
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๑.        พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน ์                                                                                  ประธานกรรมการ 

๒.        พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ                                                                            กรรมการ 

๓.        พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                                           กรรมการ 

๔.        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                                          กรรมการ 

๕.        นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                                            กรรมการ 

๖.        นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                                                  เลขานุการ 

       รองเลขาธิการ กสทช.   

๗.        พันตรี โกเมธ ประทีปทอง                                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

       ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘.        นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 

       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 

๙.        นายสมบัติ ลีลาพตะ                                                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์         
๑๐.    นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑.        นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                               ติดภารกิจ 

       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  

๑.        นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ ์          เลขานุการประธาน กสท. 

๒.        นายสมศักดิ์ สิริพัฒนกุล                           รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทย ุ
ในระบบดิจิทัล 



๓.        นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ ์                    รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 

๔.        นายภูษิต มุ่งมานะกิจ                            ผู้อ านวยการส่วน 

๕.        นางสาวศิริวรรณ ฟุ่มเฟื่อง                      ผู้อ านวยการส่วน 

๖.        นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๗.        นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๘.        นางเพ็ญพร ทองนาค                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๙.        นางจิราพร อติสุคนธ ์                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๐.    นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ ์                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๑.    นายอนุตร์ แพทยานันท ์                              พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๒.    กตัญญุตา  ยายืน                                พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๓.    นายดนัย ศีลบุตร                                 พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๔.    นายพิชัย ร่วมภูมิสุข                              พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๕.    นายธนิษฐ์นันท์ กิตติชนะเจริญ                พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๖.    นางสาวปิยวรรณ ผ่องอักษร                    พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๗.    นางสาวธนพร ลี้ตระกูลศิลป ์                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๘.    นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๙.    นายพงศธร จันอยู ่                               พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๐.    นายวรวิวัฒน์ จันทร์รัตนสิร ิ                    พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๑.    นางสาวเนติมา คงแคล้ว                         พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๒.    นายปัญญ์ จันทร์ลออ                             พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๓.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ ์                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๔.    นางสาววันทนีย์ วริยานันทกุล                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๕.    นางนันท์นภัส ปัญญา                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 

  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
     ๑.  ประธาน กสท. แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าจะมีการเริ่ม ทดลองทดสอบการออกอากาศโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอล โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ (ททบ.๕) ตั้งแต่วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป       ซึ่งเป็นการ
ทดลองแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเปลี่ยนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ระบบดิจิตอลเป็นการทดลองทั้งทางเทคนิค และความพึงพอใจของผู้บริโภคในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย 

     ๒.  ประธาน กสท. ขอให้ส านักงาน กสทช. เตรียมความพร้อมส าหรับพิธีมอบใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่น ๓ ประเภท ซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ ศูนย์ประชุม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์เพื่อให้พิธีมอบใบอนุญาตฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



มติท่ีประชุม        ทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม          

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี   
๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติท่ีประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 

  
ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑          รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๕๖  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม     ทราบ 

  
วาระที่ ๓.๒           การขอขยายระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุแห่งความ

จ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ คร้ังท่ี ๒ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 
มติท่ีประชุม        ทราบ 

  
วาระที่ ๓.๓          สรุปผลการด าเนินงานของคณะท างานพิจารณาแบ่งสัดส่วนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์(คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็น
การใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๓) 

มติท่ีประชุม        ทราบ 

  
วาระที่ ๓.๔          เร่ืองร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) / เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ) 

มติท่ีประชุม        ทราบ 

  
วาระที่ ๓.๕          รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ( กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)) 

มติท่ีประชุม        ทราบ 

  
วาระที่ ๓.๖        งบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๖ (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
มติท่ีประชุม        ทราบ 

  
วาระที่ ๓.๗           รายงานผลการยื่นค าขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 



๑ (ปส.๑)) 
มติท่ีประชุม        ทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ ๔              เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑          หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ส าหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... ( กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุใน
ระบบดิจิทัล (จส.)/ กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) / กลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)). 

