
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๙/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงคส์ านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                                      รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓                   เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๘/

๒๕๕๖                 : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 

๓.๒   รายงานการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
(ประเภท ก) ตามมาตรฐานทางเทคนิค กสทช.มส. ๔๐๐๒-
๒๕๕๕    (ฉบับที่ ๑)     และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ส าหรับ
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.) 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑   การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง                 ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖                         : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๒   การเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) และบริษัท บางกอกเอ็น
เตอร์เม้นต์ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓) ตามประกาศ 
กสทช.                 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖  : กลุ่มงานการ



อนุญาตประกอบกิจการ ๓   (ปส.๓) 
  
  
๔.๓   การเปลี่ยนแปลงผังรายการของ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก (ช่อง ๕) 

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖  : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 

๔.๔  การรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากที่
ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์กรณีการติดตามตรวจสอบข้อความโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาตามกฎหมาย  : คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่ม
งานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (รส.) 

๔.๕  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที๒่) พ.ศ. ...  : กลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)       

๔.๖  การเปลี่ยนรายชื่ออนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการใน
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  : กลุ่มงาน
พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) 

๔.๗   การอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ใน
ระบบไอพี (พส.) /กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๘  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ภายหลังรับฟัง
ความคิดเห็น :  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บส.) /กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.)         

  
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.   นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                             ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์                                     
๗.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๘.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๙.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                           ติดภารกิจ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์            เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นางสาว ศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง                     ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ

คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๓.        นายทนงศักดิ์ สุขะนินทร์                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
เคลื่อนท่ี และโทรทัศน์ในระบบไอพี 

๔.        นางรัตนากร ทองส าราญ                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๕.        นายพสุ  ศรีหิรัญ                                 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๖.        นางสาวกัญญา แสนคลัง                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางเพ็ญพร ทองนาค                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นางสาวภัชนันท์ กล่ินศรีสุข                     พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๑.    นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ์                      พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ์                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 



๑๓.    นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔.    นางสาวอนุรดี โรนจสุพจน์                      พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๕.    นางสาวมณีนุช อ่อนกัน                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
  
เริ่มประชุม                          ๑๐.๐๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
๑.๑   เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นท ี ศุกลรัตน์)  

กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ได้ชี้แจงและท าความ
เข้าใจกับผู้ซื้อเอกสารการประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เกี่ยวกับการ
ขยายโครงข่าย ค่าเช่าโครงข่าย พร้อมด้วยผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการโครงข่ายทั้ง ๔ ราย การชี้แจงเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
ท าให้เกิดความชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อเอกสารการประมูลเป็นอย่างดี  

๑.๒   เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสท. ได้เป็นประธานในการ
ประชุมมอบนโยบายของคณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  ที่โรงแรมบัดดี้ ปากเกร็ด นนทบุรี เพ่ือให้
การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เป็นไปตามแนวนโยบายที่ กสท. ก าหนด  

๒. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
๒.๑   เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้ไปร่วมการอบรมหลักสูตร Training Course 

on Broadcasting Technology and Policy ณ กรุงบาเซโลนา ประเทศสเปน 
๒.๒   วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ จะจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ 

กสทช. เรื่อง มาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค จึงขอเชิญ
กรรมการ กสท. เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวด้วย  

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๓๘/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                   มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และ             กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖โดยให้แก้ไขมติที่ประชุม 
ระเบียบวาระ 
ที่ ๔.๕ ข้อ ๔ จากข้อความ “๔.  มอบหมายส านักงาน กสทช. รวบรวมสรุปแผนแม่บทฯ ตามข้อ ๓ น าไปบรรจุ
ไว้ในรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๖  ของ กสทช. ด้วย” 

เป็น “๔. มอบหมายส านักงาน กสทช. น ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๖ ของ 
กสท. บรรจุไว้ในรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๖ ของ กสทช. ด้วย” 

  



ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๖  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                             มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    รายงานการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (ประเภท ก) 
ตามมาตรฐานทางเทคนิค กสทช.มส. ๔๐๐๒-๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๑) และแก้ไข
เพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี ๒) ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (กลุ่ม
งานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.))  

