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เร่ิมประชุม ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ช่วงเช้า เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสารจะเดินทางมาที่ส านักงาน 
กสทช. เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือกับ กสทช. และผู้บริหารของส านักงาน กสทช. โดยขอมอบหมายให้เลขานุการ กสท. (นาย
ประเสริฐ อภิปุญญา) เข้าร่วมประชุมแทน เนื่องจากติดภารกิจ ในช่วงเวลาดังกล่าว 
๒. กสท. พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ งามสง่า แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้ไปเป็นประธานเปิดการ
อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมและให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้า
รับการอบรมโครงการดังกล่าวด้วย 
มติที่ประชุม ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๕ เมื่อวัน
จันทร์ท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

  

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท.ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๕ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
มติที่ประชุม ทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ แผนปฏิบัติการ (Action Plan)(กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
มติที่ประชุมทราบ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) กลุ่มงานด้านภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจ าปี 
๒๕๕๕ ซึ่งจัดขึ้นโดยสอดคล้องและมีเป้าหมายในการสนับสนุนการด าเนินงานของ กสท.ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและ
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีเงื่อนไขให้ส านักงาน กสทช. ภารกิจกระจายเสียง
ฯ ปรับปรุงในรายละเอียดบางจุดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และให้ส านักงาน กสทช.ใช้แผนปฏิบัติการชุดนี้เป็นกรอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๕ ต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจ าปี 
๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์(อส.)) 
มติที่ประชุม ทราบ พร้อมทั้งเห็นควรให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการเสนอขอบเขตงาน(TOR) ที่อยู่ระหว่างการจัดท า
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการและ ใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๕๕ และเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อภาพรวมในการของบประมาณในปี ๒๕๕๖ 



ระเบียบวาระที่ ๓.๔ รายงานผลการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ให้
เป็นบริการเป็นการทั่วไป กรณีการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกส์เกมส์ ๒๐๑๒(ส านักงาน กสทช.) 
มติที่ประชุม ทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๕ รายงานข้อมูลตลาดกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน มิถุนายน 
๒๕๕๕(กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 มติที่ประชุม ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การพิจารณาร่างประกาศ กสทช.เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์(กลุ่มงานอนุญาตประกอบกิจการ ๒(ปส.๒)/กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร (วส.)) 
มติที่ประชุม เห็นชอบต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และร่างประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์
ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไป พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ก่อนน าเสนอ กสท. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อน าเสนอ กสทช. พิจารณาในการประชุม กสทช. ในวันพุธท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การด าเนินการตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์(มส.)) 
มติที่ประชุม 
๑. เห็นชอบต่อแนวทางการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามมาตรา ๘๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้มีผลบังคับเป็นการภายใน เพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมาย พร้อม
ทั้งให้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปจัดประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนน าไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ทราบเป็นการท่ัวไป โดยด าเนินการในลักษณะที่เป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒.มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น ากรอบแนวทางการจัดท าหลักเกณฑ์ดังกล่าว แจ้งให้คณะอนุกรรมการติดตามคดี
ปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญา(กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
มติที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง)ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ว่าด้วยการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ



โทรทัศน์ พ.ศ. .... พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศฯ ไปจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียใน
รูปแบบของการประชุมFocus Group ก่อนน าเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การด าเนินการตามข้อหารือของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
มติที่ประชุมเห็นชอบหลักการในการแจ้งตอบข้อหารือของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์) จัดท าร่างหนังสือเสนอ ประธาน กสท. และ กสท. พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ 
งามสง่า เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ก่อนน าส่งหนังสือแจ้งตอบข้อหารือต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ การขออนุมัติต่ออายุคณะท างานในคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้
กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน(์กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
มติที่ประชุม 
๑. เห็นชอบการขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างาน ๒ คณะ คือ คณะท างานเพื่อจัดท าคู่มือการบังคับใช้
กฎหมาย และคณะท างานเพื่อการวิจัยและพัฒนากฎหมาย 
๒.เห็นชอบการแต่งตั้งและการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของคณะท างานเพื่อจัดท าคู่มือการบังคับใช้กฎหมาย 
๒.๑ แต่งตั้ง นายเกรียงเดช มาจ าเนียร แทน ผศ. คณาธิป ทองรวีวงศ ์
๒.๒ แต่งตั้ง นายธีรัช ลิมปยารยะ แทน นายยุทธ์ ชัยประวิตร 
๒.๓ แต่งตั้ง นายทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช เป็นผู้ท างานเพิ่มเติม 
๒.๔ แต่งตั้ง พันโท นิติน ออรุ่งโรจน์ เป็นผู้ท างานเพิ่มเติม 
๒.๕ เปล่ียนแปลงฝ่ายเลขานุการ เป็น ดังนี ้
(๑)นางสาวรัชฎาพร ทรัพย์มี เป็นเลขานุการ 
(๒)นางสาวจตุพร พรหมจารย์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(๓)นางสาวกัณฑิมา วุฒิชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และรายงานการศึกษาเบื้องต้นโครงการวิจัยและพัฒนาการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และน าไปจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ การแจ้งตอบหนังสือกรณีการจัดตั้งสถานีวิทยุ และขอรับจัดสรรคลื่นความถ่ี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระหว่างหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องยังไม่แล้วเสร็จ(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑) 
มติที่ประชุม 
๑. เห็นชอบหลักการในการแจ้งตอบหน่วยงานภายนอกกรณีที่ยื่นความประสงค์ขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ หรือขอรับจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ในระหว่างที่
ประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดสรรคลื่นความถี่ การอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตลอดจนแผนความถี่วิทยุที่เกี่ยวข้องยัง
ไม่แล้วเสร็จ 
๒. กรณีที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่และอนุญาตประกอบ



กิจการกระจายเสียง เห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑)ตรวจสอบประเด็นข้อกฎหมายที่ใช้เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมน าเสนอข้อ
วิเคราะห์จัดส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ขอยืนยันการขอรับการ
จัดสรรคลื่นความถ่ี (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑) 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.รวบรวมและน าเรื่องที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย ขอยืนยันการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ จัดส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่น
ความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนน าเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
หน่ึง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร Broadcasting Media 
Regulation ณ University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียง
และโทรทัศน(์อส.)) 
 มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ปรับแก้ข้อมูลผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตร Broadcasting 
Media Regulation ณ University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ถูกต้องตามหลักการ และเป็นไปตาม
ข้อสังเกตของที่ประชุมโดยครบถ้วน พร้อมทั้งให้น าผลที่แก้ไขแล้วน าเรียนต่อ กสท. แต่ละท่าน เพื่อทราบ ก่อนด าเนินการ
ตามกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๕.๑ กรอบข้อตกลงความร่วมมือกับ Universitiat Ramon Llull ประเทศสเปน และโครงการ
อบรมหลักสูตร The Training Course on Media Regulation in the Digital Age ณ ประเทศไทย และประเทศ
สเปน (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์(อส.)) 

 มติที่ประชุมเห็นชอบกรอบข้อตกลงความร่วมมือกับ Universitiat.Ramon Llull ประเทศสเปน และโครงการอบรม
หลักสูตร The Training Course on Media Regulation in the Digital Age ณ ประเทศไทย และประเทศสเปน พร้อมทั้ง
รับทราบการเปล่ียนแปลงผู้ประสานงานโครงการฯ เป็นนายธนิษนันท์ กิตติธนเจริญ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 


