
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๕ 
วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาต ิ
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                                                      เลขานุการ 

 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส านักเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส านักงาน กสทช. 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.      นางสุพินญา  จ าปี                  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 

๒.     นายสมบัติ  ลีลาพตะ               ผู้บริหารระดับต้น 

๓.     นายกีรต ิ อาภาพันธุ์                ผู้บริหารระดับต้น 

๔.     นายพสุ  ศรีหิรัญ                    ผู้บริหารระดับต้น 

๕.     นางปริตา  วงศ์ชุตินาท             ผู้บริหารระดับต้น 

๖.      นายภูษิต  มุ่งมานะกิจ              ผู้บริหารระดับต้น 

๗.     นางสาวพรพักตร์ สถิตเวโรจน์    ผู้บริหารระดับต้น 

๘.     นายวิรัตน ์ อวนศรี                  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๙.      นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก         พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๐. นางสาวนารีรัตน์  เมธีกุล           พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๑. นางสาวญานิศา  แสงทวี           พนักงานตามสัญญาจ้าง 



  

เร่ิมประชุม              ๐๙.๔๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานกรรมการ กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) แจ้งที่ประชุมว่า จะขอ
หารือร่วมกับกรรมการ กสท. ทุกท่าน เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยขอให้เป็นการ
ประชุมภายในของกรรมการ กสท. 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

         รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 

         โทรทัศน์ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 

     มติที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕   โดยมีข้อแก้ไข
ในระเบียบวาระที่ ๔.๒ หน้าที่ ๒๑ ให้แก้ไขมติที่ประชุมเป็น “ที่ประชุมเห็นควรให้ด าเนินการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลให้ครอบคลุมในเรื่องของการใช้อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ รวมทั้งเรื่องการ
แต่งตั้งบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้ พ.ร.บ.ทั้ง ๓ ฉบับ ทั้งน้ี
เห็นควรให้น าเสนอเข้าที่ประชุม กสท. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป” 
 

ระเบียบวาระที่ ๓     เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท.  (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                   มติที่ประชุม   รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมจ านวน ๑๒ ครั้ง  ในระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ .โดยในการรายงานผลการด าเนินงานตามมติของ กสท. ครั้งต่อไป ขอให้
รายงานเฉพาะผลการด าเนินงานของเรื่องที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เพื่อให้ที่ประชุมสามารถ
ทราบข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒   รายงานสถานะและความเคลื่อนไหวของการด าเนินคดีปกครองที่ 
กสทช.    ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ถูกฟ้องต่อ
ศาลปกครอง ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ คร้ังที่๑ (ส านักกฎหมาย) 

                           มติที่ประชุม รับทราบรายงานเกี่ยวกับสถานะและความเคลื่อนไหวของ
การด าเนินคดีปกครองที่ กสทช.  ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ถูกฟ้องต่อศาล
ปกครอง ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ครั้งที่๑ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้   



                                        ๑. คดีที่อยู่ระหว่างการจัดท าค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลง
คดี จ านวน ๑ คดี คือ คดีหมายเลขด าที่ ๗๑๓/๒๕๕๔ ระหว่างนายประมุท สูตะบุตร (ผู้ฟ้องคดี) กับ 
กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) สถานะทางคดี : อยู่ระหว่างการจัดท าค าแถลงการณ์ของ
ตุลาการผู้แถลงคดี 

                                                  ๒  คดีที่อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล จ านวน ๑ 
คดี คือ คดีหมายเลยด าที่ ๑๔๗๘/๒๕๕๔ ระหว่าง นายประมุท สูตะบุตร (ผู้ฟ้องคดี) กับ กทช. 
ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) สถานะทางคดี : อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล 
 

ระเบียบวาระที่ ๔     เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  การช้ีแจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ไปยังส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ส านักกฎหมาย) 

                   มติที่ประชุม     ที่ประชุมเห็นควรให้มีการปรับแก้ร่างหนังสือแจ้งตอบส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยให้ปรับถ้อยค าให้มีความกระชับและชัดเจน พร้อมทั้งอ้างอิงหลักการ
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี เพื่อให้การจัดท าหนังสือแจ้งตอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ส านักกฎหมายน าร่างหนังสือดังกล่าวเสนอ กสทช. พันต ารวจเอก 
ทวีศักดิ์ งามสง่า เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอแนวทางการแจ้งตอบเข้าสู่ที่ประชุม กสท. 
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒  รายงานการประเมินผลกระทบก่อนการบังคับใช้แผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

                   มติที่ประชุม     เห็นควรให้ด าเนินการปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบก่อน
การบังคับใช้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อสังเกตของที่ประชุม ทั้งนี้ 
เพื่อให้การจัดท ารายงานประเมินฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความครบถ้วน และเรียบร้อย จึงขอให้น า
รายงานการประเมินฯ เสนอ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ 
เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กสท. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  การขออนุญาตย้ายที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการทหาร
ส่ือสาร จ านวน ๓ สถานี 

