
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๕ 

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๑. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน ์                                                            ประธานกรรมการ 

๒. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ                                                       กรรมการ 

๓. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค ์                                                       กรรมการ 

๔. นายประเสริฐ อภิปุญญา                                                             เลขานุการ 

รองเลขาธิการ กสทช. 

๕. นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๖. นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานอ านวยการภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๗. นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บริหารระดับต้น                                                                   

                                                                                        

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑.    พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า                                                  กรรมการ 
๒.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์                                  กรรมการ 

  



เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.                                                  

๑. นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ ์                     เลขานุการประธานกรรมการ กสท. 
๒. นายสมบัติ ลีลาพตะ                                        รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศน ์
๓. นายพสุ ศรีหิรัญ                                             รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการ

ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล                                  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์

และวิทยุในระบบดิจิตอล 
๕. นางรัตนากร ทองส าราญ                                   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๖. นางดวงเดือน รังสิกุล                                      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 
๗. นางสาวจิตติมา ศุภเกษม                                  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางสาวกัญญา แสนคลัง                                  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวศิริเพ็ญ สุขสารัญ                                 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ ์                            พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๑. นางสาววันทนีย์ วริยานันทกุล                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๒. นางสาวภรภัทร พิริยานสรณ ์                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๓. นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย                                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๔. นายอรรจน์ ชลวร                                        พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๕. นายวรุตม์ ว่องโรจนานันท์                              พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๖. นายดนัย ศีลบุตร                                         พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๗. นายพิชัย ร่วมภูมิสุข                                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  

  

เร่ิมประชุม                      ๐๗.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 
๑ กันยายน ๒๕๕๕ ส านักงาน กสทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๔ ฉบับ หลังจากท่ีมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้
น าร่างประกาศฯ ท้ัง ๔ ฉบับ เข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ต่อไป ท้ังนี้ การรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวต้องขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน และส านักงาน กสทช.ที่ท าให้การรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตฯ จ านวน ๔ ฉบับ ในครั้งนี้ส าเร็จไปได้ด้วยด ี

มติท่ีประชุม         ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี ๓๕/๒๕๕๕ 
เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้ง
ที่ ๓๕/๒๕๕๕ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑            รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท.คร้ังท่ี ๓๕/๒๕๕๕ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๕ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ                    

ระเบียบวาระที่ ๓.๒           รายงานผลการด าเนินคดีปกครอง (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์(มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๓                 เร่ืองข้อร้องเรียนเร่ืองขอแสดงความคิดเห็นให้สถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีเพ่ิมช่องรายการ
ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ๒๐๑๒  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 
๒(ปส.๒)) 

       มติท่ีประชุม      ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๔            ผลการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยต่อ(ร่าง)แนวทางปฏิบัติการก ากับดูแลกันเองขององค์กร
วิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน(์คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง/กลุ่ม
งานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.)) 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๕              เร่ืองขอให้ตรวจสอบระยะเวลาโฆษณาของรายการวัดยานนาวา ช่องท่ี ๑๑๗ และ
รายการ ASIA UPDATE ช่องท่ี ๒๕ ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมของ บริษัท พีเอสไอ โฮ
ลดิ้ง จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ ท้ังนี้ เห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ปรับปรุงแนวทางการแจ้งตอบ
เป็น“...อยู่ระหว่างการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ซึ่ง
จะสามารถด าเนินการได้หลังจากท่ีประกาศฯ มีผลบังคับใช้แล้ว และ กสทช.จะด าเนินการตามกฎหมายเมื่อประกาศฯ มีผล
บังคับใช้” 

ระเบียบวาระที่ ๓.๖            การขอลาออกจากการเป็นอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการ
รับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

มติท่ีประชุม        ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑            การพิจารณาร่างประกาศ กสทช.เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนจ์ านวน ๔ ฉบับ ( คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่/



คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ /คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียง
บริการชุมชน/ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ/ กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) / กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร  (วส.) /กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์(มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบผลการปรับปรุงร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต น าเข้า จ าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ าหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ส าหรับใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็น
สมาชิก พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศฯ ท้ัง ๔ ฉบับ เสนอ กสทช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผล
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ประธาน กสท. ลงนามในร่างประกาศในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน 
กสทช.ก่อนน าไปประกาศในราชกิจจานุกเบกษาต่อไป ท้ังนี ้ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนถึง
วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๕ และหากมีความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ท้ัง ๔ ฉบับเพิ่มเติม ให้ส านักงาน กสทช.น าเสนอ
ต่อที่ประชุม กสท. ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาและสรุปความเห็นเสนอประกอบการพิจารณาของ กสทช.ก่อนน าไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หมายเหต:ุ รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๒            ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุใน
ระบบดิจิทัล(จส.)/กลุ่มงานอนุญาตประกอบกิจการ(ปส.๒)/กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์(มส.)/กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์(ทส.)/กลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์(วส.)) 

