
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ ท่ี ๗ กันยายน 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         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๘. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙.    นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
  
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นายฉันทพัทธ์  ข าโคกกรวด ผู้อ านวยการส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๔. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ ผู้อ านวยการส่วน 
๕. นายโฆษิต  เลาหวิโรจน์ ผู้อ านวยการส่วน 
๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๑๑. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวชวิศา  โนนศรีชัย พนกังานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวอมรรัตน์  มั่นสัมฤทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. ว่าที่ร้อยตรีเอกพงษ์  ไชยสิทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
 
มติท่ีประชุม -  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             

ครั้ง ท่ี ๒๙/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. ให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒.๑ ของ มติที่ประชุม ของวาระที่ ๔.๑๐ เป็นดังนี้  
 “๒.๑  กรณีผู้ให้บริการโฆษณาให้สิทธิการใช้บริการต่าง ๆ เป็นพิเศษแก่ผู้สมัครใช้

บริการเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายในห้วงเวลาใด ผู้ให้บริการต้องคงสิทธิการใช้บริการเป็นพิเศษตามที่โฆษณาน้ันไว้
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการท าสัญญาใช้บริการ” 

๒. ให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒ ของ มติที่ประชุม ของวาระที่ ๔.๑๑ เป็นดังนี้ 
 “๒. กรณี บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทกิจการที่ใช้คลื่น

ความถ่ี (โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล) ได้กระท าการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร เอสพี-ไฟเบอร์ (SP-Fiber) ทางช่องรายการ 



๓ 
 

LOCA  จึงเห็นสมควรให้มีหนังสือเตือนให้บริษัท ไทยทีวี จ ากัด (ช่องรายการ LOCA) ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหาร เอสพี-ไฟเบอร์ (SP-Fiber)  หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครอง 
จ านวน วันละ ๒๐,๐๐๐ บาท”  

๓. ให้ยกเลิกความใน ช่อง (column) ข้อมูลที่น าส่ง ของล าดับ ๑ ของตาราง
รายละเอียด ย่อหน้าที่ห้า ของสรุปเนื้อหาวาระที่ ๔.๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนยุทธศาสตร์และการจัดสรรเงินกองทุนฯ” 
๔. ให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒ ของมติที่ประชุม ของวาระที่ ๕.๑ เป็นดังนี้ 
 “๒. มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) เป็นผู้ไปช้ีแจงต่อ 

ศาลปกครองกลาง” 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที ่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ (ส านักกรรมการกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ และการประชุม) 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมที่เกี่ยวข้อง เร่งด าเนินการต่อเรื่อง

ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

วาระที ่ ๓.๓ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๔  ความคืบหน้ากรณีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดท างานวิจัยเรตต้ิงของ
สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ (MRB) (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
(สส.))  

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๕  การให้ถ้อยค าต่อศาลในคดีหมายเลขด าท่ี ๑๕๓๙/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.))  

มติท่ีประชุม ทราบ 



๔ 
 

 
วาระที ่ ๓.๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 กรรมการ กสท. มีความเห็น ดังนี ้
 กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ มีความเห็นว่า จากการที่ขณะนี้มีผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์หลายราย ยื่นฟ้อง กสทช.  กสท. และ ลสทช. ต่อศาลปกครองกลางว่าละเลยต่อหน้าที่ไม่ด าเนินการ
และก ากับดูแล การเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณทีวีดิจิตอล ในการนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รวบรวม
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการและก ากับดูแลของ กสทช. กสท. หรือ ลสทช. ที่มีต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น การด าเนินการแจ้งให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ช้ีแจงข้อเท็จจริงและลงโทษพนักงานที่ไม่น า
คูปองไปแจกให้ถึงประชาชนโดยตรง การไม่จ่ายเงินให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดกรณีมีเขตพื้นที่การแจกจ่าย
คูปองบางเขตมีปัญหาไม่ยอมน าคูปองไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน และกรณีลงโทษผู้เข้าร่วมโครงการรับแลก
คูปองกับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช.ก าหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเตรียมข้อมูลไว้
เป็นพยานหลักฐานให้กรรมการ กสท.ใช้ช้ีแจงต่อศาลปกครองกลางว่า กสทช. กสท. และ ลสทช.ได้มีการ
ด าเนินการและก ากับดูแลการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลแล้ว อย่างไรบ้าง 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. ไปพิจารณาด าเนินการ   

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

 มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๒ 

ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๖๖ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ  
เอกสาร ๑   

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ (ครั้งที่ ๒) และมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๑๔ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๓.   การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตดัสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
การยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งทาง
ปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่
ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ



๕ 
 

กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคตรวจสอบการ 
ด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้
กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที ่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที ่ ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  

 มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๓ สถานี (ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่
แนบ เอกสาร ๔  ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. 
๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกล่าวทราบ 
และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่น
ความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าฝ่าฝื นหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งระงับดังกล่าว ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒.   ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓.   หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศตาม
ข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุ  
กรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการต่อไป 

 
วาระที ่ ๔.๔ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลองประกอบ

กิจการกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 



๖ 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๓๒ สถานี รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕  

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล จ านวน ๑๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๖ 

 
  วาระที่ ๔.๕   พิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียน

แต่งตั้งผู้จัดการสาขาของสมาคมวิทยุโทรทัศน์เพ่ือความมั่นคง (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) / คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการกระจายเสียง) 

  มติท่ีประชุม 
  ๑.  ยกค าร้องขออนุญาตขยายระยะเวลาย่ืนเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียน
แต่งตั้งผู้จัดการสาขาของสมาคมวิทยุโทรทัศน์เพื่อความมั่นคง เนื่องจากเหตุที่อ้างตามค าร้องฟังไม่ข้ึน จึงไม่มีเหตุ
สมควรที่จะขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนให้แก่สมาคมต่อไป   

