
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

คร้ังท่ี ๒๘/๒๕๕๕ 
วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๑.      พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน ์                                                                                   ประธานกรรมการ 

๒.      พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ                                                                              กรรมการ 

๓.      พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                                           กรรมการ 

๔.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                                           กรรมการ 

๕.      นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                                             กรรมการ 

๖.      นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                                                   เลขานุการ 

รองเลขาธิการ กสทช. 

๗.      นางสาวมณีรัตน ์ ก าจรกิจการ                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘.      นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานอ านวยการภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๙.      นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บริหารระดับต้น 

       
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.                                                  
๑.    นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ ์           เลขานุการ ประธาน กสท. 

๒.    นายสมบัต ิ ลีลาพตะ                             รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ



โทรทัศน ์

๓.    นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล                         รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์ และ
วิทยุในระบบดิจิตอล 

๔.    นางชุติมา  ไตรโกมุท                             รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 

๕.    นายพสุ ศรีหิรัญ                                    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๖.    นายภูษิต มุ่งมานะกิจ                            ผู้บริหารระดับต้น 

๗.    นางจิตติมา  ศุภเกษม                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๘.    นางวรณัน บุญอภิรักษา                          พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๙.        นางสาวชนิดา สุปรีดานุวัฒน์                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๐.    นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข                        พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๑.    นางสาวทิวาพร ทองเล็ก                       พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๒.    นายธนเดช ศิริกุล                               พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๓.    นายชนาธิป โพธิอ่อน                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๔.    นายอรรจน์ ชลวร                               พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๕.    นางสาวนารีรัตน ์ เมธีกุล                      พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๖.    นางสาวเนติมา คงแคล้ว                       พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๗.    นางสาวภรภัทร พิริยานสรณ ์                 พนักงานตามสัญญาจ้าง 

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.   ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งที่ประชุม กสท. ดังนี้ 
    ๑.๑   ระหว่างวันท่ี ๙ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประธาน กสท. จะเดินทางไปศึกษาดูงานตามหลักสูตร

วิทยาการตลาดทุน หากมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องมีการประชุมให้คณะกรรมการ กสท. ทั้ง ๔ ท่านประชุมเพื่อพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วน
ได้ และเลือกท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

๑.๒  เพื่อให้การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายเป็นไปด้วยความรอบคอบและครบถ้วน ขอให้
ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นายสมบัติ  ลีลาพตะ) เข้าร่วมการประชุม กสท. ทุกครั้ง 

๑.๓ เพื่อช่วยติดตามการด าเนินงานของประธาน กสท. ขอให้เลขานุการของประธาน กสท. เข้าร่วม
การประชุม กสท. ทุกครั้ง 
                                    ๒. กสท. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ แจ้งที่ประชุมว่าจะมีการลงนาม  MOU ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย          พัสเซา (University of Passau) เพื่อจัดท าข้อตกลงร่วมกันในการท างานวิจัย และฝึกอบรมต่างๆ โดยจะจัดท า
รายละเอียดเรื่องนี้น าเสนอเป็นระเบียบวาระในการประชุม กสท. ครั้งต่อไป 
                        ๓. กสท. สุภิญญา กลางณรงค์ แจ้งท่ีประชุมว่าในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จะมีการจัดเวทีสัมมนาระดับชาติ
ของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และจะมีการจัดเวทีดังกล่าวทั่วประเทศในระดับภูมิภาคอีก ๙ ครั้ง จึงขอ
เรียนเชิญคณะกรรมการ กสท. ทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 



ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์คร้ังท่ี ๒๗/๒๕๕๕ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๕ เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

                                 รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๒๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔              เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑           (ร่าง) ประกาศเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต น าเข้า จ าหน่ายหรือมีไว้จ าหน่าย
หรือรับติดต้ังเคร่ืองรับ เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ส าหรับใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณ ในการ
รับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็น
สมาชิก (คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ / กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้

จ าหน่ายหรือติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอร่างประกาศฯ ต่อ 
กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเนื่องจากเป็นการออกประกาศฯ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และน าไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ 
ก่อนน าร่างประกาศฯ ฉบับสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อ กสทช. เพื่อ
พิจารณา และมอบอ านาจ ให้ประธาน กสท. เป็นผู้ลงนามในร่างประกาศฯ ดังกล่าว 

