
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ 
วันจันทร์ท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

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.    นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                                      เลขานุการ 

รองเลขาธิการ กสทช. 

๗.   นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๘.   นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ  

กลุ่มงานอ านวยการภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  

                                          

ผู้ไม่เข้าประชุม 

๑.    นางสาวนนทรี  เหมทานนท์                                                                  ติดภารกิจ           

ผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช.                                                          
๑.        นางสาววัจนา  ชื่นทองค า                    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มงานการต่างประเทศ  

๒.       นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล                   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ

โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล  

๓.       นายสมบัติ  ลีลาพตะ                          รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ 



๔.       นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์                  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลตนเอง 

๕.       นายพสุ  ศรีหิรัญ                               รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกลุ่มงานวิชาการและ  

                                                        จัดการทรัพยากรกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  

๖.        นางชุติมา  ไตรโกมุท                          รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ  

                                                         คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๗.       นายภูษิต  มุ่งมานะกิจ                         ผู้บริหารระดับต้น 

๘.       นางสาววัชรี  ป้อมสุข                          พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๙.        นายตรี  บุญเจือ                                 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๐.   นายโฆษิต  เลาหวิโรจน์                      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๑.   นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก                     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๒.  นางสาวกนกวรรณ  อุ่นจิตต์                  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๓.   นางสาววรณัน  บุญอภิรักษา                 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๔.   นายสุภัทรสิทธิ์  สวนสุข                      พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๕.   นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ               พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๖.   นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๗.  นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๘.   นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก                     พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๙.   นางสาวนารีรัตน์  เมธีกุล                      พนักงานตามสัญญาจ้าง 

 เริ่มประชุม                     ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑             เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) เปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
๑. การประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระเรื่องส าคัญท่ีต้องพิจารณาเป็นจ านวนมาก จึงเห็นควรพิจารณา

ระเบียบวาระท้ังหมด เพื่อมอบนโยบายให้คณะอนุกรรมการและส านักงาน กสทช. รับไปด าเนินงานต่อไป 
๒. เห็นควรพิจารณาเสนอรายชื่ออนุกรรมการฯ พร้อมประวัติย่อ และค ารับรองคุณสมบัติ เพื่อเข้า

ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ คือ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงสร้างองค์กรและยุทธศาสตร์ของ
ส านักงาน กสทช. จ านวน ๑ คน คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างศูนย์การเรียนรู้ของส านักงาน กสทช. 

จ านวน ๑ คน และคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของส านักงาน กสทช. 
จ านวน ๑ คน 

๓. เห็นควรมอบหมายให้กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.) เป็น

หน่วยงานกลางในการแยกประเภทงานท่ีได้รับก่อนจัดส่งให้คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้องเพื่อรับไปด าเนินการให้ตรงตาม
ภารกิจของแต่ละคณะอนุกรรมการต่อไป เพื่อให้การจัดส่งเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ท่ีได้รับจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน เป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว 
มติท่ีประชุม       ทราบ และกรณีข้อ ๓ เห็นชอบให้มอบหมายกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ (กส.) เป็นหน่วยงานกลางในการแยกประเภทงานเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับก่อนจัดส่งให้

คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้องเพื่อรับไปด าเนินการให้ตรงตามภารกิจของแต่ละคณะอนุกรรมการต่อไป  

  



ระเบียบวาระท่ี ๒            เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                                    รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

                                    ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ 

เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยไม่มีแก้ไข 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓             เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑         รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท.  
                                    ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕  
                                    (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.))  

มติท่ีประชุม       ทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒          รายงานผลการเดินทางเข้าร่วม ABU Digital Broadcasting 

Symposium ๒๐๑๒   ท่ีประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันท่ี ๕ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ (ประธาน 
กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) 

                        ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์)  และคณะเดินทางได้เข้าร่วม ABU Digital 

Broadcasting Symposium ๒๐๑๒ ท่ีประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันท่ี ๕ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๕  โดยได้เข้าร่วมอบรม 
สัมมนาและประชุมกับ Chairman of World DMB, Chairman of DRM Consortium ตลอดจนการเยี่ยมชม

เทคโนโลยี อุปกรณ์ทางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อประโยชน์ต่อการก ากับดูแล และการ

เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลของประเทศไทย  

                        มติท่ีประชุม           ทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓          ผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 

