
๑ 
 

              
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ ท่ี ๒ มีนาคม 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.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 

 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา  

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
๔. นางอิสสะรี  ฉัตรโชติกะวงศ์ รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านัก ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ       

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๒ 
 

๖. นายทนงศักด์ิ  สุขะนินทร์ ผู้อ านวยการส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๗. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวสกลกฤตา  ลิมปิสวัสดิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวธัญธารีย์ สุธีวราสิทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวคัคนางค์  จามะริก พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวสุพีชา  จั่นหยง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๐. นางสาวชาญชญาณ์พัชร์  เทียบรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๑. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๒. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๓. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๔. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์พุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๕. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๓๖. นางสาวพัชรพิมพ์  เขียวพงษ์ ลูกจ้าง 
๓๗. นายจักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์   ที่ปรึกษาจากบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 
๓๘. นายศักดิ์ชัย  วัฒนเดชะกุล ที่ปรึกษาจากบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 
๓๙. นายสิทธิชน ภัทรโพธิกุล ที่ปรึกษาจากบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 
๔๐. นางสาวอิสรีย์ รุ่งเรอืงภัทรกิจ  ที่ปรกึษาจากบริษัท ไทม์ คอนซลัติ้ง จ ากัด 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และไม่มีเรื่องแจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบ 
๒. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมส านักงาน กสทช. เขต ๖ ขอนแก่น และวันศุกร์  
ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ไปยื่นค าช้ีแจงต่อศาลปกครอง กรณีคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๗๑๐/๒๕๕๗           
ณ ศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น  

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่  

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 
๑. แก้ไขเพิ่มเติม หมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม วาระที่ ๔.๑๖ จาก “หมายเหตุ   

พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ สงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ” เป็น “หมายเหตุ  พลโท ดร. พีระพงษ์   
มานะกิจ มีความเห็นแย้งในข้อ ๒ โดยยืนยันตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ” 

๒. เพิ่มเติม มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๑๗  เป็นข้อ ๔ ดังนี ้
 “๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป” 
๓. แก้ไข ข้อ ๒.ของ หมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม วาระที่ ๔.๒๒ จาก “๒. กสทช.  

สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ” เป็น “๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  สงวนความเห็น
ตามบันทึกที่แนบ” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติเกี่ยวกับสถานีวิทยุ ท่ีถูกระงับตามมติ กสท. 
ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๘ (ส านักกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม) 
 



๔ 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานี วิทยุกระจายเสียง 

ที่กระท าความผิดโดยเร็ว 
 
วาระที ่ ๓.๓ รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเดือน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
  

มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าข้อมูล เผยแพร่ใน website ของส านักงาน กสทช.  

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ต่อไป 
 
วาระท่ี  ๓.๔ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีขอให้ตรวจสอบ
โฆษณาเว็บพนัน (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน          
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 
  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ กรณีหนังสือจากสมาคมพนักงาน
ต้อนรับ และสมาคมนักบินไทยร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสมของสื่อโฆษณาของ
สายการบิน Nok Scoot (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 
  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๖  รายงานการจ าแนกประเภทผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ส านักการ

อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๗ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ          
ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้กระท าการแทน จ านวน ๑ ราย (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
  



๕ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที ่ ๓.๘ การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๒ ราย (คณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๙ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
หมายเหตุ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์  และ กสทช. สุภิญญา  

กลางณรงค์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกที่แนบ 
 
วาระที ่ ๓.๑๐ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
ที่ประชุม กสท.พิจารณาแล้ว มีความเห็นของกรรมการ กสท.แต่ละท่าน ดังนี ้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีความเห็นว่า สมควรให้

ส านักงาน กสทช. เร่งติดตามตรวจสอบการน าคูปองไปแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลของประชาชน และ
รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุม กสท. ทราบด้วย 

๒. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์  มีความเห็นว่า คูปองที่แจกไปรอบที่ ๑ จะครบ
ก าหนดอายุการน าไปแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้  จึงให้ส านักงาน กสทช.  
เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย 