๒. เห็นชอบต่อแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้ผลิต น าเข้า จ าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ าหน่ายหรือ
ติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ส าหรับใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาการอนุญาต ดังนี ้

     ๒.๑ การอนุญาตให้ผลิตมีระยะเวลาอนุญาตคราวละ ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
     ๒.๒ การอนุญาตให้น าเข้ามีระยะเวลาอนุญาตคราวละ ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
     ๒.๓ การอนุญาตให้จ าหน่ายมีระยะเวลาอนุญาตคราวละ ๑ ปี นับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต 
     ๒.๔ การอนุญาตให้มีไว้เพื่อจ าหน่ายหรือรับติดตั้งแล้วแต่กรณีมีระยะเวลาอนุญาตคราวละ ๑ ปี นับแต่

วันท่ีได้รับอนุญาต 
ทั้งนี้ โดยก าหนดเง่ือนไขของระยะเวลาการอนุญาตตามแนวทางปฏิบัติว่า การอนุญาตให้ผลิต น าเข้า 

จ าหน่าย หรือมีไว้จ าหน่ายหรือติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาในการรับรายการ
ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก จะสิ้นผลเมื่อประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้จ าหน่ายหรือติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการรับหรือ



แปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก มีผลใช้บังคับ โดยผู้
ประกอบกิจการจะต้องมายื่นขออนุญาตตามร่างประกาศฯ ต่อไป 

  
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒            การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับอุปกรณ์ เคร่ืองรับ หรือเคร่ืองมือ เพ่ือใช้ในการรับ หรือแปลง
สัญญาณรายการในกิจการกระจายเสียง หรือ กิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก  (กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) / กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และ
โทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.)) 

            มติท่ีประชุม         
๑. มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาอนุญาตให้ผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้จ าหน่ายหรือรับติดตั้ง

เครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ส าหรับใช้ในการรับหรือแปลง สัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้ผลิต น าเข้า จ าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ าหน่ายหรือ
ติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ส าหรับใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกไปพลางก่อน จนกว่าร่างประกาศฯ จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการว่าหากได้รับอนุญาตแล้ว
จะต้องไม่น าไปใช้ประกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกซึ่งยังมิได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากคณะกรรมการทั้งนี้ 
ให้ผู้ประกอบกิจการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้บริโภคเพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องรับ หรือเครื่องมือ เพื่อใช้ใน
การรับ หรือแปลงสัญญาณรายการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 

  
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๒ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๔.๓            การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒))      

            มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๓ 

ฉบับ ดังนี ้
                              ๑.๑ ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์            
                              ๑.๒ ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์
                              ๑.๓ ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอร่างประกาศฯ ท้ัง ๓ ฉบับต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเนื่องจากเป็นการออกประกาศฯ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และน าไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ก่อนน าร่างประกาศฯ ฉบับสุดท้ายท่ี
ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณา และมอบอ านาจ ให้ประธาน กสท. 
เป็นผู้ลงนามในร่างประกาศฯ ดังกล่าว 

หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๓ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 



ระเบียบวาระที่ ๔.๔            รายงานการประเมินผลกระทบจากการออกหลักเกณฑ ์วิธีการอนุญาตการให้บริการ
เครือข่าย การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก และการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบ รายงานการประเมินผลกระทบจากการออกหลักเกณฑว์ิธีการอนุญาตการ
ให้บริการเครือข่าย การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก และการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  โดยมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช.น าเอารายงานการประเมินผลกระทบจากการออกหลักเกณฑ์  วิธีการอนุญาตการให้บริการเครือข่าย การ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก และการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์เสนอต่อ กสทช.  เพื่อพิจารณาต่อไป  
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๔ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕            (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การให้บริการของกิจการโทรทัศน์ที่สามารถรับได้เป็น
การทั่วไป (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) และกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

                                    มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการของกิจการโทรทัศน์ที่สามารถรับได้เป็นการ

