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รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ      กรรมการ 
๓. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า      กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์    กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์      กรรมการ 
๖. นายสมบัติ   ลีลาพตะ        ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๘.   นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย      ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๔. นางอิสสะรี  ฉัตรโชติกวงศ์ รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นางพุธชาด  แมนมนตรี ผู้เช่ียวชาญ 
๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๘. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาววรรณี  เกบุตร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายวรุตม์  ว่องโรจนานันท์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุม     
ทราบว่า เนื่องจากอยู่ในห้วงของการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งยัง
ไม่มีความชัดเจน จึงขอให้ส านักงานพิจารณาเรื่องต่างๆ ด้วยความรอบคอบและให้ข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ     
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ กสทช. ในส่วนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ 

๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับหนังสือจากเนช่ัน
มัลติมีเดีย และจะมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเข้าสู่กระบวนการต่อไป 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์           

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  



๓ 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๕๘  โดยให้เพิ่มเติมหมายเหตุท้ายวาระที่ ๔.๑๐ ดังนี้ “หมายเหตุ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ 
และ กสทช. สภิุญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

  
วาระที ่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าปี ๒๕๕๗ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 

มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ และการประชุม (กส.) ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง แล้วน าเข้าสู่ที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
วาระที ่ ๓.๓  เรื่องร้องเรียน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการให้บริการสัญญาณดาวเทียมของ

บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จ ากัด (เลขที่ ๓๕/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกจิการ  
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไข   

ให้สามารถรับชมรายการ RAW และรายการ Smack Down ผ่านช่อง Sports 
Spirit ได้ตามปกติ (เลขที่ ๑๐๙/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน/์ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกจิการกระจายเสยีง
และโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๕   เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขให้

สามารถรับชมช่องรายการของ Premium Package ได้ครบทุกช่องตามท่ีเจ้าหน้าท่ี
แจ้งไว้ หรือคืนเงิน จ านวน ๔,๐๔๕ บาท ในกรณีท่ีไม่สามารถรับชมรายการของ 
Premium Package ได้ครบทุกช่อง (เลขที่ ๑๒๑/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 



๔ 
 

วาระที ่ ๓.๖   เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอชเคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการจัดส่ง
ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (เลขท่ี ๑๗๔/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๗   เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ตรวจสอบเรื่องการ

ให้บริการและขอยกเลิกการตัดยอดบัตรเครดิตของผู้ร้อง (เลขท่ี ๑๑๘/๒๕๕๗)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๘ สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBTC/ITU National Seminar on 

Thailand Digital Terrestrial TV Broadcasting Roll Out” (ส านักกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดจิตอล (จส.))  
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. โดย จส. สรุปผลการจัดอบรมฯ และน าไปเผยแพร่             

ใน website ของส านักงาน กสทช. ในส่วนของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วย 
 
วาระที ่ ๓.๙ สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBTC/ITU Workshop on 

Roadmap for Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in 
Thailand” (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย จส. สรุปผลการจัดอบรมฯ และน าไปเผยแพร่ใน 

website ของส านักงาน กสทช. ในส่วนของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วย 
 
วาระที ่ ๓.๑๐ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
 



๕ 
 

วาระที ่ ๓.๑๑ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
เนื่องจากผู้ช้ีแจงติดภารกิจอื่น ไม่สามารถมาช้ีแจงต่อที่ประชุมได้ และไม่มีเอกสาร

ประกอบระเบียบวาระ ที่ประชุม กสท. มีความเห็น ดังนี้ 
กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ แจ้งว่า การแจกคูปองควรสอดคล้องกับแผนการขยาย

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  และให้ส านักงาน กสทช. ระมัดระวังการเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน 
เนื่องจากขณะนี้ มีการประชาสัมพันธ์ว่าจะเร่งรัดการแจกคูปองให้เร็วข้ึนกว่าก าหนดเดิม 

 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งความเห็นและข้อมูลที่กรรมการ กสท.     

ได้แจ้งต่อที่ประชุม กสท. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการจ านวน ๔,๑๓๗ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลงจ านวน ๒๐ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ โดยทันที และมอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๓.  การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการใหม่   
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน 
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลอง
ประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบ
คดีความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๔.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๙ มกราคม 
๒๕๕๘) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  



๖ 
 

๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ ทั้งนี้  
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่  ๔.๓ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. 