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

รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการประชาสัมพันธ์การแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ดิจิตอลทีวี ต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที ่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 



๖ 
 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ครั้งที่ ๑ ในช่วงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ านวน ๑๐๒ สถานี ตามบัญชีรายช่ือ 
ที่แนบ เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๒ ในช่วงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ านวน ๕๙๙  
สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุ ครั้งที่ ๑ หรือมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาพร้อม
เหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบ
กิจการเดิมสิ้นสุดลงจ านวน ๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุ ครั้งที่ ๒ หรือมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาพร้อม
เหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบ
กิจการเดิมสิ้นสุดลงจ านวน ๑๗  สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

๔. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ไม่ตัดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการใหม่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่ม     
ผู้ทดลองประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและ
เปรียบเทียบคดีความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๕. ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที ่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศท่ี

ถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๙ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้  
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ 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 ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
  
มติท่ีประชุม  



๗ 
 

๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๓๗ สถานี (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และ
มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ี
และภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี หากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 

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 าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๔ ผลการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๘ มกราคม 
๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันที่ 

๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี จ านวน ๔๗ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๗ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ จะต้องไม่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงผู้ด าเนินการสถานี 

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานีของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงระหว่างวันที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  จ านวน ๔ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๘ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์  และ กสทช. สุภิญญา 

กลางณรงค์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที ่ ๔.๕ การพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่าย
สื่อสารมวลชนเพ่ือความมั่นคงของชาติ คลื่นความถี่ 103.50 MHz จังหวัดชัยภูมิ 
ซึ่ งถู ก เ พิกถอนสิทธิ กา ร เ ป็นผู้ทดลองออกอากาศในลั กษณะชั่ วคราว 
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  



๘ 
 

๑. ไม่รับค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของสถานี วิทยุกระจายเสียงเครือข่าย
สื่อสารมวลชนเพื่อความมั่นคงของชาติ คลื่นความถ่ี 103.50 MHz จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากไม่ปรากฏว่าผู้ร้อง
หรือหุ้นส่วนของผู้ร้องเป็นผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันสถานีมาแต่เดิมที่มีส่วนได้เสียหรือถูกกระทบจากผลแห่ง
ค าสั่ง อีกทั้งไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจโดยชอบให้ด าเนินการแทน ผู้ร้องจึงมิใช่คู่กรณีที่จะสามารถยื่น
ค าขอให้พิจารณาใหม่ได้ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ประกอบกับการยื่นค าร้องมิได้กระท าภายใน ๙๐ วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้มีการพิจารณาใหม่ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาค าร้องขอให้
พิจารณาใหม่พร้อมแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครองให้ผู้ร้องทราบต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๖ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จ านวน ๙๒ สถานี ก่อนด าเนินการออกอากาศต่อไป รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๙ 

๒. ส าหรับผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ที่ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๕๓ สถานี ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้
กรมประชาสัมพันธ์ เร่งปรับปรุงผังรายการหลักให้ถูกต้องครบถ้วน และน าส่งให้ส านักงาน กสทช. ภายใน ๑๕ 
วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ  

๓. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้รับข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์ แล้ว ให้ เร่ง
ด าเนินการเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เชิญตัวแทนจากกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม
ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส 
ตามที่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๐ ก าหนด กับ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่  ๔.๗ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ในปีท่ี ๒ ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ตามมติ
ท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๗ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. รับทราบผลการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในปีที่ ๒ ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๗ 



๙ 
 

๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พิจารณาและท าความเห็น แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๘ กรณีการออกอากาศรายการโทรทัศน์ของ ช่อง ๑๓ สยามไทย (ส านักก ากับผังและ

เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)     
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

 
วาระที่  ๔.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งปรับปรุงสัญญาณ

ให้สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้ (เลขท่ี ๑๐๑/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี 

จ ากัด เร่งปรับปรุงสัญญาณให้สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้  (เลขที่ ๑๐๑/๒๕๕๗)  
เนื่องจากไม่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ 
 

วาระที่  ๔.๑๐ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๖/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) หรือ กสทช.         