๒.  ไม่อนุญาตให้สมาคมวิทยุโทรทัศน์เพื่อความมั่นคงเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๘ สถานี  รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๗ เนื่องจากค า
ขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสมาคมวิทยุโทรทัศน์เพื่อความมั่นคง เป็นค าขอทดลองที่มี
เอกสารไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้สิทธิยื่นค าขอฯ เดิมตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ใหม่ในนามตนเอง ในประเภทกิจการทางธุรกิจหรือบริการชุมชนตามความประสงค์ของตนต่อไป  
  ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของ กสท. ให้
สมาคมวิทยุโทรทัศน์เพื่อความมั่นคงผู้ยื่นค าร้องทราบต่อไป 

 
  วาระที่ ๔.๖ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๕๔๓/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (มส.)) 

  มติท่ีประชุม  
๑. มอบหมายให้ประธาน กสท.( พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช.พันต ารวจ

เอก ทวีศักดิ์ งามสง่า หรือ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์  เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 
๒. เห็นชอบการมอบหมายให้นายสมบัติ  ลีลาพตะ นายพสุ  ศรีหิรัญ และ                  

นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ ไปให้ถ้อยค าประกอบการพิจารณามีค าสั่งเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการช่ัวคราว
ก่อนการพิพากษา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 

๓. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
  
  วาระที่ ๔.๗ บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างส านักงาน กสทช. ร่วมกับ Ministry of 

Science, ICT and Future Planning ประเทศเกาหลี (ส านักพัฒนาองค์กร
วิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 

 
 



๗ 
 

  มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างส านักงาน กสทช. ร่วมกับ 

Ministry of Science, ICT and Future Planning ประเทศเกาหลี 
 
วาระท่ี ๔.๘ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เรื่อง การสร้างความเข้าใจและ

การศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค (ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

 มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบโครงการการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก

ต่อผู้บริโภค และการศึกษาผลกระทบ ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด  
๒. เห็นชอบการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การสร้างความเข้าใจ

และการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่      
๓ จังหวัด ดังนี ้

๒.๑ จังหวัดเชียงใหม่ (อ าเภอไชยปราการ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๒.๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ าเภอเกาะสมุย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
๒.๓ จังหวัดร้อยเอ็ด    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

๓.  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การสร้างความเข้าใจ
และการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
วาระท่ี ๔.๙ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพเพ่ือ

สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ส านักนโยบาย
และวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))  

มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ

เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กับสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศน์ 

๒.  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้
แก้ไขข้อ ๔ ระยะเวลาความร่วมมือ จาก “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นต้นไป” เป็น “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ให้มีผล
บังคับใช้เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นต้นไป” 

  
วาระท่ี ๔.๑๐ ส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน IIC Communications Policy & Regulation Week 2015 

ระหว่างวันท่ี ๓-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ วอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา  (ส านัก
นโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

  มติท่ีประชุม    เห็นชอบให้ส่งบุคลากรพนักงาน กสทช. เข้าร่วมการประชุมสัมมนางาน  
IIC Communication Policy & Regulation Week 2015 ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ วอชิงตัน ดีซี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน ๒ คน ดังนี ้



๘ 
 

๑. นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ และ
รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๒. นายพสุ ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
 

วาระท่ี ๔.๑๑ ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจาย
เสียง (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการประชุม (กส.))  

  มติท่ีประชุม   
๑.  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน

กิจการกระจายเสียง โดยให้ นายมานพ  เหมพลชม พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ และให้แต่งตั้ง ดร .บัณฑิต            
ตั้งประเสริฐ  เป็นอนุกรรมการ แทน  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบ
และมอบหมายให้ กสท. ด าเนินการออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมในข้อ ๑ ตามมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 

 
วาระท่ี ๔.๑๒ การต่ออายุคณะท างานพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสยีง

และกิจการโทรทัศน์ ภายใต้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์  
(ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

  มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบการต่ออายุคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต 

ด้านกิจการโทรทัศน์ออกไปอีก ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ 
๒. เห็นชอบการปรับปรุงอ านาจหน้าที่คณะท างานเพื่อให้ครอบคลุมถึงการติดตาม

ความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผ่นแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ดังนี้ 
๑) พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

ประจ าปี ๒๕๕๘ และจัดท ารายงานผลการพิจารณากลั่นกรอง เสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

๒) ให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน ์มอบหมาย 

 
วาระท่ี ๔.๑๓ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ประจ าปี ๒๕๕๘  
ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (อส.)) 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจ าปี ๒๕๕๘  ด้าน 
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  เฉพาะเนื้อหาส่วนที่ ๒ สถานภาพและแนวโน้ม และส่วนที่ ๓ การ
จัดสรรเงินกองทุน ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 



๙ 
 

 
วาระท่ี ๔.๑๔ ความเห็นข้อกฎหมายเรื่องสิทธิในหมายเลขล าดับช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))  

มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. เสนอ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ให้ที่ประชุม กสท. พิจารณาในการประชุมคราวถัดไป 

 
หมายเหตุ   กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที่ ๕.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล(จส.)) 

  มติท่ีประชุม    
๑.  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ไม่ให้สิทธิได้รับค่าตอบแทนส าหรับ
อนุกรรมการดังกล่าวแต่อย่างใด 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบ   
และมอบหมายให้ กสท. ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในข้อ ๑ ตามมาตรา ๓๗ แห่ง พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 

 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 

 