                        มติท่ีประชุม         เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญเพื่อความรอบคอบ ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่
ประชุม กสท. ในคราวถัดไป 
  

วาระที่ ๔.๒           รายงานผลการพิจารณาข้อร้องเรียนของนายประมุท สูตะบุตร เร่ือง ขอให้ตรวจสอบการ
ขยายระยะเวลาในการด าเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ออกไปอีก ๑๐ ปี อันเป็น
การด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติท่ีประชุม         เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญเพื่อความรอบคอบ ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม 
กสท. ในคราวถัดไป 

  
วาระที่ ๔.๓          การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม 

๒๕๕๖ ถึง ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ จ านวนทั้งสิ้น ๑๔๓ ราย ดังต่อไปนี ้
(๑)      ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จ านวน ๙๓ ราย 

(๒)      ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จ านวน ๓๐ ราย 

(๓)      ประเภทกิจการบริการชุมชน จ านวน ๒๐ ราย 

ทั้งนี ้อนุญาตให้ผู้ยื่นขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑๔๓ รายมีสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๑ และให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้     ผู้ยื่นค าขอ
ดังกล่าวทราบต่อไป 

  
วาระที่ ๔.๔          ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการ

ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่(คณะอนุกรรมการ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่/กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) จ านวน ๒๐ ราย (๒๐ ใบอนุญาต) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอว่าได้ตรวจสอบ
แบบค าขอ เอกสาร และหลักฐานประกอบค าขอครบถ้วนแล้ว ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย     เอกสาร ๒   
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๔ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
วาระที่ ๔.๕               ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) (คณะอนุกรรมการกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒   (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ
กิจการโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) จ านวน ๙๘ ช่องรายการ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอว่าได้ตรวจสอบแบบค าขอ 
เอกสาร และหลักฐานประกอบค าขอครบถ้วนแล้ว ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๓ 

หมายเหต ุ: กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอน ากลับไปตรวจสอบรายละเอียดของ



แต่ละช่องรายการอีกครั้ง หากพบประเด็นปัญหาใดแล้วจะน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป 

หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๕ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป      
  

วาระที่ ๔.๖               เง่ือนไขประกอบการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์กิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ (คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบ เง่ือนไขในการอนุญาตประกอบกิจการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบไม่บอกรับสมาชิก  และเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบไม่บอกรับสมาชิก แบบ
บอกรับสมาชิก ท้ังนี้ ให้ปรับแก้ตามความเห็นของที่ประชุม กสท. 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๖ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป     
  

วาระที่ ๔.๗          พิจารณาค าร้องกรณีสถานีวิทยุคนสาทร คลื่นความถี่ ๙๑.๗๕  MHz. ขอเปลี่ยนแปลงผู้แจ้ง
ความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (วิทยุกระจายเสียง
ชุมชน) (คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

                        มติท่ีประชุม         
                        ๑. ไม่เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงผู้แจ้งความประสงค์จะประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจาก      นาย
พยงค์ ปลื้มเปรม เป็น นายสุพจน์   สาธิต  ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน  เนื่องจาก
พยานหลักฐานท่ีปรากฏยังฟังไม่ได้ว่านายพยงค ์ ปลื้มเปรม เป็นตัวแทนหรือผู้กระท าการแทนนายสุพจน์   สาธิตภิญโญ ตามที่
นายสุพจน์  สาธิตภิญโญ กล่าวอ้าง จึงไม่สามารถพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงผู้แจ้งความประสงค์จะประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงตามค าร้องได ้

                        ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้นายสุพจน์ สาธิตภิญโญ ทราบต่อไป 
  

วาระที่ ๔.๘          พิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่กรณีสถานีวิทยุสมาคมไทยด า (วัดไผ่หูช้าง) คลื่นความถี่ 
๑๐๖.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดนครปฐม  ถูกเพิกถอนสิทธิการทดลองออกอากาศในลักษณะ
ชั่วคราว (คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน /    กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ให้เพิกถอนสิทธิการทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราวของ

สถานีวิทยุสมาคมไทยด า (วัดไผ่หูช้าง) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน เสนอ ท้ังนี้ ให้
สิทธิสถานีวิทยุสมาคมไทยด า (วัดไผ่หูช้าง) ด าเนินการทดลองประกอบกิจการเฉพาะประเภทบริการสาธารณะเท่าน้ัน 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาค าร้องของสถานีวิทยุ สมาคม    ไทยด า 
(วัดไผ่หูช้าง) ให้ทราบต่อไป 

  
            วาระที่ ๔.๙          การพิจารณาค าร้องขอพิจารณาใหม่ของนายฤทธา สายันต์ เร่ือง ขอรักษาสิทธิใบอนุญาต

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน/ กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบ  กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบให้ยกค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของนายฤทธา สายันต์ ที่ขอขยายสิทธิการทดลองออกอากาศ

ในลักษณะชั่วคราว ตามที่คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน เสนอ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาค าร้องของนายฤทธา สายันต์ ให้ทราบต่อไป 
  

