
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

คร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๕ 
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๑.      พันเอก ดร.นท ี ศุกลรัตน ์                                                         ประธานกรรมการ 

๒.      พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ                                                   กรรมการ 

๓.      พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                 กรรมการ 
๔.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                 กรรมการ 

๕.      นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์                                                    กรรมการ 

๖.      นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๗.      นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                      ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานอ านวยการภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ์

  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                             ติดภารกิจ 

    รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นางสาวนนทรี  เหมทานนท์                                                         ติดภารกิจ      
    ผู้บริหารระดับต้น  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.                                                
๑.        นายสมศักดิ ์ สิริพัฒนากุล         รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อน

กิจการโทรทัศน ์ 
                                          และวิทยุในระบบดิจิตอล 

๒.       นายสมบัติ ลีลาพตะ             รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียง                                                       และโทรทัศน ์

๓.        นางรัตนากร ทองส าราญ            รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนา



บุคลากรด้านกิจการ 
                                          กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๔.        นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์          รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการ

แข่งขันและ 

                                          ก ากับดูแลตนเอง 

๕.        นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๖.        นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๗.        นางสาววรณัน  บุญอภิรักษา      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๘.        นางสาวชนิดา สุปรีดานุวัฒน์      พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๙.        นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก          พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๐.    นางสาวนารีรัตน์  เมธีกุล           พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๑.    นางสาวคัคนางค์ จามะริก          พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๒.    นายเอกรินทร์ ยุพาพิน              พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๓.    นางสาวชนาธิป โพธิอ่อน          พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  

เร่ิมประชุม              ๐๙.๔๐ น. 

  
ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

                   ๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งที่ประชุม
ทราบดังน้ี 

๑.๑ การเร่งรัดให้ส านักงาน กสทช. จัดท าแผนปฏิบัติงานของ กสท. ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อน าเสนอให้ กสท. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ต่อไป 

๑.๒ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน
ระหว่าง กสท.  และคณะอนุกรรมการทุกคณะ เพื่อพิจารณาทบทวนกรอบอ านาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการ และติดตามผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ ภายในเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๕ 

๑.๓ มอบหมายให้ส านักงาน จัดท าหนังสือเรียน ลสทช. เพื่อเร่งรัดการด าเนิน
กระบวนการเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคาร Exim Bankให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าเรียน ประธาน 
กสทช. เพื่อพิจารณาก ากับการด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เสีย
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

๑.๔ มอบหมายให้ เลขานุการ กสท. เร่งรัดการบรรจุระเบียบวาระการประชุมที่
จะต้องน าเข้าที่ประชุม กสท. โดยให้เสนอประธาน กสท. ภายในวันพฤหัสบดี เพื่อจะได้จัดท า
เอกสารระเบียบวาระการประชุมในวันศุกร์ และเสนอ กสท. ทุกท่านพิจารณาก่อนการประชุม 

๒. กสท. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ แจ้งที่ประชุม ดังน้ี 
๒.๑ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการก ากับดูแล

กันเอง 
๒.๒ ในวันที่ ๖ –๘ มิถุนายน จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(Work1shop)1ระหว่างคณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง และคณะอนุกรรมการพัฒนา
วิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อก าหนดกรอบแนวทาง



เกี่ยวกับการจัดท าจรรยาบรรณ และแนวทางส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรวิชาชีพร่วมกัน 