            มติท่ีประชุม         เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พร้อมทั้งให้น าเสนอต่อ กสทช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติหน้าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง 
พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และมอบหมาย
ให้ประธาน กสท.ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสช.เพื่อน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป 

หมายเหต:ุ รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๒ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓            ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (คณะอนุกรรมการจัดท าแผน
ด าเนินงานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในภาวะภัยพิบัต/ิกลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์) 

                        มติท่ีประชุม         
                        ๑. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบผลการปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 
พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ปรับปรุงร่างประกาศฯ ก่อนน าเสนอ กสทช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
มอบหมายให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช.เพื่อน าไปประกาศในราช
กิจจานุเบกษาต่อไป 
                        ๒.มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง)เป็นผู้รับผิดชอบใน



การด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 
หมายเหต:ุ รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๓ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๔            การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญท่ีให้เผยแพร่ได้

เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป(กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียง
และโทรทัศน(์วส.)) 

            มติท่ีประชุม         เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้
เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พร้อมทั้งให้น าเสนอต่อ กสทช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติหน้าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง 
พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และมอบหมาย
ให้ประธาน กสท.ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฎิบัติการแทนประธาน กสทช.เพื่อน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป 

หมายเหต:ุ รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๔ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕         การพิจารณาร่างประกาศ กสทช . เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ 
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

            มติท่ีประชุม         เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามข้อสังเกตของที่
ประชุม ก่อนน าเสนอ ต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และ
มอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติหน้าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใน
การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และมอบหมายให้ประธาน กสท.ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ใน
ฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช.เพื่อน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

หมายเหต:ุ รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๕ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๔.๖            การขอรับการสนับสนุนส่งเสริมจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์(มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.แจ้งส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องและคณะอนุกรรมการทุกคณะ
ให้ทราบว่า สามารถใช้เงินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ และหากมีความจ าเป็นในการ
ด าเนินการในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุนฯ ก็ให้ท าโครงการเสนอต่อ กสท. เพื่อขอรับการสนับสนุนได้ใน
ภาพรวม 
            
ระเบียบวาระที่ ๔.๗            การขออนุญาตน าเข้าเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตรา

อักษร SUNBOX รุ่น SUNBOXของบริษัท เค.มาสเตอร์ จ ากัด  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๒ (ปส.๒)) 

                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ด าเนินการตรวจสอบโดยละเอียด และเปิดโอกาสให้ผู้
ขออนุญาต บริษัท เค. มาสเตอร์ จ ากัด มาช้ีแจงถึงกระบวนการและวัตถุประสงค์ขของการน าเข้า เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม ตราอักษร  SUNBOXรุ่น SUNBOXให้ครบถ้วน หลังจากนั้นให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสท.ถึง



แนวทางตลอดจนข้อเสนอแนะในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๘            การพิจารณาค าคัดค้านต่อร่างประกาศ กสทช. เร่ืองหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง (กลุ่มงานอนุญาตประกอบกิจการ ๑(ปส.๑)) 
                        มติท่ีประชุม         รับทราบผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และเห็นชอบหลักการช้ีแจง กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อประโยชน์สาธารณะ และมูลนิธิเสียงธรรม ต่อกรณีค าคัดค้าน
การออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการแจ้งตอบข้อคัดค้านก่อนด าเนินการเผยแพร่ผล
การพิจารณาต่อสาธารณะต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๙            การด าเนินการกรณีช่องรายการโทรทัศน์Sun Moviesแพร่ภาพออกอากาศรายการที่มีการ

ละเมิดลิขสิทธิ(์คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี/่กลุ่มงานอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส.๒)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบแนวทางการด าเนินการจัดท าหนังสือเวียนต่อผู้ประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่เพื่อตรวจสอบและป้องกันมิให้เกิดการแพร่ภาพกระจายเสียงท่ีละเมิดต่อลิขสิทธิ์และจัดท าหนังสือแจ้ง บริษัท อสมท. จ ากัด 
(มหาชน) ถึงอ านาจหน้าที่ของ กสท.ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐          ข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ...  (กลุ่มงาน

รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค(รส.)) 
                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. ... และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค(รส.)) น าเสนอต่อที่ประชุม กสท.
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑          เร่ืองร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ(กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(บส.)/เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

                                    มติท่ีประชุม         
(๑) ทราบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหารายการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๒๖ เรื่อง 

