
๑ 
 

               
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 
วันจันทร� ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ณ ห&องประชุม ช้ัน ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค� 
 
ผู&เข&าร.วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน�        ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ�   มานะกิจ       กรรมการ 
๓. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ   งามสง#า       กรรมการ 
๔. ผู'ช#วยศาสตราจารย� ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท�     กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค�       กรรมการ 
๖. นายสมบัติ   ลีลาพตะ         ผู'ช#วยเลขานุการปฏิบัติหน'าท่ี 

ผู'อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน�  เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง        ผู'ช#วยเลขานุการ 
 ผู'อํานวยการสํานักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� และการประชุม 
 
 
ผู&ไม.เข&าร.วมประชุม 
๑.   นางสาวกอกนก  กิจบาลจ#าย        ติดภารกิจ 

ผู'อํานวยการสํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๒.  นางสาวมณีรัตน�   กําจรกิจการ       ติดภารกิจ 

ผู'อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู'อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
รักษาการผู'อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข#าย  

 สิ่งอํานวยความสะดวก และเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
๓. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ลาประชุม 
 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

 
 
เจ&าหน&าที่สํานักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ�  วัชระเกียรติพงษ� เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายสมภพ  รัตนาธรรมวัฒน� ผู'อํานวยการส#วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใน 
๓. นายทนงศักด์ิ  สุขะนินทร� ผู' อํานวยการสํานักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน� 
๔. นางรัตนากร  ทองสําราญ ผู'อํานวยการสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู'ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 



๒ 
 

๕. นางอิสสะรี  ฉัตรโชติกวงศ� รักษาการ ผู'อํานวยการสํานักคุ'มครองผู'บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน� 

๖. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู'ชํานาญการ 
๗. นางปราณี  จันทร�แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายผลเศรษฐ�  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท�นภัส  ป@ญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายเมธา  จันทร�หล'าฟCา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายประวิทย�  สันธนะวิทย� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายศักด์ิดา  มะเกลี้ยง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวกุลปาลี  ตันติวงศ� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายธนิศ  สงกรานต� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายเอกนรินทร�  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวอัจฉรีย�  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๒. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๓. นางสาวจงสุภา  ปEนตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวนันทพันธ�  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. ว#าที่ร'อยตรีพงศธร  จันอยู# พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นายณัฐวัฒน�  อังประภาพรชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต'น 
๒๘. นายพิชัย  ร#วมภูมิสุข ลูกจ'าง 
๒๙. นางคณาพร  สนธยานนท� ลูกจ'าง 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ&งให&ที่ประชุมทราบ 

ไม#มี 
 
มติที่ประชุม - 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  ครั้งที่ 

๙/๒๕๕๗ เม่ือวันจันทร�ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ (ฝJายเลขานุการคณะกรรมการ กิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�) 

  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันจันทร�ที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๕๘ โดยไม#มีข'อแก'ไข 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 
วาระท่ี  ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่  ๙/๒๕๕๘ (ฝJายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�) 
 

 มติที่ประชุม ทราบ 
 

วาระท่ี  ๓.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู&กระทําความผิดเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือน กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 
(สํานักกํากับการใช'คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (คส.)) 
 

 มติที่ประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให'สํานักงาน กสทช. เร#งบังคับใช'กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีกระทํา

ความผิดโดยเร็ว 
 
 
วาระท่ี  ๓.๓  หนังสือคู.มือติดตามแผนแม.บทวิทยุ-โทรทัศน� กสทช. “ทิศทางส่ือวิทยุ-โทรทัศน�ไทย” 

หนังสือรายงานสภาพการเปล่ียนแปลงของส่ือ ผลจากการปฏิบัติตามแผนแม.บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� (สํานักอํานวยการกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน� (อส.)) 
 

 มติที่ประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให'สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร#ใน website ของสํานักงาน กสทช. ในส#วนของ

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
 
 
 

 



๔ 
 

วาระท่ี  ๓.๔ เร่ืองร&องเรียน กรณีขอให&บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด ดําเนินการถ.ายถอดสด
ฟุตบอลลีกเยอรมัน, ฝ ร่ังเศส, ญี่ปุGนและบราซิล ( เลขที่  ๑๗๒/๒๕๕๗)  
(คณะอนุกรรมการคุ'มครองผู'บ ริโภคด'านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน�/สํานักคุ'มครองผู'บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (บส.)) 
 
มติที่ประชุม ทราบ 

 
วาระท่ี  ๓.๕ ข&อมูลท่ีเก่ียวข&องกับการชําระค.าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปJของผู&รับใบอนุญาต 

(สํานักค#าธรรมเนียมและอัตราค#าบริการในกิจการกระจายเสียงแลโทรทัศน� (นส.)) 
 