ทั่วไป พร้อมทั้งมอบหมายให้น าเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาร่างประกาศฯ เนื่องจากเป็นการอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ 
(๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. เนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและภาคประชาชนภายในประเทศ ซึ่งถือเป็นสภาพปัญหา
ที่มีระยะเวลากระช้ันชิดอันเป็นกรณีฉุกเฉิน และมีความจ าเป็นเร่งด่วน ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ
ฯ ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน และน าเสนอร่างประกาศฯ พร้อมผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเสนอต่อที่ประชุม 
กสทช. ให้ความเห็นชอบ พร้อมมอบให้ประธาน กสท. ลงนามในร่างประกาศฯ ก่อนน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป   
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๕ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖              ข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบหลักการแจ้งตอบข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พร้อมทั้งมอบหมายให้กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 
ตรวจสอบรายละเอียดข้อกฎหมายของร่างหนังสือแจ้งตอบดังกล่าว ก่อนเสนอ กสท. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ กสท. สุ
ภิญญาฯ กลั่นกรอง เพื่อน าเสนอรองประธาน กสทช. (ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) ลงนาม และให้น าเรียน
ประธาน กสทช. เพื่อทราบต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๗              การพิจารณากรณีรบกวนคลื่นความถี่ระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียง ตทร.คลื่นเพ่ือ

การจราจรและความปลอดภัยทางถนน คลื่นความถี่ ๘๙.๗๕  MHz และสถานี
วิทยุกระจายเสียง หัวอิฐ เรดิโอ คลื่นความถี่ ๘๙.๗๕   MHz  (คณะอนุกรรมการกิจการ
กระจายเสียงบริการชุมชน / กลุ่มงานการออกอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนเสนอ โดย
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีวิทยุกระจายเสียง ตรท. คลื่นเพื่อการจราจรและความปลอดภัยทางถนน คลื่น
ความถี่ ๘๙.๗๕  MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียง หัวอิฐ เรดิโอ   คลื่นความถี่ ๘๙.๗๕  MHz ซึ่งเป็นผู้ทดลองออกอากาศใน
ลักษณะชั่วคราว ด าเนินการตามบทเฉพาะกาลข้อ ๓๖ แห่งประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการบริการชุมชน
ช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ระหว่างกันให้เป็นไปตามกระบวนการโดย
ครบถ้วน 



ระเบียบวาระที่ ๔.๘            การแต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ในภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ เพ่ิมเติม (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบการมีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

เพิ่มเติม 
๒. เห็นชอบการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีแทน กสทช. ในการด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เพิ่มเติม 

ทั้งนี ้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติและ
มอบหมายให้ กสท. เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้ง โดยอ้างมติของ กสทช. ครั้งท่ีอนุมัติและในการลงนามนั้น ให้ผู้ลงนามระบุด้วยว่า
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธาน กสทช. 

๓. กรณีของการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ เห็นควรมอบหมายให้กลุ่มกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) พิจารณาและด าเนินการจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๔.๙           การด าเนินคดีปกครอง หมายเลขด าท่ี ๙๖๑/๒๕๕๕ 

                                    (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม             มอบหมายให้ประธาน กสท. และ กสท. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็น
ผู้รับผิดชอบคดีและตรวจสอบค าให้การของคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๙๖๑/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐         การด าเนินคดีปกครอง หมายเลขด าท่ี ๙๘๙/๒๕๕๕ 

                                    (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม             มอบหมายให้ประธาน กสท. และ กสท. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็น
ผู้รับผิดชอบคดีและตรวจสอบค าให้การของคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๙๘๙/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑         การด าเนินคดีปกครอง หมายเลขด าท่ี ๙๙๓/๒๕๕๕ 

                                    (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม             มอบหมายให้ประธาน กสท. และ กสท. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็น
ผู้รับผิดชอบคดีและตรวจสอบค าให้การของคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๙๙๓/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑๒        การปรับปรุงการด าเนินโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจัดท าแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบดิจิตอล ภายใน
กรอบโครงการที่ได้รับอนุมัติ (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)/ 
กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบการปรับปรุงการด าเนินโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดท าแผนการเปลี่ยน
ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบดิจิตอล เป็นลักษณะ  Phasing ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติไว้ โดยแยกตามงานในแต่ละด้าน ดังนี ้