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานีวิทยุ บริษัท อสมท. 
จ ากัด (มหาชน) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ก่อนด าเนินการออกอากาศของ

สถานีวิทยุกระจายเสียง ดังนี้ 
๑.๑  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน ๒ สถานี 

รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ อย่างไรก็ดี ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเตือนให้สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ความถ่ี 107.25 MHz. ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดยเคร่งครัดในการส่ง 
ผังรายการหลักในปีต่อไป 

๑.๒  สถานีวิทยุ บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๖๒ สถานี รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕. 

๒. ส าหรับผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ.       
ให้ส านักงาน กสทช. น าเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 
วาระที่  ๔.๔ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
ที่ประชุม กสท. พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้ 
๑.   กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ  มีความเห็นว่า การแบ่งเวลาให้ผู้อื่น

ด าเนินรายการตามข้อ ๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 
มี เจตนารมณ์เพื่ อเป็นการป้องกันมิ ให้ผู้ รับ ใบอนุญาตน ากิจการไปให้ผู้ อื่ นเ ช่า ช่วง  จึงก าหนดข้ัน  
สูงต่ าไว้ที่จ านวนอย่างน้อยของการแบ่งเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละสิบแต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบ ซึ่งกรณีนี้หาก
จะไม่ก าหนดข้ันต่ าร้อยละสิบไว้ก็ได้ แต่เข้าใจว่าที่เขียนก าหนดข้ันต่ าไว้เช่นน้ีคงเป็นเทคนิควิธีการเขียนกฎหมาย
เท่านั้นแต่ตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงคือเพื่อป้องกันมิให้ผู้รับใบอนุญาตไปแบ่งการบริหารให้ผู้อื่นเช่าด าเนนิรายการ
เกินกว่าร้อยละสี่สิบ นั่นหมายความว่าหากมีผู้อื่นมาขอเช่าเวลาด าเนินรายการผู้รับใบอนุญาตต้องแบ่งเวลาให้    
ผู้นั้นเช่าเวลาออกอากาศซึ่งกรณีนี้จะปฏิเสธไม่ให้เช่าไม่ได้และต้องแบ่งให้เช่าไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ แต่อย่างมาก
ไม่เกินร้อยละสี่สิบ ส่วนกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจะผลิตรายการด้วยตนเองก็สามารถท าได้และเป็นการดีที่จะได้มี
การพัฒนาอุตสาหกรรม แต่หากยังไม่พร้อมที่จะผลิตรายการเองโดยไปซื้อรายการผู้อื่นมาออกอากาศก็สามารถ
ท าได้ภายใต้การบริหารหรือควบคุมก ากับดูแลของตนเอง 

๒.   ส านักงาน กสทช. ช้ีแจงตอ่ที่ประชุมกรณีผู้รับใบอนุญาตแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนนิ
รายการและกรณีน ารายการจากผู้อื่นมาออกอากาศว่า การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการของผู้รับอนุญาตให้ใช้



๗ 
 

คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ ในคราวประชุม กสท. ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไม่ขัดต่อเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ ที่ก าหนดสัดส่วนการน ารายการจากผู้อื่นมาออกอากาศฯ  

๓.   กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีความเห็นว่า การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนิน
รายการตามข้อ ๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 
ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการไม่น้อยกว่าร้อยละสิบแต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบของ
เวลาการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาต หากผู้รับใบอนุญาตไม่แบ่งเวลาไว้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบและไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบไม่ว่าจะมีผู้อื่นมาเช่าด าเนินรายการหรือไม่ก็ตามย่อมถือว่าผู้รับใบอนุญาต
นั้นกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. ดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบผังรายการหลักของผู้รับ
ใบอนุญาตที่ส านักงาน กสทช. เสนอในการประชุม กสท. ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้ว
พบว่ามีจ านวน ๕ ช่องรายการที่ไม่มีการแบ่งเวลาให้รายย่อยเช่าเลย คือ ช่องรายการ PPTV ช่องรายการ  
True4U ช่องรายการ NOW ช่องรายการ 8 และช่องรายการ AMARIN TV(HD) ซึ่งช่องเหล่าน้ีควรแบ่งเวลาไว้ให้
ผู้อื่นเช่าอย่างน้อยร้อยละสิบ เมื่อส านักงาน กสทช. ช้ีแจงยืนยันหลักการตามข้อ ๒ ที่ประชุมจึงได้ถือเป็น
หลักการประกอบการพิจารณาผังรายการในวาระนี้และวาระอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ส านักงาน กสทช. ควรต้อง
ก าหนดกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งมิใช่ผู้รับใบอนุญาตได้มีโอกาสในการ
ด าเนินรายการในสัดส่วนเวลาตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อสร้างสภาพที่หลากหลายในการให้บริการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๔.   กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  มีความเห็นว่า การตีความข้อ ๕ ของ
ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ พ.ศ. ๒๕๕๖  หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้
ว่าจะเป็นไปในแนวทางใด ซึ่งผลการพิจารณาของ กสท.จะมีผลอย่างส าคัญต่อตลาดในอนาคต ในช้ันนี้ 
จึงขอให้ชะลอการพิจารณาประเด็นเรื่องการแบ่งเวลาไปก่อนแล้วค่อยหาโอกาสมาพิจารณาหาข้อยุติในโอกาส
ต่อไป  ส่วนเรื่องผังรายการที่ส านักงาน กสทช.เสนอมานั้น เห็นว่าเป็นคนละประเด็นกับเรื่องการแบ่งเวลา 
จึงเห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 

