
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

คร้ังที่ ๑๕/๒๕๕๕ 
วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๑.      พันเอก ดร.นท ี ศุกลรัตน์                                                             ประธานกรรมการ 

๒.      พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ                                                      กรรมการ 
๓.      พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                    กรรมการ 
๔.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                กรรมการ 

๕.      นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                       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 

๙.  นางสาวนนทรี  เหมทานนท ์                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ          

ผู้บริหารระดับต้น 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.                                         
๑.        พันโทกฤษฎา เทอดพงษ์            ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 

๒.        นางดวงเดือน รังสิกุล                   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์กร

วิชาชีพ 

๓.        นายสมศักดิ ์ สิริพัฒนากุล            รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ 

                                                โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล 



๔.        นายสมบัต ิ ลีลาพตะ                  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจาย

เสียง                                            
                                                      และโทรทัศน์ 

๕.        นางปริตา วงศ์ชุตินาท                  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและ

เทคโนโลย ี

                                                กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๖.        นายภูษิต  มุ่งมานะกิจ                 ผู้บริหารระดับต้น 

๗.        นางสาวศิริเพ็ญ สุขสารัญ             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๘.        นายตรี  บุญเจือ                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๙.        นางสาววรณัน  บุญอภิรักษา         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๐.    นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก             พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๑.    นางสาวกตัญญุตา ยายืน              พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๒.    นางสาวพรรณรัตน์ พหลเวชช ์       พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๓.    นางสาวตามตะวัน อรุรกมล           พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๔.    นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน             พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๕.    นางสาวนารีรัตน์  เมธีกุล              พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  

เร่ิมประชุม                   ๐๙.๕๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งที่ประชุมทราบดังน้ี 
๑. เมื่อ ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕) คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานมาตรฐานระดับสากล ดังน้ี 
    (๑)  ประเทศญี่ปุ่น : โดยได้หารือร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศของ

ประเทศญี่ปุ่น Ministry.of Internet Affairs and Communications (MIC) เกี่ยวกับเร่ือง Analog 
Switch-off พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างการบริหารจัดการในสภาวะภัยพิบัติและการบริการสาธารณะของ
ประเทศญี่ปุ่น และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ กิจการ Cable TV.และ IPTV ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ก าหนดแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

    (๒) ประเทศสหรัฐอเมริกา  : เข้าร่วมดูงานนิทรรศการ NAB SHOW ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา   โดยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ Digital.TV การพัฒนาเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ที่เป็น ISDB-T International ซ่ึงข้อมูลจากการศึกษาดูงานดังกล่าวถือว่าเป็นประโยชน์ และ
สามารถน าไปใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได ้

๒. ได้มีการหารือเกี่ยวกับการมอบอ านาจลงนามในการบรรจุระเบียบวาระการประชุม 
กสท. กรณีที่เลขานุการ กสท. ติดภารกิจ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบและรวบรวม
รายละเอียดแนวทาง การมอบอ านาจเสนอ กสท. พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป เพื่อให้มีการมอบ
อ านาจอย่างเป็นทางการ และมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นระบบ 

๓. กสท. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ แจ้งที่ประชุม ดังน้ี 
    (๑) วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ จะเดินทางร่วมกับ กสท. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ 

เพื่อประชุมและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และส่วนงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต เพื่อหาแนวทาง
ในการบริหารจัดการสถานีวิทยุ ๑ ปณ. ในการให้บริการประชาชนกรณีภัยพิบัติ รวมถึงการรับฟังแนวทางการ
จัดท าฐานข้อมูลบริหารจัดการในช่วงภัยพิบัติเพื่อน ามาพิจารณาจัดท าร่างประกาศฯ ต่อไป 

    (๒) ระหว่างวันที่ ๓  – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมกับ



องค์กร UNESCO  เร่ือง World press freedom day ๒๐๑๒ new voice media freedom helping to 
transform society ณ ประเทศ ตูนีเซีย 

มติที่ประชุม    ทราบ กรณีข้อ ๒ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบและรวบรวม
ข้อมูลเสนอ กสท. พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๒         เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑        รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

                                    คร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังที่ 
๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อแก้ไข ดังน้ี 

๑. ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ หน้า ๑๔ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ให้ปรับแก้นามสกุลของ
คณะอนุกรรมการให้ถูกต้อง จากเดิม “พลโท เดชาวัต สังธกรณ์” เป็น “พลโท เดชาวัต สังขกรณ์” 