มติที่ประชุม ทราบ 

 
วาระที่  ๓.๖ ผลการดําเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให&บริการโครงข.ายโทรทัศน�

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (สํานักกิจการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติที่ประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๗  รายงานความคืบหน&าการดําเนินการโครงการจัดจ&างผู&ผลิตและจัดการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ� เผยแพร.ส่ือและกิจกรรมรณรงค�เสริมสร&างการรับรู& ความเข&าใจ
เก่ียวกับการเปล่ียนผ.านไปสู.การรับส.งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล (สํานัก
กิจการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 

 มติที่ประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๘ รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานทางเทคนิค มส. ๔๐๐๒-๒๕๕๕ 
ของเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (สํานักรับรองมาตรฐาน
วิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (รส.)) 
 
มติที่ประชุม  
๑.  ทราบ 
๒.  ให'สํานักงาน กสทช. เร#งดําเนินการแก'ไขป@ญหาที่เกิดข้ึนให'แล'วเสร็จโดยเร็ว     

แล'วรายงานให' กสท. ทราบต#อไป 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

วาระที่ ๓.๙ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปล่ียนผ.านไปสู.ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 
แก&ไขปLญหาและอุปสรรค (สํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน (พย.)) 
 
มติที่ประชุม  
๑.   ทราบ 
๒.   ให'สํานักงาน กสทช. นําความเห็นของกรรมการ กสท. ไปพิจารณาดําเนินการ 

แล'วให'รายงานความคืบหน'าต#อท่ีประชุม กสท. คร้ังต#อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต.ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว.างวันที่ ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ (สํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติที่ประชุม ให'นําเข'าที่ประชุม กสท. เปVนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 

 
วาระที่ ๔.๒ การต.ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู&ทดลองออกอากาศ   

ที่ถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘) (สํานักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติที่ประชุม ให'นําเข'าที่ประชุม กสท. เปVนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 

 
วาระที่ ๔.๓    รายช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ต&องระงับการออกอากาศช่ัวคราว เน่ืองจากมิได&

ดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให&แล&วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา (ณ วันที่ ๑๐มีนาคม ๒๕๕๘) (สํานักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติที่ประชุม ให'นําเข'าที่ประชุม กสท. เปVนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 

 
วาระที่ ๔.๔ การ ส้ินสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานี

วิทยุกระจายเสียง คริสเตียนอ.าวอุดม รหัส ๐๑๕๒๐๐๕๑ คล่ืนความถ่ี 87.50 
MHz จังหวัดชลบุรี (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติที่ประชุม ให'นําเข'าที่ประชุม กสท. เปVนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 

 
วาระที่ ๔.๕ ผู&ได&รับอนุญาตให&ใช&คล่ืนความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน� เพ่ือให&บริการ

โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดทั่วไป
แบบความคมชัดปกติ ขอเปล่ียนแปลงช่ือช.องรายการ จํานวน ๑ ช.องรายการ  
(สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� (ปส.๒)) 



๖ 
 

 
มติที่ประชุม ให'นําเข'าที่ประชุม กสท. เปVนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 

 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน� เพ่ือให&บริการโครงข.ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการที่ไม.ใช&
คล่ืนความถ่ี (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข#ายสิ่งอํานวยความสะดวก 
และวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติที่ประชุม ให'นําเข'าที่ประชุม กสท. เปVนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 

 
วาระที่ ๔.๗ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให&บริการ

โครงข.ายกระจายเ สียงหรือโทรทัศน�  สํ าหรับกิจการที่ ไม. ใช&คล่ืนความถ่ี          
ของห&างหุ&นส.วนจํากัด ทีม เคเบิ้ล เซอร�วิส (คณะอนุกรรมการกิจการไม#ใช'คลื่น
ความถ่ี/สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข#ายสิ่งอํานวยความสะดวก และวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติที่ประชุม ให'นําเข'าที่ประชุม กสท. เปVนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 

 
วาระที่ ๔.๘ การแต.งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

ที่ดํารงตําแหน.งครบวาระ (ส#วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน) 
  

มติที่ประชุม ให'นําเข'าที่ประชุม กสท. เปVนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 
 
วาระที่ ๔.๙ ความรับผิดชอบของผู&รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

ต.อผู&ใช&บริการ กรณี เรื่องร&องเรียนต.อการรับชมรายการผ.านกล.องรับสัญญาณ
ดาวเทียม GMM Z (คณะอนุกรรมการคุ'มครองผู'บริโภคด'านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน�/ สํานักคุ'มครองผู'บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
(บส.)) 

 
มติที่ประชุม ให'นําเข'าที่ประชุม กสท. เปVนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๐ การเสนอประเด็นหัวข&อแนวคิดโครงการประเภทที่ ๒ ตามวัตถุประสงค�ของ

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ (กทปส.) (คณะอนุกรรมการคุ'มครอง
ผู'บริโภคด'านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�/สํานักคุ'มครองผู'บริโภค      
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (บส.)) 

 
มติที่ประชุม สํานักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

 



๗ 
 

วาระที่ ๔.๑๑ ร.างหนังสือขอความร.วมมือผู&รับใบอนุญาตและผู&ที่เก่ียวข&องใช&ระมัดระวังการ
นําเสนอข.าวหรือรายการที่มีเน้ือหาด&านความรุนแรง (สํานักกํากับผังรายการแล
เนื้อหารายการ และพัฒนาผู'ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.)     
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด'านผังรายการและเน้ือหารายการ) 

 
มติที่ประชุม ให'นําเข'าที่ประชุม กสท. เปVนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๒ ผู&รับใบอนุญาตขออนุญาตผ.อนผันการเปYดเผยรายได&ที่เกิดข้ึนจากการให&บริการ

ตามท่ีได&รับอนุญาตไว&ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (สํานักค#าธรรมเนียมและ
อัตราค#าบริการในกิจการกระจายเสียงแลโทรทัศน� (นส.)) 