๕.   ประธาน กสท.(พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) ขอสงวนใน ๒ ประเด็น คือ ๑) เรื่อง
ช่อง 3HD ขอยืนยันตามความเห็นที่เคยมีมาตลอด และ ๒) เรื่องการประกอบกิจการด้วยตนเอง  การซื้อรายการ
มาออกอากาศ และการแบ่งเวลาให้ผู้อื่นเช่า ซึ่งจะปรากฏรายละเอียดตามบันทึกข้อสงวนที่แนบ 

๖.   กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า  เห็นด้วยกับประธาน กสท. โดยขอ
สงวนความเห็นและจะท าบันทึกข้อสงวนส่งให้ต่อไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ 
กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์) มีความเห็นว่า เนื่องจากส านักงาน 
กสทช. ยืนยันในหลักการว่า การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการของผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบ
กิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในคราว
ประชุม กสท. ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไม่ขัดต่อเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มี
หลักเกณฑ์ใดๆ ที่ก าหนดสัดส่วนการน ารายการจากผู้อื่นมาออกอากาศฯ จึงมีมติ ดังนี ้

๑.   เห็นชอบให้ บริษัท ไบร์ท ทีวี จ ากัด (ช่องรายการ Bright TV) ออกอากาศข่าว 
ในพระราชส านัก ระหว่างเวลา ๒๑.๔๕ น. – ๒๒.๐๐ น. ของทุกวันในผังรายการหลักตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.   เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘  ดังนี ้



๘ 
 

 ๒.๑   ผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๑ ราย คือ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทน
เม้นต์ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓) 

 ๒.๒  ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ จ านวน ๓ ช่องรายการ ดังนี้ 

๒.๒.๑   บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด (ช่องรายการ 3HD) 
๒.๒.๒   บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน จ ากัด (ช่องรายการ ONE) 
๒.๒.๓ บริษัท ไบร์ท ทีวี จ ากัด (ช่องรายการ Bright TV) 

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก าชับให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ 
และผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด  

 
หมายเหตุ  
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ 

งามสง่า มีข้อสงวนตามบันทึกแนบ 
๒. กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ กสทช.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  

จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา   กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่  ๔.๕ การอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑๓๖ ราย ๔๔๑ ช่องรายการ (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   อนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของผู้ได้รับอนุญาตที่ได้ด าเนินการ

จัดส่งผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘  จ านวน ๒๒๗ ช่องรายการ ตามเอกสารที่แนบ เอกสาร ๖ 
๒.   อนุมัติ ผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ กรณีผู้ได้รับอนุญาตได้ด าเนินการจัดส่งผัง

รายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ แต่มิได้น าส่งผังรายการภายในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน ๒๑๔ ช่องรายการ ตาม
เอกสารที่แนบ เอกสาร ๗ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช.แจ้งก าชับให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ให้บริการ
โทรทัศน์ ทั้ง ๒๑๔ ช่องรายการ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ ที่ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดท าและเสนอผังรายการ
หลักอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการก่อนออกอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน โดยเคร่งครัดต่อไป 

๓.   ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเตือนผู้ได้รับอนุญาตที่ไม่ได้ด าเนินการจัดส่งผังรายการ
หลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมก าหนดมาตรการทางปกครอง จ านวน ๒๔๔ ช่องรายการ 



๙ 
 

๔.   มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ที่ได้รับอนุมัติจาก กสท. แล้ว ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการการโฆษณาอาหารและยา 
และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ใน
การติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ และประกอบการพจิารณาลดหยอ่นค่าธรรมเนยีมรายปตีอ่ไป 