๒๔๙๘    และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง โอเคเรดิโอ จังหวัดเชียงใหม่       (กลุ่มงาน
ก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  

                        ส านักงาน กสทช. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. เขต ๙ (เชียงใหม่) ซึ่งด าเนินคดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียง โอเคเรดิโอ 

คลื่นความถี่ ๙๑.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสถานภาพเป็นผู้ท่ีไม่ได้แจ้งความประสงค์จะประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ความผิดฐาน มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต อันเป็นความผิดตาม

มาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นความผิดท่ีมีโทษทางอาญา จึงอาศัย

อ านาจตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ยึดของกลางจ านวน ๒๕ รายการ (เครื่อง
วิทยุคมนาคม ๙ รายการ อุปกรณ์ ๑๖ รายการ) ส่งพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรแม่ปิงด าเนินการต่อไป  

                        มติท่ีประชุม           ทราบ 



  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๔         รายงานข้อมูลตลาดกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์) 

                       มติท่ีประชุม       ทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๕          การแปลแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็น
ภาษาอังกฤษ (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์)  

                        กสท. สุภิญญา กลางณรงค์ เสนอให้มีการแปลแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ท่ีสนใจ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในกรณีท่ีมีการเดินทางไปศึกษาดู

งานหรือแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. กลุ่มงาน
อ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด าเนินการเพื่อจ้างหน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญเพื่อแปลแผนแม่บทฯ 

เรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้เวลาประมาณ ๓ – ๔ สัปดาห์ และมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๒๒,๕๐๐ บาท 

มติท่ีประชุม       ทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๖          รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  

                        ส านักงาน กสทช. สรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระหว่างวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม       ทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔            เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑         การตอบข้อหารือเก่ียวกับการน าเข้าหรือใช้เครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ 

เพ่ือใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับ

สมาชิก (เครื่องรับสัญญาณจากสายอากาศในระบบดิจิตอล และ  DVB-T 

Receiver และ DVB-T Encoder & Modulator) (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ

โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล และกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์)  

มติท่ีประชุม       มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ปรับแก้ร่างหนังสือแจ้งตอบตามข้อสังเกตของท่ีประชุม และมี

หนังสือแจ้งตอบต่อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒         การขออนุญาตย้ายท่ีตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการทหารส่ือสาร  (กลุ่ม

งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓)  

มติท่ีประชุม       ไม่อนุญาตใหส้ถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการขนส่งทหารบก ๑๐๒.๐๐  MHz ย้ายท่ีตั้ง เนื่องจาก



การย้ายท่ีตั้งจะส่งผลให้เกิดการรบกวนทางความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีด าเนินการอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการฯ พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.แจ้งผลการพิจารณาให้กรมการ
ขนส่งทหารบกทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓         การขอความเห็นเรื่อง เผยแพร่ช่องรายการของ  Australia Network 

(AN) ผ่านระบบเคเบิ้ลของบริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน)  (คณะอนุกรรมการกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่/
กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒)  

มติท่ีประชุม       เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ท่ีมีความเห็นว่าการ
เผยแพร่ช่องรายการของ Australia Network (AN) เป็นหลักการท่ีสอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน

ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แต่ควรต้องพิจารณาโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิทธิและ
หน้าท่ีท่ีจะเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาสัมปทาน คือ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท อสมท จ ากัด 

(มหาชน) ตลอดจนเงื่อนไขท่ีมีอยู่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวข้องด้วย และเพื่อให้เกิดความรอบคอบจึง
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.จัดท าร่างหนังสือแจ้งตอบส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอ กสท. พิจารณาก่อน

น าเสนอท่ีประชุม กสทช. 
  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔         แนวทางการด าเนินการกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง มิราเคิลออฟไลฟ์ ใน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ขอให้ตรวจสอบ

คล่ืนสัญญาณวิทยุรบกวน (กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม       มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งตอบจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเบ้ืองต้นเพื่อทราบกระบวนการ

ของส านักงาน กสทช. และเพื่อให้การพิจารณาเก่ียวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นไปอย่างรอบคอบ จึงมอบหมาย

ให้เลขาธิการ กสทช.ส่ังการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบการประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ท้ังหมด และตรวจสอบสถานภาพการประกอบกิจการ พร้อมท้ังรวบรวมข้อมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมีการรบกวน
คลื่นความถี่ ประกอบกับแนวทางการแจ้งเตือนสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว โดยเมื่อข้อมูลท้ังหมดครบถ้วนแล้ว

ให้น าเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕         ค าส่ังเรียกให้ท าค าให้การในคดีปกครอง หมายเลขคดีด าท่ี ๑๙๖/๒๕๕๕ 

ระหว่างนายประมุท สูตะบุตร ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ประธาน 
กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ และเลขาธิการ 

กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์)  

มติท่ีประชุม       เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีหมายเลขด าท่ี ๑๙๖/๒๕๕๕ ตามท่ีส านักงาน 

กสทช. เสนอ และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงเห็นควรมอบหมายให้ กสท. พลโท ดร. 

พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสท. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับผิดชอบคดีดังกล่าว นอกจากนี้ มอบหมาย
ให้ส านักงาน กสทช. กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) จัดท าร่างแนวทางชั่วคราวเก่ียวกับ

กระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องของหน่วยงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เสนอ 
กสท. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖          เรื่องร้องเรียนของนางรักษิณี  แก้ววัชระรังสี (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.))  

มติท่ีประชุม       เห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์



น าเสนอ โดยให้จัดส่งเรื่องร้องเรียนของนางรักษิณี แก้ววัชระรังสี ให้คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน 

และคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ พิจารณาเสนอความเห็นต่อ กสท. 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗         เรื่องร้องเรียนของคุณสุภัทรตา ดวงแก้ว  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม    เห็นควรจัดส่งเรื่องร้องเรียนของคุณสุภัทรตา ดวงแก้ว ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ พิจารณาเสนอความเห็นต่อ กสท.  

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘        เรื่องร้องเรียนของนายยุทธ มะลิซ้อน (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.))  

มติท่ีประชุม    เห็นควรยุติเรื่องร้องเรียนเนื่องจากข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอ และไม่สามารถติดต่อ
นายยุทธ มะลิซ้อน ผู้ร้องเรียนได้ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙         ประเด็นความคิดเห็นสาธารณะ และประเด็นการคัดค้านร่างแผนแม่บทกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ิมเติม  (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียง
และโทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม              เห็นชอบแนวทางการแจ้งตอบเก่ียวกับประเด็นการแสดงความคิดเห็นและประเด็นคัดค้าน
ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.จัดท าสรุปแนวทางการแจ้ง

ตอบ เสนอเพื่อเรียนประธาน กสทช. แจ้งเวียนกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบค าชี้แจงข้อคัดค้านและความเห็นเพิ่มเติม ๔ ประเด็น เพื่อแจ้ง

ตอบผลการพิจารณาต่อหน่วยงานท่ีได้แสดงความคิดเห็น และคัดค้านต่อร่างแผนแม่บทฯ พร้อมท้ังเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์ส านักงาน กสทช. ก่อนน าร่างแผนแม่บทดังกล่าวไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐        มาตรการชั่วคราวเก่ียวกับการอนุญาตประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ (กิจการท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี)  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒) 
มติท่ีประชุม              เห็นชอบมาตรการชั่วคราวเก่ียวกับการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์ตามท่ีคณะอนุกรรมการกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่น าเสนอ โดยให้ผู้ประกอบกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่

ชั่วคราว (กิจการโทรทัศน์ท่ีมีการบอกรับสมาชิก) จ านวน ๓๘๙ ราย ๙๕๑ ใบอนุญาต ซึ่งด าเนินการตามประกาศ 
กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว (กิจการโทรทัศน์ท่ีมีการ

บอกรับสมาชิก) ยื่นแบบฟอร์มยืนยันการเป็นผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ทดลองประกอบกิจการตามแบบท่ีก าหนด เพื่อ

คงสถานภาพเดิมไปพลางก่อนโดยอนุโลมจนกว่า กสทช. จะมีการประกาศ หรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น  นอกจากนี้ให้
คณะอนุกรรมการกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่เร่งรัดจัดท าร่างหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการ และการประกอบ

กิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ภายใต้กรอบระยะเวลาของแผนปฏิบัติงาน  
  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑       Roadmap การด าเนินการปรับเปล่ียนระบบการรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอล (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล)  
มติท่ีประชุม              เห็นควรส่งร่าง Roadmap การด าเนินการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอล ให้คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อ กสท.  