 
มติที่ประชุม ให'นําเข'าที่ประชุม กสท. เปVนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 

 
 
วาระที่ ๔.๑๓ การขออุทธรณ�คําส่ัง กสทช. ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ 

๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กรณีของกรมประชาสัมพันธ� (สํานักกิจการโทรทัศน�ในระบบ
ดิจิตอล (จส.)) 

 
มติที่ประชุม ให'นําเข'าที่ประชุม กสท. เปVนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๔ ร.างคําช้ีแจงสํานักงาน ป.ป.ช. (สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� (มส.)) 
 

มติที่ประชุม สํานักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
วาระที่ ๔.๑๕ รายงานผลการวิเคราะห�ระดับการแข.งขันและผู&มีอํานาจเหนือตลาดอย.างมี

นัยสําคัญในตลาดท่ีเก่ียวข&องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� (สํานัก
ส#งเสริมการแข#งขันและกํากับดูแลกันเอง (สส.)) 

 
มติที่ประชุม ให'นําเข'าที่ประชุม กสท. เปVนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๖ ข&อร&องเรียนกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ช.อง SUN MOVIE (สํานักส#งเสริมการแข#งขัน

และกํากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 

มติที่ประชุม ให'นําเข'าที่ประชุม กสท. เปVนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๗ การตรวจสอบข&อเท็จจริงกรณีการเปbนผู&มีผลประโยชน�ร.วมกันของผู&รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู.ข.าวสารและสาระ 
(สํานักส#งเสริมการแข#งขันและกํากับดูแลกันเอง (สส.)/สํานักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน� (มส.)) 



๘ 
 

 มติท่ีประชุม  ให'นําเข'าที่ประชุม กสท. เปVนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ'ามี) 
วาระที่ ๕.๑   การแต.งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานด&านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน�  
 
มติที่ประชุม    
๑. เห็นชอบให'แต#งต้ังคณะอนุกรรมการด'านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน� จํานวน ๑๐ คณะ ดังนี้ 
  ๑.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด'านกิจการกระจายเสียง 

 ๑.๒ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด'านกิจการโทรทัศน� 
 ๑.๓ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรม และแก'ไขป@ญหาการรบกวนวิทยุ

การบิน 
 ๑.๔ คณะอนุกรรมการด'านผังรายการและเนื้อหารายการ 
 ๑.๕ คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช'กฎหมาย ด'านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 ๑.๖ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปVน

การใช'คลื่นความถ่ี ด'านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 ๑.๗ คณะอนุกรรมการส#งเสริมและกํากับการแข#งขัน ด'านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน� 
 ๑.๘ คณะอนุกรรมการประเมินมูลค#าคลื่นความถ่ี และกําหนดโครงสร'างอัตรา

ค#าธรรมเนียมและค#าบริการ ด'านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 ๑.๙ คณะอนุกรรมการส#งเสริมการกํากับดูแลกันเอง 
 ๑.๑๐ คณะอนุกรรมการคุ'มครองผู'บริโภคด'านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน� 
๒. ให'สํานักงาน กสทช. เร#งดําเนินการประสานงานกับ กสท. ทุกท#าน เพ่ือเสนอ

รายชื่อคณะอนุกรรมการก#อนนําเสนอ กสท. เพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 
 

หมายเหตุ     รับรองระเบียบวาระนี้ เพ่ือนําไปดําเนินการในส#วนที่เก่ียวข'องต#อไป 
 

วาระที่ ๕.๒   โครงการนักบริหารระดับสูงในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� หลักสูตร 
“หลักการบริหารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�” 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ที่ประชุมเสียงข'างมาก (กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ�  มานะกิจ กสทช. ผศ.ดร. 

ธวัชชัย จิตรภาษ�นันท� และ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค�) มีมติให'ชะลอการดําเนินการตามโครงการนักบริหาร
ระดับสูงในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� หลักสูตร “หลักการบริหารในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน�” ไว'ก#อน 



๙ 
 

 หมายเหตุ   
๑.  ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�) และ กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ   

งามสง#า ขอสงวนความเห็นตามบันทึกท่ีแนบ 
๒.  กสทช. เสียงข'างมาก (กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ�  มานะกิจ กสทช. ผศ.ดร. 

ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� และ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค�) มีข'อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
๓.  รับรองระเบียบวาระนี้ เพ่ือนําไปดําเนินการในส#วนท่ีเก่ียวข'องต#อไป 

 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 

พันตรี 
(โกเมธ ประทีปทอง) 

ผู'จดรายงานการประชุม 
 
 
 

พันเอก 
(นที  ศุกลรัตน�) 
ประธาน กสท. 

ผู'รับรองรายงานการประชุม 
 