                   มติที่ประชุม      ทราบ 

๑. กรณีการจัดท าแผนปฏิบัติงานของ กสท. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน
ระหว่าง กสท. และคณะอนุกรรมการทุกคณะ และการจัดท าหนังสือเร่งรัดการด าเนินกระบวนการ
ปรับปรุงอาคาร Exim1Bank ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๓ เพื่อให้ ส านักงาน กสทช. เร่งรัดด าเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๒. กรณีการบรรจุระเบียบวาระการประชุม กสท. ตามข้อ ๑.๔ มอบหมายให้
เลขานุการ กสท.  เร่งรัดการบรรจุระเบียบวาระการประชุมที่จะต้องน าเข้าที่ประชุม กสท. โดยให้
เสนอประธาน กสท. ภายในวันพฤหัสบดี เพื่อจะได้จัดท าเอกสารระเบียบวาระการประชุมในวัน
ศุกร์ และเสนอ กสท. ทุกท่านพิจารณาก่อนการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                             รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ คร้ังที่ ๑๖/๒๕๕๕ เม่ือวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  โดยไม่มีข้อแก้ไข และ
ยกเว้นระเบียบวาระที่ ๕.๓ ที่จะน ามารับรองในการประชุมอีกครั้งหน่ึง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓     เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังที่ ๑๖/๒๕๕๕ เม่ือวัน
จันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ 

                   มติที่ประชุม      ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒   รายงานข้อมูลตลาดกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๕ (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

          มติที่ประชุม  ทราบ โดยให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการจัดหาข้อมูลสภาพตลาด
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและ
รอบด้านยิ่งข้ึน 
  

ระเบียบวาระที่ ๓.๓   รายงานการเป็นวิทยากรและเข้าร่วมงาน World Press Freedom 
Day ๒๐๑๒ : New Voice : Media Freedom Helping to Transform 
Societies  (กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์) 

                   มติที่ประชุม      ทราบ 



  

ระเบียบวาระที่ ๔               เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  มติคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ คร้ังที่ ๕/
๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เร่ืองการพิจารณาค าร้องเรียนที่
เก่ียวข้องกับเนื้อหารายการ (คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เน้ือหารายการ/กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง) 

                   มติที่ประชุม   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับผังรายการและเน้ือหารายการ จ านวน ๕๓ เรื่อง ดังน้ี 

๑. ค าร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายตามมติ กสท. จ านวน ๑๓ เรื่อง. ที่ประชุมเห็นชอบ
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ ดังน้ี 

(๑) กรณีเรื่องที่พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อร้องเรียนมีข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ แต่
ไม่ปรากฏรายละเอียดที่ชัดเจน (เรื่องล าดับที่ ๑ ล าดับที่ ๖ – ๘ และล าดับที่ ๑๑) เห็นควรรับไว้
พิจารณาประกอบการจัดท าร่างหลักเกณฑ์ฯ พร้อมทั้งให้แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ร้องเรียน
และผู้ถูกร้องเรียนเพื่อทราบ 

(๒) กรณีเรื่องที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีมูล
ความผิดตามที่มีการร้องเรียน (เรื่องล าดับที่ ๒ – ๔) เห็นควรก าหนดเป็นหลักการให้ส านักงาน 
กสทช.ด าเนินการแจ้งผู้ร้องเรียนเพื่อทราบผลการพิจารณา พร้อมทั้งรายงานต่อ กสท. เพื่อ
ทราบทุกเดือน 

(๓) กรณีเรื่องร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพิ่มเติม (เรื่องล าดับที่ ๕ ล าดับที่ ๙ – ๑๐ และล าดับที่ ๑๒ – ๑๓) ในหลักการควรแจ้งผลการ
ด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงของ
คณะอนุกรรมการฯ 

๒. ค าร้องเรียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผังรายการและเน้ือหารายการ จ านวน ๑๐ 
เรื่อง เห็นชอบในหลักการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังน้ี 

(๑) กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณาแฝง เห็นควรให้คณะอนุกรรมการฯ 
เร่งจัดท าหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณาข้อร้องเรียนมีแนวปฏิบัติเดียวกัน 

