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ผูเ้ขา้ประชมุ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ      กรรมการ 
๓.   พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า      กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์     กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์      กรรมการ 
๖. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่  
 ผู้อํานวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เลขานุการ กสท. 
๗.   นางสาวมณีรัตน์   กําจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อํานวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๘.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

  

  
 



ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.         นายสมบัติ  ลลีาพตะ       ติดภารกิจ 

ผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  
รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

 
เจ้าหน้าที่สํานักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลตนเอง 
๓.        นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผู้อํานวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุ   ในระบบดิจิทัล 
๔.        นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่ และโทรทัศน์ในระบบไอพี 
๕.        นายพสุ  ศรีหิรัญ รักษาการผู้อํานวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๖.        นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นางธัญพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นายเมธา  จันทร์หล้าฟา้ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑.    นายเอกนรินทร์  ยุพาพนิ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒.    นางสาววิไลลักษณ์  โคตาสูตร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓.    นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔.    นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 



๑๕.    นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๖.    นายผลเศรษฐ ์ กริชติทายาวุธ ลูกจ้าง 
 
เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชมุและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า    เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ประธาน กสท. กับ สํานักงาน 
กสทช. ได้เข้าชี้แจงกับคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะเรือ่งกระบวนการ
สนับสนุนการเปลี่ยนผา่นโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อคสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ จะมีการประชุมอีกครั้งในวันนี้ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๗) 

 
มติที่ประชุม ทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่  
๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ (ฝา่ยเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 

โทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗  โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้  
๑.  แก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เป็นดังนี้ 

     “หมายเหตุ     ๑. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  ของดออกเสียงในระเบียบวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดิม 
  ๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  งดออกเสียงในระเบียบวาระนี้” 

๒. แก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ ข้อ ๒ เป็นดังนี้ 
 “๒. เห็นชอบแผนงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการสนับสนุนประชาชน    ในการเปลี่ยนผา่นไปสู่การรบัชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลเบื้องต้น ตามลําดับเวลาที่สาํนักงาน กสทช. เสนอ โดยคณะกรรมการจะมีการพิจารณาในเรื่องราคาคูปองเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ มอบหมายให้เสนอผลการพิจารณาต่อ
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และ กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป” 



๓. แก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ ข้อ ๓.๔ เป็นดังนี้ 
 “๓.๔ กําหนดให้กล่องรับสัญญาณในระบบดาวเทียม (DVB-S2 ) และระบบเคเบิล (DVB-C) ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบ

มาตรฐานเช่นเดียวกับกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DVB–T2) โดยให้ข้อกําหนดในการตรวจสอบมาตรฐานเป็นไปตามที่ กสท. กําหนด”  
๔. แก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เป็นดังนี ้
 “หมายเหตุ  ๑. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตโดยจะทําบันทึกส่งให้ภายหลัง 
  ๒. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เพื่อนําไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 
   

  มติที่ประชุม ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๒ ประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (กลุ่มงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))  

 
มติที่ประชุม 
๑. ทราบ 

       ๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกข้อสังเกตที่แนบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 



 

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๒๓ ราย ดังปรากฏ
รายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้  
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

  
วาระที่ ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สําหรับกิจการที่

ไม่ใช้คลื่นความถี่ ในการยื่นคําขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง จํานวน ๔๕ ช่องรายการ  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๒ (ปส.๒)) 

   
มติที่ประชุม  
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สําหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 

ตามที่คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ และสาํนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑   อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สําหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  จํานวน ๔๐ ช่องรายการ  ดัง

ปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
  ๑.๒  กรณีบริษัท ซันเทค มัลติมีเดีย เวิร์คกรุ๊ป จํากัด ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ และยังไม่เป็นที่ยุติ  เห็นควร
อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์     เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สําหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง  
ทั้งนี้  หากพบภายหลังว่ามีความผิดตามที่มีข้อร้องเรียน หรือ ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใด  
ที่เกี่ยวข้องอีก ให้อายุใบอนุญาตลดลงกึ่งหนึ่ง 

 ๑.๓  กรณีผู้ยื่นคําขออนุญาต จํานวน ๔ ช่องรายการ ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๓ ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การกํากับดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค และยังไม่เป็น   ที่ยุติ ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้ช่องรายการดังกล่าวสามารถดําเนินการออกอากาศ      ไปพลางก่อนไม่เกินระยะเวลาดังกลา่วและให้คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคฯ นําเสนอผลการพิจารณาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

