / กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง (มส.)) 

มติที่ประชุม      

                   ๑.   เห็นชอบในหลักการตอบข้อหารือของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ตามที่
ส านักงาน กสทช.เสนอ โดยให้เพิ่มเติมประเด็นต่อไปนี้ 

                   ๑.๑   กรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หากประสงค์จะน ารายการที่ออกอากาศในระบบแอนะล็อค
ปัจจุบันมาออกอากาศในระบบดิจิตอล ในลักษณะของการออกอากาศคู่ขนานนั้น เป็นการด าเนินการที่
สอดคล้องกับแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล ซึ่งผู้รับใบอนุญาตฯ 
สามารถที่จะเสนอเรื่องต่อ กสท. เพ่ือขอความเห็นชอบในการด าเนินการดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นการ
ออกอากาศโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผังรายการหรือเนื้อหารายการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด และ
จะต้องมีความสอดคล้องกับหมวดหมู่คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาต รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่ กสท. ก าหนดด้วย 

                   ๑.๒  กรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตฯ ประสงค์จะน ารายการที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ใน
ระบบแอนะล็อกบางส่วนมาออกอากาศในการให้บริการระบบดิจิตอลนั้น สามารถกระท าได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                   ๒.   มอบหมายส านักงาน กสทช.น าหลักการตามข้อ ๑.ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้เข้าร่วม
ประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

  

วาระท่ี ๔.๑๓  การชี้แจงข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบแนวทางการชี้แจงและเอกสารหลักฐานที่จะน าส่งให้ส านักงาน



คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

วาระท่ี ๔.๑๔  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเอกสารหลักฐานเพื่อ
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการไต่สวน (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (บส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)  

มติที่ประชุม      เห็นชอบให้ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 

  
วาระท่ี ๔.๑๕ การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง (มส.)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์มีอ านาจหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การตรวจสอบและพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประเภทที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ด้วย 

  
วาระท่ี ๔.๑๖  การส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร “Eurovision Academy Master Class : 

Building a Digital Media Literacy Strategy” ในระหว่างวันที่ ๑ – ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ส านักงานใหญ่ของ The European Broadcasting Union 
(EBU) กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

มติที่ประชุม      
                   ๑.   อนุมัติรายชื่อบุคลากรของส านักงาน กสทช. เข้าอบรมหลักสูตร“Eurovision Academy 
Master Class : Building a Digital Media Literacy Strategy”ในระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ 
ส านักงานใหญ่ของ The European Union (EBU) กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้ 

                  ๑.๑   นายอรรจน์  ชลวร 
                  ๑.๒   นายตรี  บุญเจือ 

                   ๒. ให้ส านักงาน กสทช. ส่งเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรฯ ให้คณะกรรมการ
ทราบ 

๓. เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดท ารายงานเป็นเอกสารสรุปผลการอบรม
เสนอต่อที่ประชุม กสท.เพ่ือทราบด้วย 

  

วาระท่ี ๔.๑๗  เปลี่ยนแปลงฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนรบกวนการ
บิน และขยายอายุคณะท างานในคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาวิทยุรบกวนการ
บิน  



(กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
มติที่ประชุม      

                   ๑.  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงฝุายเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนรบกวนการ
บิน ดังนี้ 

                 ๑.๑   แต่งตั้งรองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ เป็นเลขานุการ  
                 ๑.๒   ให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์หรือผู้แทน พ้นจากการ

เป็นเลขานุการ และแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ 

๒.   อนุมัติให้ขยายอายุคณะท างานเพ่ือประสานงานในการแก้ไขปัญหาวิทยุกระจายเสียง
รบกวนวิทยุการบิน ในคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาวิทยุรบกวนการบิน ออกไปอีก ๓ เดือน นับแต่วันที่ครบ
วาระ 

  

วาระท่ี ๔.๑๘ ข้อหารือกรณีถ่ายทอดการประชุมวุฒิสภาผ่าน Mobile Application “Senate 
Channel” (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

                   มติที่ประชุม      เห็นชอบแนวทางการตอบข้อหารือของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 
ประธานวุฒิสภา ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ ดังนี้ 

            ๑.   การจัดท าระบบเผยแพร่วีดิทัศน์การถ่ายทอดการประชุมวุฒิสภาย้อนหลัง เพ่ือให้สมาชิก
วุฒิสภาและประชาชนสามารถเรียกดูการประชุมย้อนหลังผ่าน Mobile Application “Senate Channel” ได้
โดยไม่มีการตัดต่อ ดัดแปลง หรือแก้ไขต้นฉบับ มิใช่กิจการโทรทัศน์ 

            ๒.   การน าช่องรายการโทรทัศน์ (ช่องรัฐสภา) มาออกอากาศผ่านช่องทางอ่ืนพร้อมกัน โดยไม่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังรายการและเนื้อหารายการ ถือเป็นการให้บริการกิจการโทรทัศน์ กรณีนี้ต้องได้รับ
อนุญาตจาก กสทช.ด้วย 

  

วาระท่ี ๔.๑๙  ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอลของ กรมประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และ
วิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) /กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 

                   มติที่ประชุม      ให้รวมพิจารณากับระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ ถึงวาระท่ี ๔.๒๒ 

  
วาระท่ี ๔.๒๐  ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน 

ในระบบดิจิตอลขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย  
(กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) /กลุ่มงาน



ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 
มติที่ประชุม      ให้รวมพิจารณากับระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙  วาระท่ี ๔.๒๑ และวาระที่ ๔.๒๒ 

  

วาระท่ี ๔.๒๑  ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอลของ กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) /กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 

                   มติที่ประชุม      ให้รวมพิจารณากับระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ วาระท่ี ๔.๒๐ และวาระที่ ๔.๒๒ 
  

