
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๘/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์      ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์    กรรมการ 
๔. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์      กรรมการ 
๕. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง      ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม ปฏิบัตหิน้าทีเ่ลขานุการ กสท. 
๖. นายสมบัติ  ลลีาพตะ        ผู้ช่วยเลขานกุาร  
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   
๗. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย ผู้ช่วยเลขานุการ   

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
๘. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร       ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง  
  รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ    ติดภารกิจ 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง 

และโทรทัศน์ 
๓. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
๔. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๕. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ ผู้อ านวยการส่วนงาน 



๒ 
 

๗. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 

๘. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวกาญจนา  ธานีรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวกุนทินี  เมฆสุภะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นายวรุตม์  ว่องโรจนานันท์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นายซอแหละ  บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวอุษา  วชิรพรพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายสมชาย  แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๒. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ ท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยให้แก้ไข มติที่ประชุมระเบียบวาระ
ที่ ๔.๑๘ เป็นดังนี ้

“มติท่ีประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๓๐-๒๒.๓๐ น. 
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 HD ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้      
คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ได้ท าการออกอากาศละคร  “เจ้าพายุ” 



๓ 
 

ซึ่งมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทาง
จิตใจของประชาชนอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ลงโทษปรับทางปกครองในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)           
ตามมาตรา ๕๗ (๒) ประกอบมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และหากบริษัทฯ จะน ารายการดังกล่าวมาออกอากาศซ้ า (Rerun) ให้ตัดฉากที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้
เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖”  
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓ เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด  

(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ของ บริษัท 

ไลฟ์สตาร์ จ ากัด (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
 
วาระที่ ๓.๕  รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล” (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
 
 



๔ 
 

มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๖   รายงานกรณีศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอลของต่างประเทศ : ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๗ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๙  (ส านักกรรมการกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 

มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๘ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ   

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม 
 อนุมัติให้ผู้ รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงที่ยื่นค าร้องขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตาม 
ที่ร้องขอ จ านวน ๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑ 

 



๕ 
 

วาระที่ ๔.๒ พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ
ทางธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๗ สถานี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๗ สถานี 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ และให้ได้รับ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  

๒.  อนุมัติให้สถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสารชุมชนสัมพันธ์ วาไรตี้ เรดิโอ รหัสสถานี 
๑๒๕๒๐๒๕๐ ของกลุ่มคนสื่อสารชุมชนสัมพันธ์ วาไรตี้ เรดิโอ เปลี่ยนแปลงช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียงจากเดิม 
สื่อสารชุมชนสัมพันธ์ วาไรตี้ เรดิโอ เป็น สื่อสารสัมพันธ์ วาไรตี้ ได้ตามที่ร้องขอ 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑) มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายสียงตามข้อ ๑ ทราบ 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง    
(ปส.๑) ด าเนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑ 

 
หมายเหต ุ   กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๓ การพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการ

สาธารณะของวัดอุดมรังสี สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดอุดมรังสี (รหัสสถานี 
๐๒๕๒๐๒๖๔) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  มีมติไม่อนุญาตให้วัดอุดมรังสี ได้รับการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดอุดมรังสี (รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๒๖๔) เนื่องจากเอกสารประกอบการยื่นต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ก าหนด ทั้งนี้ หากวัดอุดมรังสีประสงค์จะทดลองประกอบกิจการ
อยู่ต่อไป ให้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์วิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสี่ และวรรคหก ของประกาศฉบับดังกล่าว โดยจะสามารถทดลอง
ประกอบกิจการและออกอากาศได้อีกครั้งต่อเมื่อได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงครบถ้วนตามแนวทางที่ กสท. และส านักงาน กสทช. ก าหนด 

๒.  มีมติมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑ และสิทธิใน
การฟ้องคดีปกครองให้วัดอุดมรังสีทราบเป็นหนังสือภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ กสท. มีมติ พร้อมทั้งคืนแบบ
รับรองและเอกสารหลักฐานประกอบการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้กับวัดอุดมรังสี โดยถือว่าไม่ได้  
มีการยื่นแบบรับรองและเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาก่อน  



๖ 
 

๓.  มอบหมายให้สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคด าเนินการตรวจและ
ติดตามการใช้คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑. หากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการ
บังคับใช้กฎหมายต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๔ พิจารณาเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการพิจารณาประเด็นและข้อมูล

สารสนเทศท่ีได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นภายหลังการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนท่ีมีความพร้อม 
และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ....  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการพิจารณาประเด็นและข้อมูลสารสนเทศ 

ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช .  
เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชน 
ที่มีคุณภาพ พ.ศ. .... ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๔ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของมูลนิธิธรรมะ
บันดาลใจ ช่องรายการ ธรรมะบันดาลใจ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก ของ มูลนิธิธรรมะบันดาลใจ ช่องรายการ ธรรมะบันดาลใจ โดยก าหนดให้มีอายุ 
ใบอนุญาต ๑ ป ีนับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ(๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ี

ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ช่องรายการ  สถานีโทรทัศน์รั ฐสภา ไอพีที วี  1  (Parliament IPTV 1 )  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 



๗ 
 

 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ของ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี 1 (Parliament IPTV 1)                          
โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
 ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ี

ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของ บริษัท 
เอสวีเอส โปรดั๊กชั่นส์ จ ากัด ช่องรายการ YUNNAN INTERNATIONAL 
CHANNEL (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ของ บริษัท เอสวีเอส โปรดั๊กช่ันส์ จ ากัด ช่องรายการ YUNNAN INTERNATIONAL CHANNEL โดยก าหนดให้
มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 