(๒) กรณีหลักฐานการพิจารณาข้อร้องเรียน ในส่วนของเทปบันทึกรายการ ถือ
เป็นหลักฐานส าคัญและเป็นหน้าที่ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ทดลองออกอากาศ ที่จะต้อง
ปฏิบัติตามขอบเขตเง่ือนไขการอนุญาตหรือทดลองออกอากาศ ดังนั้น หากไม่มีเทปบันทึก
รายการตามที่ส านักงาน กสทช.ร้องขอ ให้ถือว่าเข้าข่ายกระท าผิดเง่ือนไขการอนุญาตหรือ
ทดลองออกอากาศ นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับ
อายุความการร้องเรียนเกี่ยวกับเน้ือหารายการให้มีความสอดคล้องกับระยะเวลาการบันทึกเทป
รายการ โดยให้ก าหนดไว้ในประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้การ
แสวงหาหลักฐานส าหรับการตรวจสอบข้อร้องเรียนสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม 

(๓)กรณีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ เร่งรัดก าหนดแนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรวิชาชีพ และ



คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเองเร่งจัดท าจรรยาบรรณวิชาชีพ ( Code of 
Conduct) และแนวทางปฏิบัติกลาง (Guideline) ในการก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ 
และเพื่อให้การพิจารณาภายใต้ข้อกฎหมายตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช.(กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์)ตรวจสอบเกี่ยวกับความ
เชื่อมโยงของอ านาจหน้าที่ตามข้อกฎหมายดังกล่าว เพื่อเสนอ กสท. พิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป 

(๔) กรณีที่ตรวจสอบพบข้อมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มิใช่ผู้ทดลอง
ออกอากาศในลักษณะชั่วคราว และมิใช่ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว 
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ประกอบกิจการ เห็นควรด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
ต่อไป 

                   ๓. เรื่องร้องเรียนที่องค์ประกอบการกระท าความผิดและองค์ประกอบเกี่ยวกับการ
ร้องเรียนไม่ครบถ้วน จ านวน ๓๐ เรื่อง เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการฯ น าเสนอ เนื่องจาก
ข้อมูลไม่เพียงพอส าหรับการพิจารณา พร้อมทั้งให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเผยแพร่ผลการ
พิจารณาตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อสาธารณะ 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๒   แนวนโยบายการก าหนดจ านวนช่องรายการในโทรทัศน์ระบบ

ดิจิตอลของ กสท.  (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ) 

                   มติที่ประชุม   เห็นควรส่งเรื่องแนวนโยบายการก าหนดจ านวนช่องรายการใน
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของ กสท. ให้คณะอนุกรรมการจัดช่องรายการกิจการโทรทัศน์ และ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและศึกษาเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน ก่อนน าเสนอ กสท. 
พิจารณาอีกครั้งหน่ึง โดยสรุปได้ดังน้ี 

                   ๑. ให้คณะอนุกรรมการจัดช่องรายการกิจการโทรทัศน์ พิจารณาให้ความเห็น
พร้อมศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จ านวนช่องรายการที่เหมาะสมส าหรับระบบดิจิตอลทีวี สัดส่วนของ
ช่องรายการประเภทสาธารณะและสัดส่วนช่องรายการประเภทธุรกิจควรมีจ านวนกี่ช่อง ประเภท
รายการควรมีกี่ประเภท แบ่งออกเป็นประเภทใดบ้าง สัดส่วนของช่องรายการควรเป็น  Standard 
Definition (SD) และ High Definition (HD) กี่เปอร์เซ็นต์ ช่องรายการประเภท  High 
Definition (HD) ควรอยู่ในช่องรายการประเภทใด และควรมีสัดส่วนเท่าใด 

                   ๒. ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าผู้ประกอบ
กิจการแต่ละรายควรมีช่องรายการในครอบครองจ านวนไม่เกินกี่ช่อง เพื่อให้เกิดสภาพการ
แข่งขันในตลาด และไม่เกิดความครอบง ากิจการ 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และระยะเวลา



การแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุแห่ง
ความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๓) 