 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  มีบันทึกความเห็นตามเอกแนบ 
 

วาระที่  ๔.๖ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของช่องรายการ Nation TV และ 
ช่องรายการ นิวทีวี (NEW TV) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   อนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี

และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ 
ระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ จ านวน ๒ ช่องรายการ ดังนี้ 
   ๑.๑   บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ Nation TV) 
   ๑.๒   บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด (ช่องรายการ นิวทีวี (NEW TV)) 
  ๒.   มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. ก าชับ ๒ ช่องรายการตาม ๑ ให้ส่งผังรายการ
หลักประจ าปีครั้งต่อไป ก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย ๑๕ วัน และกรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท า
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด 

 
วาระที่  ๔.๗ ความเห็นเบ้ืองต้น (Preliminary View) ของประเทศไทยต่อการประชุมเตรียมการประชุม

ใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๔ 
(APG15-4) (คณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕/ 
ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ ผลการประชุมคณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุ

คมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ 
๒.  เห็นชอบเอกสารความเห็นเบื้องต้นของประเทศไทยที่จะน าเสนอต่อการประชุม

เตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔ 
(APG15-4) ในระเบียบวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของการเตรียมการ
ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระท่ี  ๔.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ท็อปฟิลด์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เร่งด าเนินการให้รับชม

ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดสูง (High- 
Defination HD) โดยไม่ต้องเข้ารหัสสัญญาณ (เลขท่ี ๑๐๑/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบการยุติเรื่องร้องเรียน  
๒. เสนอแนะให้บริษัท ท็อปฟิลด์ (ไทยแลนด์) จ ากัด มีมาตรการชดเชยเยียวยาต่อ  

ผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ผู้ใช้บริการสามารถน ากล่องรุ่นเก่าที่ไม่สามารถรับชม
ดิจิตอลทีวีในระดับความคมชัดสูง (HD) มาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีใน
ระดับความคมชัดสูง (HD) ได้ ในราคาที่ต่ ากว่าราคาขายในตลาด 

๓. ให้บริษัท ท็อปฟิลด์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภค
รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อจ ากัด เกี่ยวกับคุณสมบัติของกล่องรุ่นต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ        
ใช้บริการ ผ่านช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
เลือกซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแก่ผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 

 
วาระที่  ๔.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ปรับปรุงคุณภาพการ

ให้บริการและเร่งด าเนินการจัดส่งใบเรียกเก็บค่าใช้บริการ (เลขท่ี ๑๐๕/๒๕๕๗)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

(บส.) หารือกับส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อจัดท าข้อเสนอ แล้วน าเข้าที่ประชุม กสท. อีกครั้ง 
 

วาระที่  ๔.๑๐ เรื่องร้องเรียนรายการ “นินทาการเมือง” ออกอากาศทางช่อง 4 Channel   
(โฟร์แชนแนล) (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน         
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการพิจารณา

ทบทวนแล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 
หมายเหตุ ประธาน กสท.(พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช. พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสง่า มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๑๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยาย
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และขอขยายวาระการด ารง
ต าแหน่งของคณะท างานฯ (คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล/ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยาย

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ธันวาคม ๒๕๕๗ 



๑๑ 
 

๒.   เห็นชอบ แผนการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (สถานีเสริม) ดังนี ้

ล าดับ แผนการติดตั้งสถานี (สถานีเสริม) ก าหนดการให้บริการ 
๑ ทุ่งสง ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๘ 
๒ ชุมพวง ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๘ 
๓ ชุมแพ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๘ 
๔ เขายายเที่ยง ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๘ 
๕ บุรีรัมย์ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๘ 
๖ พะเยา (เมือง) ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๘ 

๓.   เห็นชอบ การขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานติดตามและก ากับดูแล
การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ต่อไปอีก ๓ เดือน (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๘) 

 
วาระที่  ๔.๑๒ การจัดท าสัญญามาตรฐานในการให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมด าเนินรายการ (คณะอนุกรรมการ 

พิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม น าเข้าที่ประชุม กสท. คราวต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๓ การขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง  
และโทรทัศน์ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการในภารกิจ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ ออกไปอีก ๑ ปี นับแต่วันที่ครบก าหนดเดิม  
๒. ให้กรรมการ กสท. แต่ละท่านพิจารณาเพิ่มเติม โดยหารือกับประธาน

อนุกรรมการทุกคณะ แล้วแจ้งให้ส านักงาน กสทช. เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่  ๕.๑ การแก้ไขพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ (ส านัก

กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๔๕ น. 
 