 
วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่  แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ  ของ 
บริษัท กกตาลคู่บัวขาว จ ากัด ช่องรายการ ออนซอน ทีวี (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ไม่อนุญาตให้บริษัท กกตาลคู่บัวขาว จ ากัด ช่องรายการ ออนซอน ทีวี 

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก เนื่องจากขาดความพร้อมและความสามารถในการบริหารจัดการสถานี จึงไม่มีความเหมาะสมในการ



๘ 
 

ประกอบกิจการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑(๑) และ (๒) 

 
หมายเหตุ   ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) สงวนความเห็นตาม

บันทึกแนบ 
 
วาระที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท 
ไพร์มไทม์ พลัส จ ากัด ช่องรายการ SHOP&SHOW (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   ทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี ของบริษัท ไพร์มไทม์ พลัส จ ากัด 

ช่องรายการ SHOP&SHOW 
๒.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ไพร์มไทม์ 
พลัส จ ากัด ช่องรายการ SHOP&SHOW โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม     
สิ้นอายุ  

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท 
เคเบิลทีวี บรอดแคสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ CTB  (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ของ บริษัท เคเบิลทีวี บรอดแคสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ CTB โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 



๙ 
 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี บริษัท เคเบิ้ลทีวี 
บรอดแคสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ CTB ยื่นช าระค่าธรรมเนียม จ านวน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ด้วย 

 
วาระที่ ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของสมาคม
การค้าผู้ประกอบการเคเบ้ิลทีวี ช่องรายการ Channel News Asia  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ของสมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี ช่องรายการ Channel News Asia โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต              
๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี สมาคมการค้า
ผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี ช่องรายการ Channel News Asia ยื่นช าระค่าธรรมเนียม จ านวน ๐.๐๐ บาท  
(ศูนย์บาท) ด้วย 

 
 

วาระที่ ๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท     
เดโมเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ 24 TV (ยี่สิบสี่ ทีวี)(คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง 

 
วาระที่ ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท นคร
เขื่อนขันธ์เคเบิลทีวี จ ากัด ช่องรายการ NKK NEWS (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 

 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ของ บริษัท นครเข่ือนขันธ์เคเบิลทีวี จ ากัด ช่องรายการ NKK NEWS โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี  
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี บริษัท นครเข่ือนขันธ์ 
เคเบิลทีวี จ ากัด ช่องรายการ NKK NEWS ยื่นช าระค่าธรรมเนียม จ านวน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ด้วย 

 
วาระที ่๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท   
ยาตีม ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ยาตีมทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต    
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ของ บริษัท ยาตีม ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ยาตีมทีวี โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๕ การขอยกเลิก ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย เสี ยงหรื อโทร ทัศน์ 

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท แคสต์ 
คอร์ป จ ากัด ช่องรายการ Lady Channel (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑.   อนุญาตให้บริษัท แคสต์ คอร์ป จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ช่องรายการ Lady Channel เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0024-58 ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามที่ร้องขอ 



๑๑ 
 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีที่บริษัทฯ แจ้งยกเลิกการประกอบกิจการ ช่องรายการ Lady Channel 
ต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน และให้ส านักงาน กสทช.บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแล
ต่อไป 

๓.   ให้บริษัท แคสต์ คอร์ป จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช . ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๖ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  เพ่ือ

ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่  ของบริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ MCOT WORLD (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุญาตให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ช่องรายการ MCOT WORLD เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0198-56 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามที่ร้องขอ 

๒.  ให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช .  
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ระดับชาติ ของบริษัท แอบโซลูท อินฟินิต โฮลดิ้ง จ ากัด  (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
(ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท 

แอบโซลูท อินฟินิต โฮลดิ้ง จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับชาติ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑๕ ปี  
นับแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

 
วาระที่ ๔.๑๘ ขอเพ่ิมเติมการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จ านวน ๔ สถานท่ี 
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 



๑๒ 
 

มติท่ีประชุม  
อนุญาตให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

เพิ่มเติมการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๔ สถานที่ ดังนี้ 
๑.  สถานีโทรคมนาคมดอยผาหงส์ จังหวัดเชียงใหม่  
๒.  สถานีทวนสัญญาณเขา ๗๑๖ จังหวัดล าปาง  
๓.  สถานีโทรคมนาคมเขาแผงม้า จังหวัดสระบุรี  
๔.  สถานีทวนสัญญาณเขาห้วยหินฝน จังหวัดเชียงใหม่  

  ทั้งนี้ รายละเอียดประเภทและชนิดสิ่งอ านวยความสะดวกปรากฏตามเอกสารแนบ ๓ 
 
 

 วาระที่ ๔.๑๙ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) แจ้งเหตุระงับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ระบบดิจิตอลพร้อมมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  (ส านักกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เชิญบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

และ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชัน จ ากัด มาสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม แล้วน าเข้าที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 
หมายเหตุ 
๑. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๒๐ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “คมข่าว”  

ทางกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 24TV  
มีเน้ือหารายการท่ีอาจเข้าข่ายขัดต่อกฎหมาย (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง 
 

วาระที่ ๔.๒๑ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๖๑๓/๒๕๕๘  (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑. มอบหมายให้  ประธาน กสท .  (พันเอก ดร .  นที  ศุกลรัตน์ )  หรือ  

กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช.  
๒. เห็นชอบแนวทางการในการด าเนินคดีปกครองตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 



๑๓ 
 

วาระที่ ๔.๒๒ การจัดท า (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
(คณะท างานจัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ / 
ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง 

 
วาระที่ ๔.๒๓ การสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์อย่างท่ัวถึง (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) /ส านัก
นโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 หมายเหตุ   

๑. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๓ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ต่อไป 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
๓. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 
  