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่  ๔.๑๑ การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จาก พลโท จเด็จ ใจมั่น เป็น นายชาตรี ดาวทอง  
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๒ (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๗ ของ กสท. (ส านักนโยบายและ
วิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (อส.)) 
 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม ให้ กรรมการ กสท. น า (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
๒๕๕๗ ของ กสท. ไปพิจารณา  หากมีความเห็นเพิ่มเติมให้แจ้งส านักงาน กสทช. เพื่อปรับแก้ไข แล้วน าเสนอ    
ที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๑๓ การแก้ไข (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคน

พิการให้เข้าถึง หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... 
ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (คณะอนุกรรมการส่งเสริมบริการด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง/ส านักคุ้มครองผู้บริโภค        
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) / ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ
ส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึง หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ...  

๒. ให้ปรับปรุง (ร่าง)  ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคน
พิการให้เข้าถึง หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ดังนี ้

๒.๑ (ร่าง) ประกาศฯ หมวด ๓ การก ากับดูแล และประเมินผล ให้แก้ไข
ข้อความจาก “ข้อ ๒๓ ให้ส านักงาน กสทช. จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพ...ตามที่คณะกรรมการก าหนด” 
แก้ไขเป็น “ข้อ ๒๓ ให้ส านักงาน กสทช. จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพ...ตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด” 

 ๒.๒ (ร่าง) ประกาศฯ หมวด ๔ บทก าหนดโทษ ข้อ ๒๖ ให้เพิ่มเติมข้อความ 
ดังนี้ “ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้
มีโทษตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ เว้นแต่จะไม่
สามารถด าเนินการได้ด้วยข้อจ ากัดทางเทคนิคอันเนื่องมาจากความจุของโครงข่ายให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเป็นรายกรณี” 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอ(ร่าง)  ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึง หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ...      
ที่ปรับปรุงตามข้อ ๒ ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ 
ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
หมายเหตุ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์  และ กสทช. สุภิญญา 

กลางณรงค์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่  ๔.๑๔ การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์รายปีให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (ส านัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 



๑๑ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์รายปีให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางมติ 
ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗  

 
วาระที่  ๔.๑๕ ข้อเสนอแนะกรณีปัญหาการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (กรณีการขาย

กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/โทรทัศน์ดาวเทียม และกรณีการเก็บค่าสมาชิก โดย
ไม่มีใบอนุญาต) (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (นส.)/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย (ปส.๓) / ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในระยะ

ยาว กรณีการขายกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/โทรทัศน์ดาวเทียม และกรณีการเก็บค่าสมาชิก โดยไม่มีใบอนุญาต 
ดังนี้ 

๑.๑   ให้มีการก าหนดการเช่ือมโยงระหว่างการน าเข้าและจ าหน่ายกล่องรับ
สัญญาณเคเบิลทีวี/โทรทัศน์ดาวเทียมกับโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาต 

๑.๒   ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการก าหนดเพิ่มเติมนิยาม “การให้บริการ
โครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก” ในหลักเกณฑ์ว่าด้วยการอนุญาต ให้คลอบคลุมถึงอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณ    
(Set Top Box) เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากข้ึน 

๑.๓   ก าหนดหลักการให้รายได้จากการขายอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณ และ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับให้บริการบอกรับสมาชิก ทั้งแบบไม่มีค่าบริการรายเดือน/รายปี ให้ถือว่าเป็น
รายได้ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องน ามาค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

๒.   มอบหมายให้แต่งตั้งคณะท างาน ๑ ชุด ประกอบด้วยส านักต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีรองเลขาธิการ กสทช. (สท.) เป็นประธาน เพื่อท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการขายกล่องรับสัญญาณ
เคเบิลทีวี/โทรทัศน์ดาวเทียม และกรณีการเก็บค่าสมาชิก โดยไม่มีใบอนุญาตในปัจจุบัน (รอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดในเดือน มกราคา ๒๕๕๖ – ธันวาคม ๒๕๕๗) 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. น าหลักการดังกล่าวไปจัดท าร่างประกาศ กสทช. ต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๑๖ การขอขยายเวลาวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานเพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์
เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของคนด้อยโอกาส 
(คณะอนุกรรมการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่าง
ทั่วถึง/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรทัศน์ (บส.)/ ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
และส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 
 
