
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม 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.  นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๑.  นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

  

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  

๑.        นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ ์          เลขานุการประธาน กสท. 

๒.        นายพสุ ศรีหิรัญ                                    รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการ



ทรัพยากร                                         กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๓.        นางปริตา วงศ์ชุตินาท                             รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียง 
และโทรทัศน ์

๔.        นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ ์                      รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 

๕.        นางรัตนากร ทองส าราญ                          รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

๖.        นางศิริวรรณ ฟุ่มเฟื่อง                            รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๗.        นายทนงศักดิ์ สุขะนินทร์                          รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่ และ
โทรทัศน์ในระบบไอพ ี

๘.        นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม                         รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์

๙.        นางดวงเดือน รังสิกุล                             รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 

๑๐.    นายภูมิภัส พลการ                                พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๑.    นางสาวศิริเพ็ญ สุขสารัญ                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๒.    นางสาวกนกวรรณ อุ่นจิตต ์                     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๓.    นางจิตติมา ศุภเกษม                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๔.    นางธันยพร เปาทอง                              พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๕.    นายอาคม สุวรรณรักษา                          พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๖.    นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๗.    นางราตรี จุลคีร ี                                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๘.    นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ ์                     พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๙.    นางสาวชนิดา สุปรีดานุวัฒน์                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๒๐.    นายสุภัทรสิทธ์ิ สวนสุข                           พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๒๑.    นายชาญณรงค์ มหาราต                                                       พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๒.    นางคณาพร สนธยานนท์                        พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๓.    นางสาวธนพร ลี้ตระกูลศิลป ์                    พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๔.    นายวรวิวัฒน์ จันทร์รัตนสิร ิ                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๕.    นายวรุตม์ ว่องโรจนานันท์                       พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๖.    นายพงศธร จันอยู ่                               พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๗.    นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๘.    นางสาวเนติมา คงแคล้ว                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๙.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ ์                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๓๐.    นางสาววันทนีย์ วริยานันทกุล                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๓๑.    นางนันท์นภัส ปัญญา                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 



  

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 

  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งท่ีประชุมทราบว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้
มีการออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในภารกิจกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๔ ฉบับ ได้แก ่

๑. ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.   ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓.   ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๔.   ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาความจําเป็นการใช้คลื่นความถี่ และกําหนด
ระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

จึงขอให้กรรมการ กสท. และส านักงาน กสทช. ท าความเข้าใจในรายละเอียด เพื่อจะน าไปสู่การบังคับใช้
ต่อไป 

มติท่ีประชุม        ทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม          

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี   
๘/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติท่ีประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    ครั้ง
ที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 
  
ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑          รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม     ทราบ 

            
            วาระที่ ๓.๒          ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนการให้บริการโครงข่าย

โทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล พ.ศ. ๒๕๕๖(กลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

มติท่ีประชุม         ทราบ 
  

            วาระที่ ๓.๓           การจัดส่งค าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อส านักงานคดีปกครอง ส านักงานอัยการสูงสุด และการยื่น
ค าให้การแก้ค าฟ้องในคดีหมายเลขด าท่ี ๒๘๒๒/๒๕๕๕ ระหว่างนายประมุท สูตะบุตร ผู้
ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการบริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) ผู้ถูก

