
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

คร้ังท่ี ๓๑/๒๕๕๕ 
วันจันทร์ที่ ๒๓ 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.      พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                                           กรรมการ 

๓.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                                           กรรมการ 

๔.      นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                                             กรรมการ 

๕.      นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                                                  เลขานุการ 

รองเลขาธิการ กสทช. 

๖.      นางสาวมณีรัตน ์ ก าจรกิจการ                                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๗.      นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานอ านวยการภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๘.      นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บริหารระดับต้น 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑.  พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ                                                                              ติดภารกิจ 
     คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ ์                เลขานุการประธานกรรมการ กสท. 

๒.        นายสมบัต ิ ลีลาพตะ                           รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ



โทรทัศน ์

๓.        นางรัตนากร ทองส าราญ                       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๔.        นางดวงเดือน รังสิกุล                           รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 

๕.        นางปริตา วงศ์ชุตินาถ                           รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๖.        นายภูมิภัส พลการ                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๗.        นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๘.        นายสุภัทรสิทธ์ิ สวนสุข                         พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๙.        นางสาวทิวาพร ทองเล็ก                       พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๐.    นางสาวนารีรัตน ์ เมธีกุล                      พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๑.    นางสาวเนติมา  คงแคล้ว                      พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๒.    นางสาววันทนีย ์ วริยานันทกุล               พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งที่ประชุม ดังนี ้
๑. เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานด้านภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์  ทุกคณะ ณ โรงแรม
เซ็นจูรี่พาร์ค ซึ่งการน าเสนอผลการด าเนินงานจากการปฏิบัติงานของแต่ละคณะอนุกรรมการฯ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดย
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้ กสท. จัดท าเป็นเอกสารสรุปผลงานของ 
กสท. ในรอบ ๖ เดือน เพื่อเปิดแถลงข่าวให้ประชาชนรับทราบผลการปฏิบัติงานของ กสท. ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา 

๒. เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้มีการประชุม กสท. ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๕ โดยมีมติเห็นชอบร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ( Must Carry Rule) เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านท่ีได้ร่วมกันพิจารณาร่างประกาศดังกล่าวจนแล้วเสร็จ 

มติท่ีประชุม             ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี ๒๙/๒๕๕๕ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์ ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

  



ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑           รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๒๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

มติท่ีประชุม             ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒           รายงานข้อมูลตลาดกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๕ (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๓         การด าเนินงานออกใบอนุญาตให้ผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายหรือรับติดต้ัง ซ่ึง
เคร่ืองรับ เคร่ืองมืออุปกรณ์ เพ่ือให้บุคคลอื่นน าไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ
ของกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก  (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม         ทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑           เร่ืองร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) / เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ) 

มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บส.)) ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงาน (ช่ัวคราว) ของ กสทช. และ
ส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ท่ีประชาชนยื่นตามกฎหมาย พร้อมทั้งให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมติที่ประชุม กสท.ครั้ง
ที่ ๒๗/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๒             เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับลักษณะการไหว้ของผู้ประกาศข่าวและผู้ด าเนินรายการจากผู้

ร้องเรียน จ านวน ๒ ราย  (กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.) / คณะอนุกรรมการพัฒนา
วิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

                                    มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.)) 
จัดท าหนังสือถึงกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
  
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๓              รายงานการประเมินผลกระทบจากการออกหลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียด

การใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุแห่งความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เพ่ือการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ (กลุ่มงานอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.



๓)) 
                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบต่อรายงานการประเมินผลกระทบจากการออกหลักเกณฑ์และระยะเวลา
การแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุแห่งความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อน าไปเผยแพร่ประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
  
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๓ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๔.๔            มาตรการเกี่ยวกับการโฆษณาที่ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๓ (ปส.๓)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบมาตรการเกี่ยวกับการโฆษณาที่ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ โดย
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ ว่ากรณีของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา จะต้องด าเนินการโฆษณาโดยไม่ขัดต่อขอบเขต
เงื่อนไขของการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา พร้อมทั้งจะต้องด าเนินการโฆษณาให้เป็นไปตามระยะเวลาสูงสุดที่กฎหมาย
ก าหนด ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดต่อไปด้วย 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๕             ความชอบด้วยกฎหมายในการจัดให้มีร่างประกาศ กสทช.เร่ือง หลักเกณฑ์การตรวจสอบ

ความชอบด้วยก าหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

                                  มติท่ีประชุม         ทราบ และมอบหมายให้กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 
จัดท าแนวปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาสัมปทาน และแนวปฏิบัติเรื่องร่างประกาศหลักเกณฑ์
และระยะเวลาในการแจ้งรายละเอียดการได้รับจัดสรรหรือการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ในครั้ง
ต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๔.๖            การด าเนินการตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.
๒๕๕๓ (กลุ่มงานก าหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบให้เสนอประเด็นเรื่อง การกระท าของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มี

ลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้เครือข่าย หรือการโฆษณาค้าก าไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญตามมาตรา ๓๑ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้นั้น จะต้องมีการออกประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์ก่อนหรือไม่ และในกรณีที่ กสทช.เห็นสมควรให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์กระท า
การเพื่อเยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภคนั้น กสท.จะมีค าสั่งให้ผู้ประกอบดังกล่าวกระท าการเยียวยาความเสียหายต่อผู้บริโภค
ได้หรือไม่ ให้หารือไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณากรณีที่มีลักษณะเดียวกันนี้ต่อไป 

๒. มอบหมายให้กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)  เร่งด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์ เรื่อง
การกระท าของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้
เครือข่าย หรือการโฆษณาค้าก าไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญตามมาตรา ๓๑ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ พิจารณาก่อนท่ีจะน าเสนอต่อที่
ประชุม กสท. ต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๗           การปรับปรุงการด าเนินโครงการจัดซ้ือระบบวิเคราะห์วิศวกรรมโครงข่ายด้วยข้อมูล 



สารสนเทศ จ านวน ๑ ระบบ ภายในกรอบโครงการที่ได้รับอนุมัติ  (กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) /กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน ์(อส.)) 

มติท่ีประชุม         
                       ๑. อนุมัติ การด าเนินโครงการจัดซื้อระบบวิเคราะห์วิศวกรรมโครงข่ายด้วยข้อมูลสารสนเทศ  โดยแบ่งเป็น 
๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ระบบวิเคราะห์วิศวกรรมโครงข่าย ๑ ระบบ และระยะที่ ๒ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS) รวมทั้ง
ระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
                        ๒. มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) ด าเนินการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ถูกต้องต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอ่ืนๆ                        

ระเบียบวาระที่ ๕.๑       ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เร่ืองหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการและผังรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์(กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)/ เลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ และให้น าเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒                    การมอบหมายให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ กสท.  (กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ๓(ปส.๓)/กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ และให้น าเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

  

เลิกประชุมเวลา                ๑๑.๓๐ น. 
 

 

 


