
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๑.     พันเอก ดร.นท ี ศุกลรัตน์                                                             ประธานกรรมการ 

๒.     พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                    กรรมการ 

๓.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                กรรมการ 

๔.    นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                      กรรมการ 

๕.    นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                             เลขานุการ 

รองเลขาธิการ กสทช. 

๖.     นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานอ านวยการภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๗.    นางสาวนนทรี  เหมทานนท ์                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ          

ผู้บริหารระดับต้น 

                                  

ผู้ไม่เข้าประชุม 

๑.   พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ                                                      ติดภารกิจ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒.   นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ                                                        ติดภารกิจ 

ผู้ช่วยเลขานุการ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

      กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  
 



 
 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.                                         
๑.       นางสาวชุติมา  ไตรโกมุท             รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเร่ืองร้องเรียน 

                                                      และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๒.       นายภูษิต  มุ่งมานะกิจ                 ผู้บริหารระดับต้น 

๓.       นางสาววรณัน  บุญอภิรักษา         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๔.      นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก              พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๕.      นางสาวนารีรัตน์  เมธีกุล               พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  

เร่ิมประชุม                   ๐๙.๕๕ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

                                    ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒         เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                                    รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

                                    คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังที่ 
๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕  โดยมีข้อแก้ไขในระเบียบวาระที่ ๔.๑ หน้า ๕ ให้แก้ไข
ต าแหน่งในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ล าดับที่ ๑.๒.๑ (๑๒) และ (๑๓) จาก “เลขานุการ” เป็น 
“ผู้ช่วยเลขานุการ” 

ระเบียบวาระที่ ๓         เร่ืองเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑     รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. 
                                 คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 
                                (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.)) 

มติที่ประชุม    ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒     ผลการด าเนินงานต่อกรณีค าอุทธรณ์และร้องขอความเป็นธรรมของ 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด (มหาชน)  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓) 
                   ๑. ส านักงาน กสทช. เป็นผู้ด าเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ ระบบ คลื่น
ความถี่ เอฟ.เอ็ม. ๑๐๖.๕๐  MHz และเป็นผู้ทรงสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้งานคลื่นความถี่เพื่อ
การประกอบกิจการกระจายเสียงในสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ 
                   ๒. กสทช. ยังไม่ได้มีมติให้มีการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานี
วิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ คืนจากส านักงาน กสทช. เป็นเพียงการมีมติให้ส านักงาน กสทช. ระงับการ
ขยายระยะเวลา หรือการจัดหาผู้ประกอบการเอกชนรายใหม่จนกว่าจะได้มีการก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ ให้มีความเหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ในฐานะหน่วยงาน
ธุรการขององค์กรก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และหากจะมีการเรียก
คืนคลื่นความถี่ที่ใช้ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์คืนจากส านักงาน กสทช. จริง 
บริษัทฯ  ก็มิใช่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากค าสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด เน่ืองจากบริษัทฯ มิใช่เป็นผู้มี



สิทธิในการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าวโดยเป็นเพียงผู้ประกอบการเอกชนรายหนึ่งที่ได้รับอนุญาตให้เข้า
ร่วมจัดรายการภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญา 
                   ๓. ประเด็นที่บริษัทฯ ขอความเป็นธรรมจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่มีเหตุที่จะรับหนังสือ
ร้องขอความเป็นธรรมของบริษัทฯ ไว้พิจารณาได้ตามกฎหมาย 
                   มติที่ประชุม    ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔         เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑      การเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานรับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ จากเดิม “นายสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ ” เป็น “รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา หงส์ไกรเลิศ ” 
โดยให้รวบรวมประวัติและเอกสารรับรองคุณสมบัติเสนอต่อที่ประชุม กสทช . เพื่อพิจารณา ส าหรับกรณี
การแต่งตั้งนายสวัสดิ ์ รัฐพิทักษ์สันติ เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการน้ัน ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ประชุม 
กสท. ได้เคยก าหนดกรอบแนวทางการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการไว้แล้วในการประชุม กสท .คร้ัง
ที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒    ตัวช้ีวัดคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ(กลุ่มงาน
อ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตัวชี้วัดคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ
คณะอนุกรรมการจ านวน ๒๒ คณะอนุกรรมการ และตัวชี้วัดของส านักงาน กสทช. ทั้งน้ี เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบให้กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(อส.) ปรับแก้ตัวชี้วัดตามข้อสังเกตของที่ประชุม แล้วเวียนตัวชี้วัดของคณะอนุกรรมการให้ฝ่าย
เลขานุการของแต่ละคณะอนุกรรมการรับทราบ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน และให้ส านักงาน  กสทช. จัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงาน กสทช. 
ภารกิจกระจายเสียงฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕  เช่นกัน โดยให้เลขานุการ กสท. เป็น
ผู้ด าเนินการก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด และน าเสนอที่ประชุม กสท. 
พิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓      การขออนุญาตออกอากาศในช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย (สวท.) พิจิตร  (คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ 
/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบหลักการในการแจ้งตอบส านักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิจิตร ตามที่
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะน าเสนอพร้อมทั้งเห็นควรเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เกิดความครบถ้วน ดังน้ี “ภายหลังจากที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ และแผนแม่บทกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ มีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งมีการจัดท าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จะแจ้ง
ให้ส านักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิจิตร ทราบเพื่อด าเนินการตามกระบวนการขออนุญาตต่อไป” 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔    การขออนุญาตจัดต้ังเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. เพื่อการ
ทดลองออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา (คณะอนุกรรมการ
กิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑) 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักการในการแจ้งตอบส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามที่
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะน าเสนอ รวมทั้งเพิ่มเติมถ้อยเพื่อให้เกิดความ
ครบถ้วน ดังน้ี “ภายหลังจากที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ มีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งมีการจัดท าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทราบเพื่อด าเนินการตามกระบวนการขออนุญาตต่อไป” 



ระเบียบวาระที่ ๕         เร่ืองอื่นๆ 

                                 การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี ่(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จาก 
“นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ ” เป็น “นายวรเจตน์ อินทามระ ” พร้อมทั้งมอบให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบ
คุณสมบัติของนายวรเจตน์ อินทามระ เสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 

  

เลิกประชุมเวลา           ๑๑.๓๐ น. 
 