http://broadcast.nbtc.go.th/web/guest/home;jsessionid=58B4721E0BD8614B4A85FB425580345F?p_p_id=62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fbroadcast.nbtc.go.th%2Fweb%2Fguest%2Fhome%3Bjsessionid%3D58B4721E0BD8614B4A85FB425580345F%3Fp_p_id%3D62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_groupId=19&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_articleId=90707&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_version=1.0
http://broadcast.nbtc.go.th/web/guest/home;jsessionid=58B4721E0BD8614B4A85FB425580345F?p_p_id=62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fbroadcast.nbtc.go.th%2Fweb%2Fguest%2Fhome%3Bjsessionid%3D58B4721E0BD8614B4A85FB425580345F%3Fp_p_id%3D62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_groupId=19&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_articleId=90707&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_version=1.0
http://broadcast.nbtc.go.th/web/guest/home;jsessionid=58B4721E0BD8614B4A85FB425580345F?p_p_id=62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fbroadcast.nbtc.go.th%2Fweb%2Fguest%2Fhome%3Bjsessionid%3D58B4721E0BD8614B4A85FB425580345F%3Fp_p_id%3D62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_groupId=19&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_articleId=91421&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_version=1.0
http://broadcast.nbtc.go.th/web/guest/home;jsessionid=58B4721E0BD8614B4A85FB425580345F?p_p_id=62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fbroadcast.nbtc.go.th%2Fweb%2Fguest%2Fhome%3Bjsessionid%3D58B4721E0BD8614B4A85FB425580345F%3Fp_p_id%3D62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_groupId=19&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_articleId=91421&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_version=1.0
http://broadcast.nbtc.go.th/web/guest/home;jsessionid=58B4721E0BD8614B4A85FB425580345F?p_p_id=62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fbroadcast.nbtc.go.th%2Fweb%2Fguest%2Fhome%3Bjsessionid%3D58B4721E0BD8614B4A85FB425580345F%3Fp_p_id%3D62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_groupId=19&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_articleId=91498&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_version=1.0
http://broadcast.nbtc.go.th/web/guest/home;jsessionid=58B4721E0BD8614B4A85FB425580345F?p_p_id=62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fbroadcast.nbtc.go.th%2Fweb%2Fguest%2Fhome%3Bjsessionid%3D58B4721E0BD8614B4A85FB425580345F%3Fp_p_id%3D62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_groupId=19&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_articleId=91498&_62_INSTANCE_xcz9s1jWuoec_version=1.0


ฟ้องคดีที่ ๒ นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  

            วาระที่ ๓.๔           รายงานผลการยื่นค าขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึง ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.
๑)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  
            วาระที่ ๓.๕           ยุติเร่ืองร้องเรียนเนื่องจากเหตุแห่งความเสียหายให้ยุติลงแล้ว จ านวน ๑ 

เร่ือง  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่ม
งานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 

  
            วาระที่ ๓.๖           รายงานผลการด าเนินการคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๕  (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ /กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 
(ชส.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  
            วาระที่ ๓.๗           รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ (กลุ่มงานก ากับดูแล
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  
            วาระที่ ๓.๘           ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กลุ่มงาน   การ

อนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 
                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๔                          เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
            วารที่ ๔.๑            สรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การ

ก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ....      (กลุ่มงาน
พัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.) /กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในประเด็นต่างๆ 
ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม กสท. ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง  หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการ
โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ....อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งให้กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์พิจารณาการตอบ
ค าถามต่อความคิดเห็นสาธารณะให้เหมาะสมและถูกต้อง และให้น าเข้าท่ีประชุม กสท.  เพื่อพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๕๖ 
                                    
            วาระที่ ๔.๒          สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทาง

เทคนิคของเคร่ืองรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ส าหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์
ดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. ...  (คณะอนุกรรมการกิจการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / คณะท างานจัดท ามาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการ



โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่น/ กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ในระบบไอพี 
(พส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ส าหรับการเช่ือมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม  (Satellite TV) พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมท้ัง
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะ
ปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
  
            วาระที่ ๔.๓          เกณฑ์การพิจารณาความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมประมูล ตามร่างประกาศ กสทช. เร่ือง 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ส าหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ...   (กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล
ตนเอง (สส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมการประมูล ตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.โดยกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ตรวจปรับแก้ไขถ้อยค า (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส าหรับการ
ประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ... และให้น าเข้าที่ประชุม กสท.เพื่อพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
  
            วาระที่ ๔.๔          การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 
                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ จ านวนท้ังสิ้น ๑๗๕   ราย ดังปรากฏรายชื่อ
ตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๑ 
  
            วาระที่ ๔.๕          พิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่กรณีสถานี ภูมิใจไทย คลื่นความถี่ ๙๕.๒๕   เมกะเฮิรตซ์ 

จังหวัดขอนแก่น ถูกเพิกถอนสิทธิการทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว (ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 
(ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนเสนอ โดยให ้
                        ๑. ยกค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของนายนพฤทธิ ์ พินิจมนตร ี กรณีสถานีวิทยุภูมิใจไทย  
คลื่นความถี่ ๙๕.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดขอนแก่น ถูกเพิกถอนสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว 