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่   

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาต 
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖๔ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 
                                                               

วาระท่ี ๔.๒    การเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 
(สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) และบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ 
จ ากัด (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดท า 
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖ (กลุ่มงาน 
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) และบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสี ช่อง ๓) ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ 

  
วาระท่ี ๔.๓    การเปลี่ยนแปลงผังรายการของ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก (ช่อง ๕) ตาม

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ 
(ปส.๓)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก (ช่อง 
๕) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 



  

วาระท่ี ๔.๔    การรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กรณีการติดตามตรวจสอบข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโฆษณา 
ตามกฎหมาย (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติที่ประชุม      

                   ๑.   ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการแจ้งค าสั่งทางปกครอง ดังนี้  
                 ๑.๑   แจ้งบริษัท อาธีน่า มีเดีย จ ากัด ผู้ประกอบกิจการช่อง  OHOแชนแนล ให้ระงับการ

โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาบี แอล ๙๙ ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๘๘ ทวิ มาตรา ๘๘ (๒) มาตรา ๗๗ และฝ่าฝืนมาตรา ๘๘ (๘) 
แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ BB Maxx Big Brother ที่ฝ่าฝืนมาตรา 
๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                 ๑.๒   แจ้งบริษัทไทย มงคล มัลติมีเดีย จ ากัด ผู้ประกอบกิจการช่อง มลคล แชนแนล ให้
ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ Pene Maxim ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                         ๑.๓   แจ้งบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการ
ช่อง MV ฮิตสเตชั่น ให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางบี เบอร์รี่(B-Berry) ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการตามข้อ ๑ ให้ระมัดระวัง 
การโฆษณาออกอากาศผลิตภัณฑ์อาหารและยา หรือผลิตภัณฑ์ในท านองเดียวกัน ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๕    (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ... (กลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

มติที่ประชุม      

                   ๑.   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
                   ๒.   เห็นชอบให้น าเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และมอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
                   ๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย วส. จัดท าสรุปเนื้อหาสาระ ความจ าเป็น ในการ 
ออกประกาศฯ ฉบับดังกล่าวให้แก่ คณะกรรมการ กสท. ทุกท่าน 



  
หมายเหตุ :       กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ มีความเห็นต่อระเบียบวาระนี้ ตามบันทึกความเห็นที่แนบ 

กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตต่อระเบียบวาระดังนี้ 

๑.   สามารถก ากับบริษัทที่ส ารวจข้อมูลได้หรือไม่ และอยู่ในกรอบอ านาจของภารกิจกระจาย
เสียงและโทรทัศน์หรือไม่ อย่างไร 

๒.   เนื่องจากผู้ถูกก ากับ มีความรู้และความช านาญสูงกว่าหน่วยงานก ากับในเรื่องการส ารวจ
ข้อมูล  
หากประกาศฯฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะสามารถน าไปใช้ก ากับดูแลได้อย่างไร  

  

วาระท่ี ๔.๖    การเปลี่ยนรายชื่ออนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ 
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

มติที่ประชุม      
                   ๑. รับทราบการลาออกของ รศ.ดร.ดรุณ ี หิรัญรักษ์  อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ 
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
                   ๒. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายด าริห ์ สุตเตมีย์ เป็นอนุกรรมการ แทน รศ.ดร.ดรุณ ีหิรัญรักษ์ ตามที่
ส านักงาน กสทช.เสนอ 
                   ๓. ให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพหรือผู้แทน และผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้แทน พ้นจาก ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการฯ 

                   ๔. อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์หรือผู้แทน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการฯ 

                   ๕. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๗    การอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (กลุ่ม
งานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.) /กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      
                   ๑.   รับทราบผลการด าเนินการตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
                   ๒.   เห็นชอบแนวทางการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้รับบริการโทรทัศน์ 
ในระบบดิจิตอล ดังนี ้

                 ๒.๑   ให้ส านักงาน กสทช.โดย จส.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเขตพ้ืนที่ครอบคลุมการ



ให้บริการ (Coverage Service Area) ในการรับ – ส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในแต่ละ
ช่วงเวลา เพื่อให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสิทธิในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

                         ๒.๒   ให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตผลิต น าเข้า จ าหน่าย 
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องรับในระบบดิจิตอลจะสามารถรับชม
ได้ตามเขตพ้ืนที่การให้บริการ (Coverage Service Area) ตามท่ีส านักงาน กสทช.ประชาสัมพันธ์ และข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์เพ่ือใช้ในการติดต่อสอบถามการใช้งานเครื่องรับจากผู้จ าหน่ายเครื่องรับ โดยอาจติดฉลาก
ข้อความหรือข้อมูลให้ประชาชนผู้รับบริการทราบไว้บน หรือด้านในบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

                   

  

วาระท่ี ๔.๘    ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ภายหลังรับฟังความคิดเห็น (กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากร 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) /กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      อนุญาตให้ถอนระเบียบวาระท่ี ๔.๘ 
  

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

                   ไม่มี 
  

  

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๒๐ น. 
 