๒. ยกเว้นระเบียบวาระที่ ๔.๗ ที่จะน ามารับรองในการประชุมอีกคร้ังหนึ่ง 

  

ระเบียบวาระที่ ๒.๒        รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

                                    คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังที่ 
๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

  

ระเบียบวาระที่ ๓         เร่ืองเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑     รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. 
                                 คร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ และคร้ังที่ ๑๔/
๒๕๕๕         

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

มติที่ประชุม    ทราบ 

  

 ระเบียบวาระที่ ๓.๒      การแจ้งขอบคุณในการจัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

                                    (ส่วนงานเลขานุการ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ) 

                   ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อนุมัติให้มีการจัดอบรม
หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”



เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีผู้เข้ารับการอบรมน าส่ง
หนังสือมาเพื่อขอบคุณ และชื่นชม กสทช.ที่จัดการอบรมดังกล่าว ซ่ึงท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
ในเร่ืองกฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

มติที่ประชุม    ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๓      รายงานการประชุมงาน GSMA Mobile World Congress ๒๐๑๒ ณ 
ประเทศสเปน  เยี่ยมชมหน่วยงานก ากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ ณ ประเทศอิตาลี และเข้าร่วมงาน  CeBIT Hannover 
Germany ๒๐๑๒ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  – ๙ มีนาคม ๒๕๕๕        (ส่วนงาน กสทช.   ผศ.
ดร.ธวัชชัยฯ และส่วนงาน กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ) 

                   กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ   กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า และ 
กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ พร้อมคณะเดินทาง  ได้เข้าร่วมงาน GSMA Mobile World 
Congress ๒๐๑๒ ณ ประเทศสเปน , เยี่ยมชมหน่วยงานก ากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ณ ประเทศอิตาลี และเข้าร่วมงาน   CeBIT Hannover Germany ๒๐๑๒ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึง ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจะน ามา
ประยุกต์ใช้กับโครงสร้างการแบ่งประเภทการออกใบอนุญาต การก ากับดูแล และการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ระบบดิจิตอลในอนาคต 

มติที่ประชุม    ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๔      เร่ืองกล่าวโทษและขอความอนุเคราะห์ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ด าเนินคดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีการกระท าความผิด (กลุ่มงาน
ก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)) 

                   กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.) รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติ กสท. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และ มติ กสทช.คร้ังที่ ๔/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ในการด าเนินการกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ประกอบกิจการโดย
ไม่มีสถานภาพรองรับตามกฎหมาย และออกอากาศรบกวนความถี่ของวิทยุการบิน โดยได้มีหนังสือเรียน
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติขอกล่าวโทษและขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินคดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่กระท าความผิดฐาน มี ใช้ ซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามมาตรา ๖  และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.
๒๔๙๘ จ านวน ๓๕๗ สถานี และเห็นควรให้เร่งด าเนินการกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีการออกอากาศ
รบกวนต่อวิทยุการบิน จ านวน ๓๕ สถานี 

มติที่ประชุม    ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๔         เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑      แนวทางการแจ้งตอบความเห็นเร่ือง การเผยแพร่ช่องรายการ
ของ Australia Network (AN) ผ่านระบบเคเบิ้ลของบริษัท ทรูวิช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) 

                                    (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๑)) 



มติที่ประชุม    มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ปรับแก้ร่างหนังสือ เร่ือง การเผยแพร่ช่องรายการ
ของ Australia Network (AN) ผ่านระบบเคเบิ้ลของบริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ตามข้อสังเกต
ของที่ประชุม ก่อนแจ้งตอบส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๒      ร่างแนวทางการปฏิบัติงานของ กสทช. และส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับ
ข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียนด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ประชาชนยื่นตามกฎหมาย (กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม    

                   ๑. เห็นชอบร่างแนวทางการปฏิบัติงานของ กสทช. และส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับ
ข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณาค าขอ หรือค าร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่
ประชาชนยื่นตามกฎหมาย และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.เสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. 

                   ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าหลักการของร่างแนวทางการปฏิบัติงานของ 
กสทช.       และส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณาค าขอ หรือค าร้องเรียน
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ประชาชนยื่นตามกฎหมาย ไปจัดท าเป็นร่างประกาศของ
ส านักงาน กสทช. เพื่อน าไปสู่การบังคับใช้ตามกฎหมายเป็นการทั่วไป โดยให้จัดท าร่างประกาศฯ เสนอ 
กสท. พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๓      ร่างประกาศ กสทช.เร่ือง การรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /รส.) 

