
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

คร้ังท่ี ๓๔/๒๕๕๕ 
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม 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.    พ.อ. อนุรัตน์ อินกัน                             คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

๒.    นายไพโรจน์ ปิ่นแก้ว                            คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและ



กิจการโทรทัศน์ 

๓.        นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ ์         เลขานุการประธานกรรมการ กสท. 
๔.    นายสมบัต ิ ลีลาพตะ                           รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง 

                                                  และโทรทัศน ์

๕.    นางปริตา วงศ์ชุตินาท                          รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลย ี

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๖.    นายสมศักดิ์ สิริพัฒนกุล                        รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบ
ดิจิทัล 

๗.    นางชุติมา ไตรโกมุท                             รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘.    นายกีรติ อาภาพันธุ์                             รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๙.    นางรัตนากร ทองส าราญ                       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

๑๐.  นายภูษิต มุ่งมานะกิจ                          ผู้บริหารระดับต้น 

๑๑.  นายตรี บุญเจือ                                  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒.  นางกนกวรรณ ศรีชัยชนะ                     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓.  นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔.  นางสิริรัตน์ นิ่มเงิน                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕.  นางสาวรัชฎาพร ทรัพย์ม ี                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖.  นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ ์                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗.  นายสุภัทรสิทธ์ิ สวนสุข                         พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘.  นางสาวทิวาพร ทองเล็ก                       พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง                        
๑๙.  นางสาววันทนีย์ วริยานันทกุล                พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๐.  นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ ์                พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๑.  นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล                       พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๒.  นายดนัย ศีลบุตร                               พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๓.  นายพิชัย ร่วมภูมิสุข                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 

๑. ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช.  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง จากมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสมาคมวิทยุกระจายเสียง
ต่างๆ ซึ่งได้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นดังกล่าวรวบรวมประกอบกับข้อมูลจากการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ท่ีจัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา น าไปปรับแก้ร่างประกาศฯ ก่อน
น าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กสท. 

๒. วันน้ี (วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕) เวลา ๑๔.๐๐ น. จะจัดให้มีการแถลงข่าวผลงานครบรอบ ๖ เดือน 
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยขอความร่วมมือให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมแถลงข่าวกับ
สื่อมวลชนด้วย 

๓. เนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาไม่มีการประชุม กสท. เนื่องจากเป็นวันหยุด



นักขัตฤกษ์ จึงท าให้การประชุมในวันน้ีมีระเบียบวาระเข้าสู่ที่ประชุมเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จึงเห็นควรก าหนดหลักการส าหรับ
การประชุม กสท. ว่าหากสัปดาห์ใดมีวันหยุดในวันจันทร์ ขอให้มีการประชุม กสท. ในวันอังคารเป็นการทดแทน เพื่อให้การ
พิจารณาภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีการพิจารณารายละเอียดของแต่ละ
เรื่องได้อย่างรอบคอบและครบถ้วนยิ่งขึ้น 

มติท่ีประชุม         ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                                    รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๕ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้ง
ที่ ๓๓/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

       

ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑            รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๓๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๕๕ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

มติท่ีประชุม             ทราบ                    

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒            รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ฉบับท่ี๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แบ่งตามตัวชี้วัดในแผนแม่บทฯ (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

            มติท่ีประชุม         ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๓          รายงานผลการศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบด าเนินงานและขั้นตอนในการเตือนภัย และบรรเทา
สาธารณภัย ณ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) ที่ศูนย์ปฏิบัติงานบางนา  (กลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากร กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

มติท่ีประชุม             ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๔            สถิติเร่ืองร้องเรียนประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕  (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 



  

ระเบียบวาระที่ ๓.๕         การแปลแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นภาษาอังกฤษ (กลุ่มงาน
อ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๖            การลาออกของอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 

มติท่ีประชุม         ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑           การปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ   (คณะอนุกรรมการกิจการ
กระจายเสียงบริการสาธารณะ/คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน/
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงทางธุรกิจ/ คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)/
กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

                        มติที่ประชุม         รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบผลการปรับปรุงร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ก-ฎ แนบท้ายประกาศ 
และร่างแบบค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ พร้อมทั้งมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. ปรับแก้ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตาม
ความเห็นของที่ประชุม ก่อนน าเสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๒            หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการ

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้าน
เทคนิค      ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง  หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อน าเสนอ กสทช. ก่อนน าไปประกาศลงราช
กิจจานุเบกษาต่อไป 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๒ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๓           ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. เร่ือง

การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาค าขอ หรือค าร้องเรียนด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์(กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบผลการปรับปรุงร่าง



ประกาศ กสทช. เรื่องการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาค าขอ หรือค าร้องเรียนด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ปรับแก้ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาค าขอ หรือค าร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ก่อนน าเสนอ กสทช. 
เพื่อพิจารณาต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๔            ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท า

ความผิดที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ... (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระท าความผิดที่มีโทษทางปกครอง    พ.ศ. ... พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศฯ เสนอ กสทช. 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๕            ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน ์(กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าท่ีเป็นการเอา

เปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดส่งใหค้ณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ พิจารณาให้ความเห็นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ก่อน
น าเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๖            ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการ
โทรทัศน์ (ชั่วคราว) (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง หรือกิจการโทรทัศน์ และรายงานผลกระทบจากการออกร่างประกาศฯ พร้อมทั้งให้น าเสนอ กสทช. เพื่อพิจารณา ก่อน
น าไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๖ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๗           ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล (คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /คณะท างานจัดท าร่างแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการ
โทรทัศน์ / กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