                   มติที่ประชุม   เห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้
คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ น าร่างประกาศฯ ไปจัดการประชุมกลุ่ม
ย่อย ( Focus Group) พร้อมทั้งให้รวบรวมประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สรุป
และพิจารณาทบทวน แก้ไขร่างประกาศฯ เพื่อเสนอ กสท. พิจารณา ก่อนเสนอที่ประชุม กสทช. 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๔  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1The1ASEAN1Digital1TV1Implementation 
Experiences (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบ
ดิจิตอล/กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน)์ 

มติที่ประชุม   อนุมัติการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและงบประมาณในการจัดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ The ASEAN Digital TV Implementation Experiences ระหว่างวันที่ 
๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม ดุสิตธานี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

  

ระเบียบวาระที่ ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑   การแจ้งตอบหน่วยงานภาครัฐในประเด็นการขอรับการจัดสรรคลื่น
ความถี่และอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑) 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามหลักการและความเห็นของคณะอนุกรรมการกิจการ
กระจายเสียงบริการสาธารณะ โดยให้ส านักงาน กสทช. แจ้งกระทรวงสาธารณสุขว่ายังไม่
สามารถจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงฯ ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการและการใช้คลื่นความถี่ และแผน
ความถี่วิทยุเพื่อประกอบการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียงแก่ผู้ได้รับอนุญาต 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒   รายงานการอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลางคดีปกครอง
หมายเลขด าที่ ๗๑๓/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๖๔/๒๕๕๕ 
ระหว่างนายประมุท สูตะบุตร ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
๑ เลขาธิการ กสทช.ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะอนุกรรมการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีละเลย
หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าในการด าเนินการตรวจสอบประกอบกิจการ
โทรทัศน์ของบริษัท     อสมท จ ากัด (มหาชน) ในกรณีแก้ไข
สัญญาร่วมเพื่อด าเนินธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกกับบริษัท 
ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด 
(มหาชน) ตามหนังสือร้องขอของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๕๓     (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์) 

มติที่ประชุม ทราบ 



  

ระเบียบวาระที่ ๕.๓            การเดินทางไปประชุมศึกษาดูงานกระบวนการ Network & 
Services Roll out ส าหรับ Digital Terrestrial TV ที่ประเทศ
แอฟริกาใต้ 

มติที่ประชุม      

๑. อนุมัติองค์ประกอบคณะเดินทาง งบประมาณ และการเดินทางเข้าร่วมประชุม
ศึกษาดูงานกระบวนการ Network & Services Roll out ส าหรับ Digital Terrestrial TV ใน
ประเทศแอฟริกาใต้ โดยให้เพิ่มเติมผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์เพื่อเข้าร่วมประชุมศึกษาดูงานดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งเห็นควรแยกกลุ่มในการ
เข้าร่วมประชุมเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการ และกลุ่มผู้บริหารที่จะไปประชุมหารือ
ร่วมกับ Regulators เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมโดยรอบด้าน 

๒. กรณีบุคคลภายนอกซึ่งเข้าร่วมประชุมศึกษาดูงานดังกล่าว จ านวน ๒ คน  คือ 
ประธานคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
และประธานคณะท างานจัดท าร่างแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการ
โทรทัศน ์เห็นควรน ารายชื่อเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๔            ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา
แล้วเสร็จในการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียนด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์) 

มติที่ประชุม มอบหมายให้กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 
ปรับแก้ร่างประกาศฯ โดยให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการก าหนดแนวทางเกี่ยวกับอายุความการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับเน้ือหารายการให้มีความสอดคล้องกับระยะเวลาการบันทึกเทปรายการ เพื่อให้
การแสวงหาหลักฐานส าหรับการตรวจสอบข้อร้องเรียนสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม เมื่อ
ด าเนินการปรับแก้ร่างประกาศฯ เรียบร้อยแล้วให้น าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง 
  
เลิกประชุมเวลา       ๑๒.๓๐ น. 
  
 