  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒       ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการก าหนดลักษณะและประเภทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม              เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนดลักษณะและ ประเภทของกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน ์และกรอบระยะเวลาการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 

น าร่างประกาศฯ ดังกล่าวเสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ต่อไป พร้อมท้ังเห็นควรให้ กสทช. มอบหมายให้ กสท.  พิจารณาและจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่าง
ประกาศฯ ดังกล่าวให้เสร็จส้ินทุกกระบวนการ ก่อนน าร่างประกาศฯ ฉบับปรับปรุงท่ีผ่านกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นสาธารณะโดยครบถ้วนแล้ว เสนอต่อ กสทช. พิจารณาต่อไป  

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓       การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบรายชื่อคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  (ฝ่ายเลขานุการฯ) 

มติท่ีประชุม              เห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงชื่อองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อความถูกต้องและเหมาะสม โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.   รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลประวัติ และคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการเสนอให้ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอนุมัติและ
มอบหมายให้ กสท. เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป  

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔       การขอเพ่ิมเงินงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กร

ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ส าหรับปี ๒๕๕๕ และขออนุมัติ

โครงการจัดอบรม    (ส่วนงาน กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์)  

มติท่ีประชุม              มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมรายละเอียดและงบประมาณโครงการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรขององค์กรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ของร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕       Field trial of ISDB-T aiming for supporting disaster management in 

Thailand ตามข้อเสนอของ Ministry of Internet Affairs and 

Communications (MIC) ประเทศญ่ีปุ่น (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และ
วิทยุในระบบดิจิตอล) 

มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมเห็นควรพิจารณาการทดลองระบบ ISDB-T ภาคสนามของ Ministry of Internet 

Affairs and Communications (MIC) ประเทศญี่ปุ่น อีกครั้งภายหลังจากร่างประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์การ

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว มี

ผลบังคับใช้นอกจากนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานกับ  MIC ให้น าเสนอเก่ียวกับการทดลอง

ภาคสนามและระบบการจัดการด้านภัยพิบัติท่ีประเทศญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญ ต่อกรรมการกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในช่วงท่ีจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  



  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖       การเข้าร่วมและให้การสนับสนุนงาน Asia Media Summit ๒๐๑๒ (กลุ่มงาน
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  

มติท่ีประชุม       เห็นชอบการเข้าร่วมและให้การสนับสนุนการจัดประชุมสุดยอดส่ือมวลชนภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก (Asia Media Summit ๒๐๑๒) โดยมอบหมายให้ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นผู้ประสานงาน

เก่ียวกับรูปแบบการจัดประชุม และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

รวมท้ังเสนอต่อประธาน กสทช. พิจารณาสนับสนุนการจัดประชุมดังกล่าวตามกรอบของระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่อไป  

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗      การเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหา

รายการ    (กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง)  

มติท่ีประชุม              ยังไม่พิจารณารับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗  

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘       การประชุม APT Wireless Group ครั้งท่ี ๑๒ ( AWG-๑๒) (กลุ่มงานการ
ต่างประเทศ) 

มติท่ีประชุม              เห็นชอบให้ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการประชุม APT Wireless Group ครั้งท่ี ๑๒ ( AWG-๑๒) 

โดยมอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์หรือผู้แทน เข้าร่วมการ

ประชุมดังกล่าว 

 ระเบียบวาระท่ี ๕            เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑          ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด า ๗๑๓/๒๕๕๔ ระหว่างนาย

ประมุท      สูตะบุตร ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ลลทช. ผู้ถูกฟ้อง

คดีท่ี ๒ และคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 

๓ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์)  

มติท่ีประชุม       รับทราบผลการพิพากษาศาลปกครองหมายเลขด าท่ี ๗๑๓/๒๕๕๔ โดยเห็นควรอุทธรณ์ค า

พิพากษาศาลปกครองกลางดังกล่าวในประเด็นอ านาจหน้าท่ีของ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ี กสทช.  พร้อมท้ังมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด าเนินการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายเป็นการเร่งด่วนต่อไป  

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒         หลักการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานประจ าภารกิจกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์)  

มติท่ีประชุม       เห็นชอบหลักการและกรอบแนวทางการรับสมัครบุคลากรตามท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม 
โดยให้รับบุคลากรเพิ่มเติมส าหรับการปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ตามจ านวน ประมาณ ๕๔ 
อัตรา พร้อมท้ังเร่งรัดให้มีการลงประกาศเพื่อรับบุคลากรในเว็บไซต์ส านักงาน กสทช. ภายในสัปดาห์นี้ 
  
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 