๑.   ความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับท่ี ๑ งานด้านวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ค่าใช้จ่ายภายในวงเงิน
งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท 

๒.   ความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับท่ี ๒ งานด้านวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล ค่าใช้จ่ายภายในวงเงิน
งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท 

๓.   ความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับท่ี ๓ งานด้านโทรทัศน์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายภายในวงเงินงบประมาณ ๒๐ 
ล้านบาท 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓           ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตรการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยมหาวิทยาลัย  California, Berkeleyสหรัฐอเมริกา (กลุ่มงาน อส. / 
ส่วนงาน กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตรการก ากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมหาวิทยาลัย  California, Berkeley สหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งเห็นควรให้ปรับ
ผู้รับผิดชอบโครงการจาก “๓ คน” เป็น “๒ คน” 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔            ไปรมาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบท่ีจ าเป็นส าหรับการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting Media Regulation Primer)ฉบับสมบูรณ์ (กสทช. 
ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 

                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ พิจารณาและ
ตรวจสอบรายละเอียดของไปรมาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบที่จ าเป็นส าหรับการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕         ขอเสนอคุณสมบัติเฉพาะด้านเพ่ิมเติมในต าแหน่ง รองเลขาธิการ กสทช. 
(ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ทวีศักดิ์ฯ) 

                        มติท่ีประชุม         ประธาน กสท. ขอถอนระเบียบวาระดังกล่าว   เพื่อจัดท ารายละเอียดให้มีความรอบ
ด้านเพิ่มขึ้น 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖          การรวบรวมข้อเท็จจริงและแนวทางป้องกันปัญหาซ้ าอันเกิดขึ้นในกรณีการถ่ายทอดกีฬาโอ

ลิมปิค ๒๐๑๒ (ส่วนงานเลขานุการ  กสทช.  สุภิญญาฯ) 
มติท่ีประชุม         ทราบ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท าแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันมิ

ให้เกิดปัญหาในการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิค ๒๐๑๒ 
   

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗  การพิจารณาเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียง
ชุมชน) (กลุ่มงานอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนเสนอ โดยให้
ด าเนินการดังนี ้

๑.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมรายละเอียดและข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ียังมิได้
เข้าแสดงตน ประกาศลงในหนังสือพิมพ์เพื่อให้ทราบเป็นการแพร่หลายว่า “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 
ก าหนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราวเข้าแสดงตนเพื่อขยายระยะเวลาทดลอง
ออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว ๓๐๐ วัน โดยมีก าหนดให้เข้าแสดงตนในวันสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ บัดนี้ 
ระยะเวลาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ปรากฏว่ายังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงอีกจ านวนหนึ่งที่ยังมิได้เข้าแสดงตน จึงขอให้สถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีไม่เข้าแสดงตนตรวจสอบข้อมูลได้ที ่www.nbtc.go.th หรือ ณ ส านักงาน กสทช. ส่วนกลาง และ
ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค (๑๔ เขต) และเข้าแสดงตนภายใน ๓๐ วันนับแต่ประกาศในหนังสือพิมพ์ ณ ส านักงาน กสทช. 



ส่วนกลางและส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค (๑๔ เขต) และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าสถานีท่ีไม่เข้าแสดงตน
สละสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว และส านักงาน กสทช. จะได้ด าเนินการเพิกถอนสิทธิต่อไป” 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ประสานให้หน่วยงานราชการในแต่ละจังหวัด ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ตาม ๑ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างท่ัวถึงและแพร่หลาย เมื่อระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้วให้ส านักงาน 
กสทช.ประกาศรายช่ือสถานีท่ีสิ้นสุดการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราวบน www.nbtc.go.th พร้อมแจ้งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบ และรายงานผลต่อ กสท. เพื่อทราบต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๕              เร่ืองอ่ืนๆ 

                                    ไม่ม ี

  

เลิกประชุมเวลา    ๑๒.๐๐ น. 
 

 