                        ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ด าเนินการตามกฎหมายต่อผู้ประกอบการตั้งสถานีวิทยุ   
ภูมิใจไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อไป 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ ให้ผู้ร้องทราบต่อไป 
  

วาระที่ ๔.๖          การขออนุญาตย้ายท่ีต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงยานเกราะ ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ ๕๔๐ 
กิโลเฮิรตซ์ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

                                    มติท่ีประชุม         อนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงยานเกราะ ระบบ เอ.เอ็ม.ความถี่ 
๕๔๐ กิโลเฮิรตซ ์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยมีเง่ือนไขการอนุญาต ดังนี ้
                                    ๑. ใช้ความถี่ออกอากาศ ๕๔๐ กิโลเฮิรตซ ์
                                    ๒. ก าลังส่งออกอากาศ ๕ กิโลวัตต ์
                                    ๓. ความสูงเสาอากาศ ๔๕ เมตร 
                                   ๔. ให้มีมาตรฐานการควบคุมความกว้างของแถบคลื่นความสูง และแถบคลื่นด้านต่ า เป็นไป
ตามที่ก าหนดในแผนจัดสรรความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                                  ทั้งนี้ การอนุญาตดังกล่าวไม่มีผลผูกพันต่อการพิจารณาตรวจสอบการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่



และเหตุผลแห่งความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  

วาระที่ ๔.๗          การอนุญาตให้ใช้วงจรดาวเทียมเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) / กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

                            มติท่ีประชุม     เห็นชอบหลักการตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี ้
                            ๑. การขอใช้วงจรดาวเทียมเพื่อการให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ต้องได้รับอนุญาตจาก กสท. 
                            ๒. ขอความเห็นจาก กทค. ต่อแนวทางตามข้อ ๑ ก่อนเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณามอบหมายให้ 
กสท. อนุญาตให้ใช้วงจรดาวเทียมเพื่อการให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ 
  

วาระที่ ๔.๘          รายงานผลการพิจารณาข้อร้องเรียนของนายประมุท สูตะบุตร เร่ือง ขอให้ตรวจสอบการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย (คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจ า กสทช. /คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

                            มติท่ีประชุม     มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ ไป
จัดท าข้อเสนอใหม่โดยเพิ่มเติมสาระส าคัญให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยความละเอียดรอบคอบอีกครั้ง แล้วให้น าเสนอต่อที่ประชุม 
กสท. ต่อไป 
                            

วาระที่ ๔.๙          แนวทางการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกบนโครงข่ายระบบดิจิตอล 
ในช่วงการออกอากาศคู่ขนาน (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล 
(จส.)) 

                        มติท่ีประชุม         ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกมีสิทธิในการใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการตามที่ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ รับรองไว้ โดยมีก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขตามแผนแม่บท
บริหารคลื่นความถี่ และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๑ 

เพื่อให้ประชาชนท่ีเปลี่ยนมารับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์  ใน
ระบบแอนะล็อกที่เคยชมอยู่เดิมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล       ที่
เพิ่มขึ้น ในทางสากลจึงมีการก าหนดให้มีการออกอากาศคู่ขนาน ( Simulcast) อันเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จะท าให้ระยะเวลาที่ใช้ในการออกอากาศคู่ขนานมีระยะเวลา
ลดลง สามารถใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เพื่อให้การออกอากาศคู่ขนาน ( Simulcast) เป็นไปตามกรอบของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงเห็นชอบแนวทางการออกอากาศคู่ขนาน ดังนี ้

๑. ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเดิม ท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมายซึ่งอาจจะขออนุญาตประกอบ
กิจการประเภทบริการสาธารณะในระบบดิจิทัลในอนาคต ให้ออกอากาศคู่ขนาน โดยใช้สัดส่วนช่องรายการที่ก าหนดไว้ส าหรับ
กิจการประเภทบริการสาธารณะ ท้ังนี้การออกอากาศคู่ขนานจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อก 