วาระที่ ๔.๑๐       บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ขอผ่อนผันการยื่นขออนุญาตให้บริการ 



                        โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส. ๒)) 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบผ่อนผันให้ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการยื่นขอรับ
อนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

     
วาระที่ ๔.๑๑        การขออนุญาตย้ายท่ีต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงยานเกราะ ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ ๙๖๓ 

กิโลเฮิรตซ์ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 
มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้ย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงยานเกราะ ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ ๙๖๓ 

กิโลเฮิร์ตซ์ จากท่ีตั้งเดิมไปยังท่ีตั้งใหม่ โดยให้มีขอบเขตเง่ือนไขการอนุญาตเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
วาระที่ ๔.๑๒        การพิจารณาร่างหนังสือแจ้งตอบส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (กลุ่มงานการอนุญาต

ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 
มติท่ีประชุม           เห็นชอบหลักการแจ้งตอบตามร่างหนังสือแจ้งตอบส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม กสท. 
  

            วาระที่ ๔.๑๓        การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่เป็นสมาชิกของ บริษัท 
ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ในภาพรวม  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค     ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /  กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม            
๑. ให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานกฎหมายด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์) เร่งจัดท าร่างสัญญามาตรฐาน 

ในการให้บริการแบบบอกรับสมาชิก และน าเสนอต่อ กสท. เพื่อพิจารณา 
            ๒. ให้ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) แจ้งก าหนดแนวทาง

หรือวิธีการแก้ไขปัญหาในอนาคตส าหรับผู้บริโภค เพื่อส่งให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พิจารณาต่อไป 

  
            วาระที่ ๔.๑๔        ยุติเร่ืองร้องเรียนและรายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับกรณี

การถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ ( คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(รส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบ ให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ เสนอ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช.แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมเหตุผลประกอบท้ังข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย 

  

            วาระที่ ๔.๑๕        เร่ืองร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ   กระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (บส.) / เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบ ให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เสนอ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช.แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมเหตุผลประกอบท้ังข้อเท็จจริงและข้อ



กฎหมาย 

  

            วาระที่ ๔.๑๖        การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เร่ือง “การส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร
วิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน”์ ระหว่างส านักงาน กสทช. กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์ (คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง /      กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. ลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมการ
ด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์” ระหว่างส านักงาน กสทช. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
วาระที่ ๔.๑๗         การเดินทางเข้าร่วมประชุม DVB World 2013 Conference ณ กรุง

มาดริด  ราชอาณาจักรสเปน (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล(จส.)) 
มติท่ีประชุม         เห็นชอบการเดินทางเข้าร่วมประชุม DVB World 2013 Conference ระหว่างวันท่ี 

๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ทั้งนี้ ให้ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๑ คน 
และคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จ านวน ๑ 
คน ไปเข้าร่วมประชุมด้วย โดยให้ประธานแต่ละคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว เป็นผู้เสนอช่ือผู้แทน พร้อมทั้งให้น าเสนอต่อที่
ประชุม กสทช. เพื่อทราบต่อไป 
  

     วาระที่ ๔.๑๘        การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๓๐๔/๒๕๕๕  (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม         
๑. มอบอ านาจให้ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์    งามสง่า 

เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช. และ กสท. 
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
     วาระที่ ๔.๑๙        การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๖๐/๒๕๕๕  (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศน์) 
มติท่ีประชุม  
๑. มอบอ านาจให้ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์    งามสง่า 

เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช. และ กสท. 
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
            วาระที่ ๔.๒๐       การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ กสท. 
                                   (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
รับผิดชอบรวบรวมรายชื่อคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ีของ กสท. ทั้งหมด และน าเสนอให้กรรมการ กสท. แต่
ละท่านตรวจสอบ ก่อนออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป ท้ังนี้ ในส่วนท่ีเปลี่ยนแปลงให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่ออนุมัติต่อไป 

  
            วาระที่ ๔.๒๑       การขยายระยะเวลาและการปรับเปลี่ยนขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการเพ่ือ

ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ กสท. 



                                    (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์)              
มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาและปรับเปลี่ยนขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการเพื่อ

ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ีของ กสท. ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
ระเบียบวาระที่ ๕              เร่ืองอ่ืนๆ 

       วาระที่ ๕.๑               การเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร เร่ืองพิจารณาแนวทาง
ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคจากผลกระทบอันเกิดจากจากเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) 

มติท่ีประชุม         ทราบ 

  
เลิกประชุมเวลา                ๑๓.๐๐ น. 

  
 