                                    มติท่ีประชุม         เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พร้อมทั้งให้น าเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ กสท. ด าเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนแล้วเสร็จ ก่อนน าร่างประกาศ 
กสทช.ฯ เข้าสู่การพิจารณาของ กสทช. เพื่อน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๗ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๘           ร่างรายงานการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็น
ระบบดิจิตอล (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 

                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ปรับแก้ร่างรายงานการประเมินผลกระทบของการ



เปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล เพื่อน าเสนอ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าไป
ประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่วมกับร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลต่อไป 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๘ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙           แผนโครงการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมความสามารถของประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบต่อแผนโครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มความสามารถของประชาชนในการรู้เท่า
ทันสื่อตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ โดยให้ด าเนินการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมท้ังให้น าเสนอ กสทช. 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐         ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เร่ือง การอบรมและทดสอบเพ่ือขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์) 

            มติท่ีประชุม         เห็นชอบหลักการของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อ
ขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อเสนอต่อ กสทช. พิจาณาเห็นชอบหลักการ 
ทั้งนี ้ มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) และคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ เป็นผู้ก ากับและด าเนินการปรับปรุงร่างให้เหมาะสมและชัดเจน 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑         โครงการเสวนาเร่ือง “กสทช.กับการพัฒนาบุคลากรในสื่อ”(คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)           
            มติท่ีประชุม         เห็นชอบหลักการของโครงการเสวนาเรื่อง “กสทช. กับการพัฒนาการ

บุคลากรในสื่อ” และมอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) และคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการเสวนาเรื่อง “กสทช. กับการพัฒนาการบุคลากรในสื่อ ” ให้มี
ความครบถ้วนและชัดเจน 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒          เร่ืองร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (บส.) / เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)   

            มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการเสนอ จ านวน ๔ 

เรื่อง ดังนี้ 
(๑)   เรื่องร้องเรียนกรณีรายการ THAILAND GOT TALENT ๒๐๑๒ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย

ทีวีสีช่อง๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เห็นควรยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เนื่องจากเป็นเรื่อง
ร้องเรียนเพิ่มเติมเข้ามาหลังจากได้มีการลงโทษปรับไปแล้ว ๕แสนบาท และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง๓ ได้จ่ายค่าปรับ
เรียบร้อยแล้ว 

(๒)   เรื่องร้องเรียนของผู้ร้องเรียน ๓ ราย กรณีขอให้ตรวจสอบรายการแฉคดี ช่อง  HOT TV ออกอากาศผ่าน
จานรับสัญญาณดาวเทียมPSI ผู้ด าเนินรายการใช้ค าพูดไม่เหมาะสมเ ห็นควรยุติเรื่อง เนื่องจากขาดองค์ประกอบของผู้ร้อง 

(๓)   เรื่องร้องเรียนของนายธีระพงษ์ อยู่เจริญ กรณีขอให้ตรวจสอบรายการ  Maximช่อง GMMออกอากาศผ่าน
จานรับสัญญาณดาวเทียมของบริษัทสามารถวิศวกรรม จ ากัด รายการไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน เห็นควรยุติเรื่อง 
เนื่องจากขาดองค์ประกอบของผู้ร้อง 

(๔)   เรื่องร้องเรียนของ  นางยุพา คุณรักษา กรณีขอให้ตรวจสอบนางอิศรา อิงคเพียรหรืออาจารย์



ตุ๊  ผู้อ านวยการสถานีชุมชนคลื่นความถี ่FM๑๐๕ MHzจังหวัดตราด จัดรายการไม่เหมาะสมด้วยถ้อยค าไม่สุภาพและกล่าว
ความเท็จ เห็นควรท าหนังสือแจ้งขอความร่วมมือไปยังสถานีเพื่อตรวจสอบรายการดังกล่าวออกอากาศให้ถูกต้อง 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เผยแพร่ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต่อสาธารณะต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓          กรอบข้อตกลงความร่วมมือกับ Universitiat Ramon Llull ประเทศสเปน และโครงการ
อบรมหลักสูตร The Training Course on Media Regulation in the Digital Age ณ 
ประเทศไทย และ ประเทศสเปน  (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(อส.))           

                       มติท่ีประชุม         เห็นชอบหลักการของกรอบความร่วมมือกับ Universitiat Ramon.Llull ประเทศ
สเปนและโครงการอบรมหลักสูตร The Training Course on Media Regulation in the Digital Age ณ ประเทศไทย และ 
ประเทศสเปน ท้ังนี้ ให้ปรับปรุงตามข้อตกลงของที่ประชุม และน าเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งหน่ึง 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔           การด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ เกี่ยวกับกรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ (กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงฯ (รส.)) 

                        มติท่ีประชุม  
๑.   ยืนยันตามค าสั่งทางปกครองของ กสทช. ให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ช าระค่าปรับทาง

ปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อยไปจนถึงวันท่ีบริษัทฯ ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) รายงานเกี่ยวกับกระบวนการเยียวยาต่อ
ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายและร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ มายังส านักงาน 
กสทช. ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. หารือต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นเกี่ยวกับการ
ลงโทษปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ และจะต้องมีหลักเกณฑ์ก่อนด าเนินการปรับ
หรือไม่ อย่างไร 

  
ระเบียบวาระที่ ๕              เร่ืองอ่ืนๆ 
                                                ไม่ม ี
  
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 
 