 ๑.๔  กรณีช่องรายการ ๑๐ ช่องรายการ ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุในวันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๗ แต่ยงั



มิได้ดําเนินการยื่นคําขออนุญาตใหม่ในกรณี           ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  เป็นผลให้สิทธิในการประกอบกิจการของช่องรายการทั้ง ๑๐ ช่องรายการสิ้นสุดลงทันที   ในวันที่
อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง  แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ประกอบกิจการทั้ง ๑๐ ช่องรายการ ที่จะยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ใหม่   

๒.   ให้กลุ่มงาน ดส. ตรวจสอบการออกอากาศช่องรายการตามข้อ ๑.๔ หากพบว่ามีการออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต  ให้ดําเนินการตามกฎหมายต่อ
ช่องรายการดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป 

 
หมายเหตุ    ๑. กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  มีข้อสังเกตตามบันทึกข้อสังเกตที่แนบ 
 ๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอสงวนความเห็นในประเด็นข้อ ๑.๒         ตามบันทึกข้อสงวนที่แนบ 
 

วาระที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สําหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถี่ ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก จํานวน ๗ ราย ๑๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่/ กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

สําหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สําหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ตามที่คณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ และสํานักงาน กสทช. เสนอ จํานวน ๗ ราย ๑๒ ช่องรายการ  ดังปรากฏรายชื่อ      ตามบญัชีที่แนบเอกสารแนบ ๕  

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

มีข้อสังเกตตามบันทึกข้อสังเกตที่แนบ 
 
วาระที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สําหรับกิจการที่ไม่ใช้

คลื่นความถี่ ในกรณี ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการฯ ตามระยะเวลาการพิจารณาตามข้อ ๑๖ (๔)         ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๔ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้ คลื่นความถี่/ 
กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

 



 มติที่ประชุม เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
สําหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สําหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ตามที่คณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ และสํานักงาน กสทช. เสนอ จํานวน ๔ ช่องรายการ  ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีที่แนบเอกสารแนบ ๖ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 

วาระที่ ๔.๕ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุ  ในระบบดิจิทัล (จส.)) 

 

 มติที่ประชุม  

๑. มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. ไปหารือกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพื่อกําหนดระยะเวลายุติการ
ออกอากาศในระบบแอนะล๊อกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ยืนยันเป็นหนังสือเสนอ     ต่อ 
กสท. เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย 

๒. ให้สํานักงาน กสทช. เร่งออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในระบบแอนะล๊อกแก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
โดยอายุการอนุญาตไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง โดยให้คํานึงถึงแผนการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล๊อกขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ด้วย 

 
วาระที่ ๔.๖ ร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์กํากับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๒ ฉบับ (กลุ่มงานส่งเสริมการ

แข่งขันและกํากับดูแลตนเอง (สส.)) 
 
มติที่ประชุม  

 ๑.  เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากําหนดผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสาํคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. ..... 



 ๒.  เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .....  

๓.   มอบหมายให้ สํานักงาน กสทช. เสนอร่างประกาศฯ ตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม กสทช.    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําไปสู่กระบวนการรบัฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗(๒๔) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 

วาระที่ ๔.๗ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต    ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (ส่วนงานเลขานุการ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์) 

 
มติที่ประชุม   ให้กรรมการ กสท. นําระเบียบวาระนี้ไปศึกษาทบทวนเพื่อให้เกิดความรอบคอบ แล้วนําเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง    

 
วาระที่ ๔.๘ อนุมัติโครงการจัดการอบรมต่างประเทศหลักสูตร “Digital Transmission Training Course” ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ 

กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (กลุ่มงานอํานวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติที่ประชุม   อนุมัติหลักการโครงการจัดการอบรมต่างประเทศหลักสูตร “Digital Transmission Training Course” ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ สิงหาคม 

๒๕๕๗ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
  

วาระที่ ๔.๙ การสนับสนุนให้เกิดการกระจายตัวในการรับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 
 
มติที่ประชุม     
๑. พิจารณาเพิ่มเติมในคราวถัดไป 
๒. ให้สํานักงาน กสทช. วิเคราะห์การให้บริการโทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน เกี่ยวกับการสนับสนุนคูปองที่จะเกิดต่อแนวโน้มของการรับชมโทรทัศน์



ชุมชน เสนอประกอบการพิจารณาด้วย  
 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๑๕ น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   