๒. ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเดิม ท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมายซึ่งอาจจะขออนุญาตประกอบ
กิจการประเภทบริการธุรกิจในระบบดิจิทัลในอนาคต ให้ออกอากาศคู่ขนาน โดยการทดลองทดสอบเป็น     การชั่วคราว ตาม
ประกาศ กสทช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว โดยใช้สัดส่วนช่องรายการที่ก าหนดไว้ส าหรับ
กิจการประเภทบริการชุมชน ท้ังนี้การออกอากาศคู่ขนานจะสิ้นสุดลงเมื่อเริ่มต้นการแพร่ภาพออกอากาศของกิจการโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัลประเภทบริการธุรกิจ 
หมายเหต ุ: กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นต่อ
วาระนี ้  



                        
วาระที่ ๔.๑๐       ยุติเร่ืองร้องเรียนกรณี ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดฟุตบอล เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ ผ่านจาน

รับสัญญาณดาวเทียมของบริษัท คิวแซท จ ากัด ได้  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียนตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให้ส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการทั้ง ๒ ราย ถือปฏิบัติตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่
ให้บริการเป็นการทั่วไป โดยเคร่งครัด 
  

วาระที่ ๔.๑๑       ยุติเร่ืองร้องเรียน กรณีบริษัท สามารถวิศวกรรม จ ากัด ปรับเปลี่ยนการส่งสัญญาณใหม่ ท าให้ไม่
สามารถรับสัญญาณภาพโทรทัศน์ได้ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์และกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียนตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให้ส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการบันทึกการกระท าของบริษัท สามารถวิศวกรรม จ ากัด ไว้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต หรือการพิจารณา
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
            วาระที่ ๔.๑๒        ยุติเร่ืองร้องเรียนกรณีสถานีวิทยุชุมชนคนรักษ์แม่น้ าเจ้าพระยา คลื่นความถี่ 

๑๐๒.๒๕ MHz. (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์และกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียนตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ แต่ให้ส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการตามกฎหมายต่อสถานีวิทยุชุมชนคนรักษ์แม่น้ าเจ้าพระยาดังกล่าวกรณีแพร่คลื่นนอกแถบ ( Out of band 
emissions) เกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด (Rec.ITU-R SM. 1268-1) และให้ท าหนังสือแจ้งกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มงาน
ก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อรับทราบและด าเนินการต่อไป 
  

วาระที่ ๔.๑๓        ยุติเร่ืองร้องเรียนกรณีบริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จ ากัด ยกเลิกช่อง  Golf Channel 
Thailand (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
และกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
รส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียนตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให้ส านักงาน กสทช. 
รวบรวมข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการจัดท ามาตรฐานสัญญาต่อไป 
  

วาระที่ ๔.๑๔       จังหวัดนนทบุรีขอให้พิจารณาการจัดต้ังสมาคมสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.)) 

มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์แก้ไข
ปรับปรุงร่างหนังสือแจ้งตอบจังหวัดนนทบุรี ตามความเห็นของที่ประชุม กสท. 

  
วาระที่ ๔.๑๕         การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับถุงยางอนามัย (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ (บส.) / เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์แก้ไข

ปรับปรุงร่างหนังสือแจ้งข้อมูลเรื่องการโฆษณาถุงยางอนามัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามความเห็นของที่ประชุม กสท. 
  

วาระที่ ๔.๑๖         เร่ืองขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์บนแถบแสดงรายการขณะเปลี่ยนช่อง



รายการของกล่องรับสัญญาณดาวเทียม บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน)(กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) / เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ออกไปอีก ๑๕ วัน (ครั้งท่ี ๒) ตั้งแต่วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 

  
วาระที่ ๔.๑๗         ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ

การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน 
๗ ราย (๗ ใบอนุญาต)  (คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 
๒ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบกิจการ  เพื่อ
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย 
เอกสาร ๒ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีบริษัท ซุปเปอร์เช็ง จ ากัด ตามความเห็นของ   ที่ประชุม กสท. 

