
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                                      รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓                   เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๖   : ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.) 

๓.๒   การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการจ านวน ๑ ช่องรายการ   ของ
บริษัท จีทีเอช ออนแอร์ จ ากัด ชื่อช่องรายการ  Play 
Channel         : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑   การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖   
: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๒   การเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด (สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗) และองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส)    ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖  : กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 

๔.๓   การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท บางกอก มีเดีย 
แอนด์   บรอดคาสติ้ง จ ากัด  : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 



๒ (ปส.๒) 

  

  
๔.๔   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุจ านวน ๒๗ ช่องรายการ  : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๕   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์จ านวน ๒ ราย  : กลุ่มงานการ
อนุญาต             ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๖   ข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมือง  การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบ
ดิจิทัล (จส.)   / กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง (มส.)/ กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)/  กลุ่มงานประธานกรรมการและ
การประชุม (ปบ.) / กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (บส.)/ 

๔.๗   การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผัง
รายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที๒่) 
พ.ศ. ... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๘   (ร่าง) หลักปฏิบัติการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ : กลุ่มงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) 

๔.๙   การเชิญประชุมสุดยอดผู้น าเอเชียและแปซิฟิกในงาน “Connect 
Asia - Pacific Summit 2013 & ITU Telecom World 2013”
ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   : กลุ่มงานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.) 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕                  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
  
  



 
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.   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                                                                  ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                      
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒.  นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                            ติดภารกิจ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์            เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์

และวิทยุ 
ในระบบดิจิทัล 

๓.        นายพสุ  ศรีหิรัญ                                 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๔.        นางสาว จิตติมา ศุภเกษม                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕.        นางสมพร อมรชัยนพคุณ                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖.        นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นางสาวสุพีชา  จั่นหยง                          พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๙.        นางสาวภัชนันท์ กล่ินศรีสุข                     พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๐.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ์                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 



๑๑.    นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒.    นางสาวอนุรดี โรนจสุพจน์                      พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๓.    นางสาวมณีนุช อ่อนกัน                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๔.    นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ                    พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
๑.๑   เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้เป็นประธานการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ต่อ ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่ง
ส านักงาน กสทช. ได้น าเสนอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม กสท. ในวัน
ดังกล่าวด้วย 

๑.๒   เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ไปเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ITU 
workshop เกี่ยวกับเทคนิคการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ส าหรับการ
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ ส านักงาน กสทช. (ส านักงานใหญ่) 

๒.   กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ไปจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การ
ประกอบกิจการด้านกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ จังหวัดกระบี่  

๓.   กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่  
๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ไปเป็นประธานจัดโครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพแก่ผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับใบอนุญาตทดลองออกอากาศ ๕ จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดพะเยา  โดยเลือก จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์การ
อบรม  
โดยใช้ โรงแรมอโมรา  ท่าแพ เป็นสถานที่จัดงาน  ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นอีกหนึ่งครั้งท่ี จังหวัดน่าน 
และจะเป็นการอบรมครั้งสุดท้ายของปี ๒๕๕๖ 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  
๔๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.))  

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และ             กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖โดยไม่มีข้อแก้ไข 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 



วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                             มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการจ านวน ๑ ช่องรายการ ของบริษัท จีทีเอช   
ออนแอร์ จ ากัด ชื่อช่องรายการ Play Channel (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      
๑.   ทราบ 
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาน าเสนอความแตกต่างระหว่างกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี

แบบบอกรับสมาชิก และกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ีแบบ Free To Air ต่อที่ประชุม กสท. 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘๑ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 

  

วาระท่ี ๔.๒    การเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 
(สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖  
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด (สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๓    การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง 
จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 



มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอด
คาสติ้ง จ ากัด ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๔    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่) ในการ 
ยื่นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจ านวน ๒๗ ช่องรายการ (กลุ่ม
งาน 
การอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      

                   ๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ
โทรทัศน์(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) กรณี ยื่นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ จ านวน ๒๗ ช่อง
รายการ  
ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒ 

๒. อนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี)ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จ านวน ๑๕ ช่อง
รายการ 

  

วาระท่ี ๔.๕    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน 
๒ ราย  
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ และอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ จ านวน ๒ ราย ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ ดังนี้ 

๑. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๑ ใบอนุญาต(จ านวน ๓๑ สถานที่) 

๒. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๑ ใบอนุญาต(จ านวน ๔๘ สถานที)่ 

  

วาระท่ี ๔.๖    ข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน   
และการมีส่วนร่วมของประชาชน (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุใน



ระบบดิจิทัล (จส.) /กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง (มส.) /กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) /กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม (ปบ.) /กลุ่ม
งานพัฒนาบุคลากร 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) 

มติที่ประชุม      

๑.  เห็นชอบข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.  มอบหมายให้ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ เป็นผู้แทนไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  

วาระท่ี ๔.๗    การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ... ภายหลังการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม       

๑.   เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...  

๒.   เห็นชอบ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) 
แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ใน
ฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๘    (ร่าง) หลักปฏิบัติการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (วส.) /กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล 
(จส.)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบ ร่าง หลักปฏิบัติการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  



วาระท่ี ๔.๙    การเชิญประชุมสุดยอดผู้น าเอเชียและแปซิฟิกในงาน“Connect Asia - Pacific 
Summit 2013 & ITU Telecom World 2013” ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กส.)) 

มติที่ประชุม      มอบหมายให้ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ และ กสทช.พัน
ต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น าเอเชียและแปซิฟิกในงาน  “Connect 
Asia - Pacific Summit 2013 & ITU Telecom World 2013” ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ณ  
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ  

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

                   ไม่มี 
  

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๑๕ น. 
 