                    มติที่ประชุม   

                   ๑. เห็นชอบการย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการทหารสื่อสาร จ านวน ๒ 
สถานี คือ สถานีวิทยุกระจายเสียง ยานเกราะ คลื่นความถี่ ๘๙.๐๐  MHz และ สถานี
วิทยุกระจายเสียงยานเกราะ คลื่นความถี่ ๙๑.๕๐  MHz เน่ืองจากการขอย้ายที่ตั้งของสถานี
วิทยุกระจายเสียงดังกล่าวเป็นการด าเนินการภายใต้สิทธิและขอบเขตการประกอบกิจการเดิม 
เป็นการย้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่เดิม ประกอบกับผลการตรวจสอบตามหลักทางวิชาการ
ปรากฏว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนการออกอากาศกับสถานีวิทยุกระจายเสียงอื่น โดย
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าหนังสือแจ้งตอบกรมการทหารสื่อสารเพื่อทราบผลการ



พิจารณา ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มเติมถ้อยค าในหนังสือด้วยว่า “การย้ายสถานที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง
ดังกล่าวไม่มีผลต่อการตรวจสอบความจ าเป็นในการใช้คลื่นความถี่ ตามมาตรา ๘๒ และมาตรา 
๘๓ ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓” 

๒. กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการขนส่งทางบก คลื่นความถี่ 
๑๐๒.๐๐ MHz เน่ืองจากเป็นการย้ายที่ตั้งสถานีเกินเขตพื้นที่เดิม ประกอบกับผลการตรวจสอบตาม
หลักทางวิชาการปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว อาจก่อให้เกิดการรบกวน
การออกอากาศกับสถานีวิทยุกระจายเสียงอีกจ านวน ๓ สถานี ดังน้ัน เพื่อให้การพิจารณาเป็นไป
ด้วยความรอบคอบ จึงขอให้ด าเนินการตรวจสอบสิทธิและขอบเขตการประกอบกิจการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงดังกล่าวโดยครบถ้วน พร้อมทั้งให้ส านักงาน กสทช.ด าเนินการตรวจสอบ
ภาคสนามเกี่ยวกับการย้ายที่ตั้งสถานีดังกล่าวว่าจะส่งผลกระทบให้เกิดการรบกวนการออกอากาศ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงอื่น ตามผลการตรวจสอบทางวิชาการหรือไม่ อย่างไร เมื่อรวบรวม
ข้อมูลโดยครบถ้วนแล้ว ให้น าเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔  การขออนุมัติแพร่ภาพออกอากาศรายการของสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง ๗ 

                   มติที่ประชุม     ที่ประชุมเห็นควรให้จัดท าหนังสือแจ้งตอบบริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด  ว่ารับทราบการด าเนินการแพร่ภาพออกอากาศดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไปด้วยความคล่องตัว 
จึงขอให้ส านักงาน กสทช.เร่งรัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อรองรับการพิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 

                            การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบรูปแบบการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดย
ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม พร้อมทั้งก าหนดสถานที่และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
เป็นดังน้ี 

                  ๑.การจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ภาคกลาง ณ จังหวัดกรุงเทพฯ เห็นควร
จัดร่วมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งมี
รูปแบบดังน้ี 

                      (๑)ช่วงเช้า เป็นการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทการบริหาร
คลื่นความถี่ (พ.ศ. ....) โดยมีประธาน กสท. และประธาน กทค. ขึ้นเวทีร่วมกัน 

                      (๒)ช่วงบ่าย เป็นการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคม (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยส าหรับร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ๓ เวที โดยแบ่งตาม



กลุ่มเป้าหมายและมีกรรมการ กสท. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ดังน้ี 

                           (๒.๑) กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบกิจการ : ประธาน กสท. พันเอก ดร.นที ศุกล
รัตน์ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

                           (๒.๒) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง .:.กสท. ผศ.ดร.ธวัชชัย 
จิตรภาษ์นันท์ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

                           (๒.๓) กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน  : กสท. สุภิญญา กลางณรงค์ เข้าร่วมรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

                           ส าหรับ กสท. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสท. พันต ารวจเอก 
ทวีศักดิ์ งามสง่า สามารถเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้ตามกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ 

                 ๒.การจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะใน ๓ ภูมิภาค เห็นควรเชิญกลุ่มเป้าหมาย ๓ 
กลุ่ม คือ ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็น
ตามแต่ละภูมิภาค โดยก าหนดสถานที่ และก าหนดระยะเวลา เป็นดังน้ี 

                       (๑) ภาคเหนือ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

                       (๒) ภาคใต้ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

                       (๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

  
เลิกประชุมเวลา       ๑๒.๐๐ น. 
 