มติท่ีประชุม    ให้ชะลอการขอขยายเวลาวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างาน

เพื่อจัดท าหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของคนด้อยโอกาส   
 



๑๒ 
 

วาระที่  ๔.๑๗ อนุมัติหลักการโครงการฝึกอบรม และโครงการจัดประชุมทางวิชาการร่วมกับ
หน่วยงานต่างประเทศ จ านวน ๒ โครงการ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.) และ ส านักนโยบายและวิชาการสายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบการจัดโครงการฝึกอบรม และโครงการจัดประชุมทางวิชาการร่วมกับ

หน่วยงานต่างประเทศ จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
๑.๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Comprehensive Regulatory Impact 

Analysis in Broadcast Regulation” ร่วมกับสถาบัน Public Utility Research Center (PURC) แห่ง
มหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
ณ กรุงเทพฯ  

๑.๒ โครงการจัดประชุมทางวิชาการ ASEAN Broadcasting Regulators’ 
Forum 2015 ร่วมกับ International Institute of Communications (IIC) ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 
๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพฯ  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอรายช่ือผู้เข้าอบรมโครงการตามข้อ ๑ 
แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระท่ี  ๔.๑๘ การขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรมการปฏิบัติงาน ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ

เครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ตามสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๗ (ส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.)) 
 
มติท่ีประชุม   ส านักงาน กสทช. ถอนระเบียบวาระนี้ 
 

วาระที่  ๔.๑๙ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มชาติพันธุ์และ
ชนเผ่าพ้ืนเมือง) (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม    อนุมัติหลักการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสรมิ

การรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มชาติพันธ์ุ
และชนเผ่าพื้นเมือง) ข้ึนระหว่างส านักงาน กสทช. กับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยไม่มีโครงการแนบประกอบบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ 

 
วาระที่  ๔.๒๐ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ข่าวสาร
และสาระ (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 
กรรมการ กสท. มีความเห็น ดังนี้ 



๑๓ 
 

๑.  กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ มีความเห็นว่า เพื่อความรอบคอบในการ
พิจารณาเรื่องนี้จึงเห็นควรให้ส านักงาน กสทช. จัดประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)  

๒.  ประธาน กสท. ได้ขอให้ส านักงาน กสทช. โดยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการ
แข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (อสส.) และผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อมส.) ยืนยัน
ต่อที่ประชุม กสท. ว่าได้ช้ีแจงต่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. โดยมีรายละเอียด ข้อมูล และ
ข้อเท็จจริงโดยครบถ้วน ซึ่ง อสส. และ อมส. ได้ช้ีแจงดังนี้ 

๒.๑ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (อสส.)     
ได้ยืนยันว่า “ในการช้ีแจงต่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ได้ด าเนินการโดยมีรายละเอียด 
ข้อมูล และข้อเท็จจริงโดยครบถ้วนแล้ว 

๒.๒  ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อมส.) ได้ยืนยันว่า 
“ในการช้ีแจงต่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ได้ด าเนินการโดยมีรายละเอียด ข้อมูล และ
ข้อเท็จจริงโดยครบถ้วนแล้ว 

 
มติท่ีประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. เป็นวาระเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

วาระที่  ๔.๒๑ สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (ส านัก
นโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ให้ชะลอการประกาศบังคับใช้ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ

จัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ไว้ก่อน  
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบผลการพิจารณาของ กสท. 
 
หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็น ตามบันทึกที่แนบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่  ๕.๑ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการ

สาธารณะประเภทท่ีสาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการกระจายข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับกับ
ประชาชน กรณีส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ส านักกิจการโทรทัศน์    
ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. น าเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 