ทั้งนี้ การเสนอเรื่องที่เห็นควรยุติเรื่องเนื่องจากขาดองค์ประกอบเห็นควรให้จัดท าเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ 
                        (๒)เห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (บส.))ด าเนินการจัดท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ในเรื่อง
ล าดับที่ ๑ ถึงล าดับที่ ๔ ส าหรับเรื่องร้องเรียนในล าดับที่ ๕ ถึงล าดับที่ ๗ ซึ่งเป็นกรณีร้องเรียนเนื้อหาไม่เหมาะสม และกรณีให้
ตรวจสอบรายการแฉคดี และ  Hot Men and Women ช่อง Hot TV ออกอากาศผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม ที่ประชุมมี
มติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม และให้ประสานความร่วมมือไป
ยังบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด(มหาชน)เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒          การอบรมหลักสูตรInfrasturcture Sharing ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดย สถาบัน  Public Utility Research Center (PURC) แห่ง
มหาวิทยาลัยฟลอริด้า(University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา(กลุ่มงานอ านวยการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(อส.)) 



                        มติท่ีประชุม           เห็นชอบให้ทางส านักงาน กสทช.ส่งบุคลากรจ านวน ๑๕ คน ในสังกัดกลุ่มงาน
อนุญาตประกอบกิจการ (ปส.)กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์(วส.)กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล(จส.) และ กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ในระบบไอพี(พส.)เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Infrastucture Sharing ส าหรับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในครั้งนี ้
  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓         การด าเนินการโครงการอบรมหลักสูตรThe Training Course on Media Regulation in 
the Digital Age ณ ประเทศสเปน(ส านักงาน กสทช.กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ) 

                        มติท่ีประชุม           เห็นชอบให้บุคลากรในภารกิจภูมิภาคและกลุ่มงานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พร้อมทั้งรักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑(อปส.๑)และ
เจ้าหน้าจากกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑.) เข้าอบรมหลักสูตร  The Training on Media Regulation in 
the Digital Age ณ ประเทศสเปน ภายใต้งบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

            
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔         การเดินทางไปประชุมศึกษาดูงาน ณ Ministry of Communications and Information 

Technology สาธารณรัฐอินโดนีเซีย(กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบ
ดิจิตอล(จส.)) 

                        มติท่ีประชุม           เห็นชอบให้บุคคลภายนอก คือ (๑)พ.อ.ดร.อนุรัตน์ อินกัน อนุกรรมการจัดท า
มาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(๒)ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ อนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้าน
เทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(๓)ร.ท.คณิน ทันหะพันธ์ อนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ เดินทางร่วมกับคณะโดยให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเทียบเท่าผู้อ านวยการกลุ่มงาน(บ.๒)ตามระเบียบ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕         เร่ืองขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์(กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับแก้องค์ประกอบรายช่ืออนุ
กรรมการฯ และเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖          เร่ืองขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน ์(ส่วนงานเลขานุการ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 
                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับแก้องค์ประกอบรายช่ือ
อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และเสนอต่อที่ประชุม กสทช.เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑           การก าหนดหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
                                    ระดับกลาง(บ ๒) ตาม ระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                        มติท่ีประชุม         



(๑) เห็นชอบให้น าเสนอการก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับกลาง (บ ๒) 

(๒) เห็นควรเสนอให้มีการแก้ไข ปรับปรุง ประกาศหรือระเบียบ กสทช.หรือส านักงาน กสทช.โดยให้แก้ไข
เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้บริหารระดับกลาง (บ ๒) ว่า “หรือให้มีคุณสมบัติบริหารงานด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์โดยตรงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ” ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถ
ปฏิบัติงานในด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และรองรับต่อการด าเนินงานเร่งด่วนและส าคัญได้อย่าง
เหมาะสม 

(๓) เห็นควรเสนอให้ส านักงาน กสทช.ด าเนินกระบวนการให้มีการพิจารณาและบรรจุแต่งตั้งผู้บริหาร
ระดับกลาง (บ ๒)ให้แล้วเสร็จสมบูรณก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อองค์กร และเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยให้ กสท.พิจารณา
กลั่นกรองผู้การประเมินของเลขาธิการ ก่อนน าเสนอรายชื่อให้ประธาน กสทช.ให้ความเห็นชอบก่อนเลขาธิการออกค าสั่งบรรจุ
แต่งตั้งให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย 

หมายเหต:ุรับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๕.๑ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๒            ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน ์

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าท่ีเป็นการเอา
เปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ปรับปรุงร่างประกาศฯ 
ก่อนน าเสนอ ต่อ กสทช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมาย
ให้ กสท. ปฏิบัติหน้าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และมอบหมายให้ประธาน กสท.ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะ
ปฏิบัติการแทนประธาน กสทช.เพื่อน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

หมายเหต:ุ รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๕.๒ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

เลิกประชุมเวลา                            ๐๙.๐๐ น. 

 