มติที่ประชุม    เห็นควรให้คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง น าหลักการของร่างแนวทางการปฏิบัติงาน
ของ กสทช. และส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณาค าขอ หรือค าร้องเรียน
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ประชาชนยื่นตามกฎหมาย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก 
กสท. แล้วไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ ของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้ได้กรอบแนว
ทางการปฏิบัติที่มีระยะเวลาสอดคล้องกัน และกระบวนการพิจารณาที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่าง
ต่อเน่ือง ก่อนน าเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 

  

หมายเหตุ   การประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒ และ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เป็นการพิจารณาร่วมกัน 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๔      การยืนยันความต้องการความถี่ส าหรับจัดต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียง

ระบบ เอฟ.เอ็ม.  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

มติที่ประชุม    รับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กองทัพอากาศแจ้งยืนยันความต้องการความถี่ส าหรับจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. 
จ านวน ๖ สถานี และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งตอบหน่วยงานดังกล่าวต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๕     แนวทางการด าเนินการเพื่อให้ความร่วมมือส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาในการตรวจสอบและยุติการเผยแพร่ภาพทางโทรทัศน์
ดาวเทียม (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานรับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ



กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติที่ประชุม    

๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสานไปยัง
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ให้ระงับการเผยแพร่ออกอากาศการโฆษณาผลิตภัณฑ์เอนไซม์เจนิฟู๊ด ซัน
คลาร่า และเกร๊กคู ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาไป
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

๒.ให้แจ้งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เอนไซม์เจนิฟู๊ด ซันคลาร่า และเกร๊กคู ไปยังผู้
ประกอบกิจการช่องดาวเทียม ผู้ประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) ที่ได้มาขึ้นทะเบียนไว้กับ
ส านักงาน กสทช. รวมไปถึงสถานีโทรทัศน์ที่เป็นผู้ประกอบกิจการรายเดิม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาได้พิจารณาไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                     ๓. กรณีที่พบว่ามีการโฆษณาในลักษณะที่มีเนื้อหาเข้าข่ายโอ้อวดเกินจริง และฝ่าฝืน
กฎหมาย ซึ่งมีสถานภาพอยู่ระหว่างถูกด าเนินคดี โดยผลทางคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด เห็นควรก าหนดเป็น
หลักการให้พิจารณาระงับการออกอากาศโฆษณาที่มีลักษณะดังกล่าวไปจนกว่าคดีจะเป็นที่สิ้นสุด 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๖      แนวทางการป้องกันและบรรเทาผลกระทบในภาวะภัยพิบัติในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสทช.สุภิญญาฯ) 

มติที่ประชุม    มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดท าแผนด าเนินงานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ใน
ภาวะภัยพิบัติ จัดท าร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบในภาวะภัยพิบัติเพื่อเสนอ 
กสท. พิจารณา โดยให้จัดท าร่างหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๗    การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) เพื่อก ากับดูแล
การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.สุภิญญาฯ) 

มติที่ประชุม    มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์) 
ตรวจสอบและปรับแก้รายละเอียดของร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อก ากับดูแลการ
โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยให้ค านึงถึงการให้ความร่วมมือภายใต้อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงาน และควรก าหนดรายละเอียดในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้มีลักษณะยืดหยุ่น ซึ่งไม่
ส่งผลให้เกิดข้อผูกมัดในกระบวนการที่อาจน าไปสู่การปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน นอกจากน้ี กรณี
งบประมาณเห็นควรให้ด าเนินการภายใต้ข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน หรือตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนน าเสนอ กสท. พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๘     การช้ีแจงต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ(กลุ่มงานกฎหมาย

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม    

๑. เห็นชอบแนวทางการแจ้งตอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน ๓ ประเด็น 
คือ การก าหนดระยะเวลาในการโฆษณาการบริการทางธุรกิจและการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ที่มีการบอกรับสมาชิก  การชี้แจงเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการค านวณจ านวนเงินที่จะต้องส่งเข้ากองทุนฯ  และการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ มีหน้าที่ด าเนินการออกอากาศแจ้งข่าว หรือเตือนภัยให้



ประชาชนทราบในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีอื่นใดตามที่ กสทช. ก าหนด 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. วิเคราะห์และน าเสนอกรอบแนวทางการพิจารณา
จัดท าหลักเกณฑ์การค านวณจ านวนเงินที่จะต้องส่งเข้ากองทุนฯ เสนอ กสท. พิจารณาในการประชุมคร้ัง
ต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๙      ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศ
ไทย) ขอให้ ประธาน กสท. พิจารณาธรรมนูญสภาวิชาชีพกิจการการ
แพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ 
ข้อบังคับสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง ว่าด้วย
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ             (กลุ่มงาน
พัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.)) 