วาระท่ี ๔.๒๒  ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอลของ บริษัท  อสมท. จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ
โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) /กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 

                   มติที่ประชุม      ให้รวมพิจารณากับระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ ถึงวาระท่ี ๔.๒๑ 
                   ที่ประชุม กสท.ได้รวมพิจารณาข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้ 
คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย  กองทัพบก  และบริษัท  อสมท. จ ากัด (มหาชน) ตามระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ ถึงวาระท่ี ๔.๒๒ 
แล้ว มีมติ ดังนี้ 

                   ๑. เห็นชอบข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดิน 
ในระบบดิจิตอลของ กองทัพบก บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

                   ๒. รับทราบอัตราค่าบริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลของ กองทัพบก บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตามข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายฯ โดยให้ส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการทบทวนอัตราค่าบริการโครงข่ายฯ หลังจากผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ ทุกราย ได้ปฏิบัติ
ตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด  

๓. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตปรับแผนการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับ
กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดใน ประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการ
รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล 

                   ๔. ให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ ทุกรายมาน าเสนอข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อ
โครงข่ายฯ และอัตราค่าบริการโครงข่ายฯ ต่อผู้ซื้อเอกสารการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ตามวันที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด  



  

หมายเหตุ : กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ มีข้อสังเกต ส่วน กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช
ชัย  จิตรภาษ์นันท์ ขอสงวนความเห็น ต่อระเบียบวาระนี้ ตามบันทึกข้อสังเกตและข้อสงวนที่แนบ 

  

วาระท่ี ๔.๒๓  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พศ. 
.... (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

มติที่ประชุม      

                             ๑.   เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. .... 

                   ๒.  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ที่
ปรับปรุงแล้ว และมอบหมายให้ส 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 

  

หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๒๔ ขอยกเลิก ๑. โครงการระบบบันทึกและติดตามเนื้อหารายการส าหรับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcast Monitoring Center) ๒. 
โครงการจัดหาชุดเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียง และ ๓.  
ขออนุมัติตั้งโครงการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอล  (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /
กลุ่มงาน 
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

          มติที่ประชุม       
                        ๑.   อนุมัติให้ยกเลิกโครงการระบบบันทึกและติดตามเนื้อหารายการส าหรับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcast Monitoring Center) และโครงการจัดหาชุดเครื่องมือตรวจสอบ
มาตรฐาน 
ทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ  
                   ๒.   อนุมัติให้ตั้งโครงการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  



                   ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช.เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

  

                   หมายเหตุ : กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ มีข้อสังเกต ส่วน กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช
ชัย  จิตรภาษ์นันท์ ขอสงวนความเห็น ต่อระเบียบวาระนี้ ตามบันทึกข้อสังเกตและข้อสงวนที่แนบ 

หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๒๕ การสรรหาและคัดเลือกผู้อ านวยการกลุ่มงานในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ในต าแหน่งที่ว่างอยู่จ านวน ๓ อัตรา (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.)) 

                   มติที่ประชุม      
                   ๑.   ทราบรายงานผลการด าเนินงานของรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงาน จ านวน ๓  
กลุ่มงาน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.   เห็นชอบให้สรรหาและคัดเลือกผู้อ านวยการกลุ่มงานในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์
ในต าแหน่งที่ว่าง จ านวน ๓ อัตรา ตามแนวทางที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๒๖ การส่งบุคคลเข้าร่วมสัมมนา “Forecast’13 Mission Critical for Public 
Service Media” ในระหว่างวันที่ ๖- ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ส านักงาน
ใหญ่ The European Broadcasting Union (EBU) กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์  
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

                   มติที่ประชุม      
                   ๑.   อนุมัติรายชื่อบุคลากรของส านักงาน กสทช. เข้าอบรมหลักสูตร“Forecast’13 Mission 
Critical for Public Service Media” ในระหว่างวันที่ ๖- ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ส านักงานใหญ่  
The European Broadcasting Union (EBU) กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้ 
                        ๑.๑   นายสมบัติ  ลีลาพตะ 
                        ๑.๒   นายสมศักดิ์  ศิริพัฒนากุล 
                        ๑.๓   นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ 
                   ๒. ให้ส านักงาน กสทช. ส่งเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรฯ ให้คณะกรรมการ
ทราบ 

๓. เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดท ารายงานเป็นเอกสารสรุปผลการอบรม



เสนอต่อที่ประชุม กสท.เพ่ือทราบด้วย 

  

วาระท่ี ๔.๒๗  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอให้จัดเวทีสาธารณะ : กลุ่มงานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.) 

  

มติที่ประชุม      ให้เลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุม กสท.ครั้งถัดไป 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ         

วาระท่ี ๕.๑    ขออนุมัติบุคคลเข้าร่วมการประชุม Diversity Media and ICT Forum – 
Information Exchange and Networking Sessions on Information and 
Communication Technology (ICT) and Media Inclusion of Women, 
Girls and Persons with Disabilities ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ณ  
กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ส านักงาน กสทช.) 

                   
  
                   มติที่ประชุม       

๑. อนุมัติรายชื่อบุคคลให้เข้าร่วมการประชุม Diversity Media and ICT Forum – 
Information Exchange and Networking Sessions on Information and Communication 
Technology (ICT) and Media Inclusion of Women, Girls and Persons with Disabilities ระหว่าง
วันที่ ๒๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนี้ 

๑.๑   นายต่อพงศ์  เสลานนท์ 
๑.๒   ผู้แทนกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ (รส.) ๑ คน 
๑.๓   ผู้แทนกลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.) ๑ คน 

                   ๒. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดท ารายงานเป็นเอกสารสรุปผลการประชุม
เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือทราบด้วย 

หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  



เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๒๕ น. 

 


