
 

 

๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

  ---------------------------------------------------  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 
๑. พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๓. นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์      กรรมการ 
๔. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม เลขานุการ 
๕. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

๖. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ    ติดภารกิจ 
 กรรมการ 
๒. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า    ติดภารกิจ 
 กรรมการ 
๓. นายสมบัติ   ลีลาพตะ      ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์         
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย     ติดภารกิจ    

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

 
 



 

 

๒ 

 

๓. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๔. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๗. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๘. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า    
วันน้ี (๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗) ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาคดีระหว่าง บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนช่ันแนล 
บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ ส านักงาน กสทช . และ กสท. ผู้ถูกฟ้องคดี          
ซึ่งค าตัดสินดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐานไว้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ได้พิพากษาว่ากระบวนการทั้งหมด
ของส านักงาน กสทช. ถูกต้อง และเป็นกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี ศาลปกครอง
สูงสุดได้ยืนยันเหมือนศาลปกครองกลางคือ ไม่ให้ใช้ในกรณี ฟุตบอลโลกในครั้งนี้เพียงกรณีเดียว นอกจากนี้ศาล           
ได้ช้ีว่า ก่อนออกกฎของ กสทช.ที่จะบังคับให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามก็สามารถท าได้แต่ต้องสนับสนุนค่าใช้จ่าย   
เพื่อเยียวยาบรรเทาความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามมาตรา ๓๖ ของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรร คลื่นความถ่ีและก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยใช้เงินกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการเยียวยา
ดังกล่าว 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    ไม่มี      

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 

 
 
 
 
 



 

 

๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

วาระท่ี ๔.๑ การพิจารณาการแจ้งยืนยันการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์        
เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบ
บอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น ากลับไปพิจารณาทบทวน โดยให้จัดท าเป็น

หมวดหมู่ของสภาพปัญหาต่าง ๆ ให้ชัดเจนพร้อมข้อสังเกต  โดยให้ประชุมร่วมกันของคณะอนุกรรมการ            
ทั้ง ๓ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และ
คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี  แล้วเสนอพร้อมกันทุกช่องรายการให้ที่ประชุม กสท.พิจารณาอีกครั้ง 
ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗   

 
วาระท่ี ๔.๒ การปรับผังรายการเพ่ือรองรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 

(FIFA World Cup Final) ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (วส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรองรับการถ่ายทอดสดการแข่งขัน

ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เร่งพิจารณา
การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ เกี่ยวกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก           
รอบสุดท้าย ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท า          
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อทราบต่อไป 

 

หมายเหต ุ รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๒ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 
 
   

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น. 
 