  
วาระ ๔.๑๘          การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และเงินรายปีเข้ากองทุนฯ ในช่วงการออกอากาศแบบ

คู่ขนาน (Simulcast) (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบร่างหนังสือตอบข้อหารือ เรื่อง การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในช่วงการ
ออกอากาศแบบคู่ขนาน (Simulcast) ทั้งนี้ ให้กรรมการ กสท. พิจารณาอีกครั้ง หากมีประเด็นส าคัญเพิ่มเติม 
ให้ท าหนังสือถึงประธาน กสท. เพื่อพิจารณาน าเข้าที่ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง 

  
วาระ ๔.๑๙   (ร่าง) แผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมความสามารถของประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม         ให้กรรมการ กสท. น าไปศึกษาทบทวน แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้ง  
  

วาระ ๔.๒๐          สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุ
ตามบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย (JTC) คร้ังท่ี ๒๒  ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ์(กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
  

วาระ ๔.๒๑          สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุ
ตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) คร้ังท่ี ๓ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
              

วาระ ๔.๒๒          ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) (คณะอนุกรรมการกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่/กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒    (ปส.๒) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และอนุญาตให้ประกอบกิจการ   เพื่อ
ให้บริการกิจการโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) จ านวน ๓๗ ช่องรายการ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังปรากฏ
รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๓ 
หมายเหต ุ: กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็นว่า ควรมีการตรวจสอบข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตว่าเคยมีการกระท า



ความผิดตามกฎหมาย อย. ตามแนวปฏิบัติของ กสท. ในการพิจารณาเรื่องเดียวกัน 
  

วาระ ๔.๒ ๓          บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ  (กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส. ๒)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ ตามที่คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่
ใช้คลื่นความถี่ เสนอ ดังนี ้

๑.ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางของ
ช่องรายการและช่องทางอื่นในลักษณะสามารถให้ผู้ใช้บริการรับทราบได้อย่างท่ัวถึง ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 ๒. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ได้รับใบอนุญาต 

 ๓. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงผังรายการและประเภทของรายการ 
 ๔. ต้องมีเหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนแปลง 

 ๕. ก าหนดค่าเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท  

วาระ ๔.๒๔          โครงการสนับสนุนผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง บริการ
ชุมชน  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         ให้น าไปพิจารณาร่วมกับระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ 

วาระ ๔.๒๕          แผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี ๒๕๕๖  (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบในหลักการโดยให้กรรมการ กสท. น าไปศึกษาและพิจารณาในรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระ ๔.๒๖          ข้อเสนอความร่วมมือการด าเนินการด้านสื่อเพ่ือแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (ส่วนงานเลขานุการ กสทช. สุภิญญาฯ และ 
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม         ให้กรรมการ กสท. น าไปศึกษาและพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง แล้วน าสู่การ
ประชุม กสท. ต่อไป 

วาระ ๔.๒๗         ขอหารือเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน (ระดับ บ๒) (ส่วนงานเลขานุการ กสทช.สุภิญญาฯ) 

มติท่ีประชุม         ให้กรรมการ กสท. น าไปศึกษาและพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และให้
ส านักงาน กสทช. น าเข้าสู่การประชุม กสท. ต่อไป 

            
ระเบียบวาระที่ ๕              เร่ืองอ่ืนๆ 

            วาระที่ ๕.๑          การขอให้พิจารณาเลื่อนกรอบระยะเวลาในกระบวนการยื่นขอ/ ออกใบอนุญาต
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล เพ่ือสาธารณะ ๑๒ ช่อง ออกไปก่อน และขอให้เปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนก่อนออกใบอนุญาต เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสถานีโทรทัศน์สาธารณะ



เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชนอย่างแท้จริง (เลขาธิการ กสทช. / กลุ่มงานทรัพยากร) 

มติท่ีประชุม         เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม กสท. คราวถัดไป 

  

วาระที่ ๕.๒           การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๓๑๓๘/๒๕๕๕  (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)/ กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.)) 

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

เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช. และ กสท. พร้อมท้ังมอบหมายให้ นายสมบัติ ลีลาพตะ นางสาวมณี
รัตน ์ ก าจรกิจการ และนางปริตา วงศ์ชุตินาท เป็นผู้ช้ีแจงการไต่สวนของศาล 

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๕.๒ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
เลิกประชุมเวลา                ๑๓.๐๐ น. 
  
 