มติที่ประชุม    เห็นควรจัดส่งธรรมนูญสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศ
ไทย) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ข้อบังคับสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง ว่าด้วยมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ เพื่อพิจารณาจัดท าร่างมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับดูแลกันเอง เพื่อจัดท าร่างคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติกลางในการก ากับดูแลกันเองขององค์กรผู้ประกอบกิจการ 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐    การพิจารณาแต่งต้ังคณะท างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติที่ประชุม       เห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างาน ๒ คณะ ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้าน

เทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คือ คณะท างานจัดท าร่างแผนความถี่วิทยุ
และมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการโทรทัศน์ และคณะท างานจัดท าร่าง
มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑   หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการ
ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง (คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้าน
เทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติที่ประชุม    

                  ๑. เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่วิทยุส าหรับการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และให้น าเสนอ กสทช. พิจารณา ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ 

                   ๒. เห็นชอบร่างมาตรฐานทางเทคนิคเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 



                   ทั้งน้ี เมื่อผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้น าร่างประกาศฯ ทั้ง ๒ ฉบับ เข้าสู่
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒   แนวนโยบายการก าหนดมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลของ กสท. (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล 
(จส.)) 

มติที่ประชุม    

                   ๑. เห็นชอบแนวนโยบายการก าหนดมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาด าเนินการ 
                   ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท าแนวนโยบายการก าหนดมาตรฐานการรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล เสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป เพื่อ
ก าหนดเป็นกรอบแนวทางให้คณะอนุกรรมการฯ น าไปใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๕         เร่ืองอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑      งบประมาณด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณ (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์) 

                    การประชุม กสท. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบใน
หลักการส าหรับค าของบประมาณและวงเงินงบประมาณภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวงเงินค าของบประมาณเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๑,๒๕๗,๐๒๔,๙๒๐ บาท (หน่ึงพัน   สองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) โดย
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ ได้พิจารณาปรับลดวงเงินค าของบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ให้สอดคล้องกับจ านวนที่คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายได้ทันระยะเวลา ๘ เดือน (พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 
๒๕๕๕) ซ่ึงงบประมาณของหน่วยภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ถูกปรับลด
งบประมาณลง ๑๗๑ ,๐๔๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่หมื่นบาท) ท าให้คงเหลือวงเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นจ านวนเงิน ๑ ,๐๘๕,๙๘๔,๙๒๐ บาท (หน่ึงพันแปดสิบห้าล้านเก้า
แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม    ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๒      แนวทางความร่วมมือในการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (กสทช. สุภิญญาฯ/
กลุ่มงานรับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์) 

                    ๑. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ได้รับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการออกอากาศโฆษณา
อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในลักษณะเป็นการหลอกลวงและเอาเปรียบผู้บริโภค (โฆษณาเกิน
จริง) ผ่านสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยเฉพาะโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็นจ านวนมาก ซึ่งขณะน้ีอยู่
ในระหว่างการพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ัน เพื่อหาแนวทางในการก ากับดูแลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) 
                   ๒. กลุ่มงานรับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ได้จัดท าสรุปแนวทางการปฏิบัติที่ได้จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทาง
ดังน้ี 



                       ๒.๑ จัดท าฐานข้อมูลของผู้เช่าช่องสัญญาณ 
                       ๒.๒ เมื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับข้อมูลการกระท า
ความผิดของช่องสัญญาณดาวเทียมจาก อย. หรือ ส านักงาน กสทช. จะท าหนังสือสอบถามข้อเท็จจริง
ไปยังบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 
                       ๒.๓ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเชิญบริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือในเชิงปฏิบัติการ 
                       ๒.๔ ทบทวนว่ามีหน่วยงานใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเชิญเข้าร่วมด าเนินการ 
                       ๒.๕ สร้างมาตรการสังคมให้เข้มแข็ง เพื่อกดดันสื่อที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย
แทนการลงโทษทางกฎหมาย 
                       ๒.๖ สนับสนุนและสร้างสรรค์สื่อที่ดีมีคุณภาพให้เข้าถึงประชาชน 
                      ๒.๗ การประสานความร่วมมือดังกล่าว ควรท าการประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนน าไป
เผยแพร่ถึงความร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 

มติที่ประชุม    ทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา           ๑๒.๓๐ น. 

 


