
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๕ 

วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๑. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน ์                                                                          ประธานกรรมการ 

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

๔. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค ์                                                                    กรรมการ 

๕. นายประเสริฐ อภิปุญญา                                                                          เลขานุการ 

รองเลขาธิการ กสทช. 

๖. นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ                                                                     ผู้ช่วยเลขานุการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๗. นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย                                                                       ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๘. นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                                       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บริหารระดับต้น        

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑.    พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ                                                                 กรรมการ 
  

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.                                                  

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

                                                     และโทรทัศน ์
๓. นายพสุ ศรีหิรัญ                                                 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการ

ทรัพยากร 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๔. นางชุติมา ไตรโกมุท                                 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครอง                                                             ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



๕. นางสาวจิตติมา ศุภเกษม                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายตรี บุญเจือ                                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นาวสาวทิวาพร ทองเล็ก                            พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๙. นางสาววันทนีย์ วริยานันทกุล                      พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๐. นางสาวภรภัทร พิริยานสรณ ์                    พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๑. นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๒. นายธนิษฐ์นันท์ กิตติชนะเจริญ                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

                                                    ๑.๑ เมื่อวันท่ี ๕ – ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมที่ The London School of Economics 
and Political Science (LSE) ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งการเข้าอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้จากกลุ่มประเทศทางยุโรปและประเทศ
อังกฤษ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการกระเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นอย่างมาก 

                            ๑.๒ เมื่อวันท่ี ๗  – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ได้เข้าร่วมงาน  International Broadcasting 
Convention หรือ IBC ๒๐๑๒ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และได้มีโอกาสพบปะนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยี Digital 
Video Broadcasting (DVB) ที่ได้มีความคืบหน้าในการพัฒนาทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก 

                        ๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ กสทช.สุ
ภิญญา กลางณรงค์ เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. ทุกฉบับ และ “ยกร่างหลักเกณฑ์ประกาศการขอ
ใบอนุญาตโทรทัศน์ดาวเทียม (ฉบับสมาคมดาวเทียม) ”จากสมาคมผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย น าทีม
โดย ดร. นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย 

มติท่ีประชุม         ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี ๓๖/๒๕๕๕ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้ง
ที่ ๓๖/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕โดยมีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑            รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท.คร้ังท่ี ๓๖/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ กันยายน 
๒๕๕๕ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)) 



                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒            เร่ืองร้องเรียนของนายพิชิต ลีดาสวัสดิ์ กรณีขอให้บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน)คืนเงิน
มัดจ าค่าประกันอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ( กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(รส.))   

            มติท่ีประชุม         ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๓                ขอยุติเร่ืองร้องเรียนของ นายวิฑูร กานตอาภา 

                                        ขอยุติเร่ืองร้องเรียนของนายมนตรี บุตรโยธี 

                                        ขอยุติเร่ืองร้องเรียนของนางสาวราตรี ร่ืนแสง 

                                        ขอยุติเร่ืองร้องเรียนของนายศุภิชัย ต้ังใจตรง 

                                                  (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
(รส.)) 

มติท่ีประชุม             ทราบ 

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

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

                        

ระเบียบวาระที่ ๓.๕            รายงานข้อมูลของสถานีวิทยุชุมชุนประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ( กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม) 

                   มติท่ีประชุม ทราบ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน)์จัดท าแนวทางและหลักการกรณีการจับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขสภาพปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ 
น าเสนอต่อ กสท.เพื่อพิจารณาขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกลุ่มงานภูมิภาค ส าหรับสนับสนุนภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ให้เป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑            การพิจารณาร่างประกาศ กสทช.เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนจ์ านวน ๓ ฉบับ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) / กลุ่ม
งานวิชาการและจัดการทรัพยากร (วส.) 

                   มติท่ีประชุม              รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบผลการปรับปรุงร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศฯ ท้ัง ๓ ฉบับ เสนอ กสทช.เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และให้ประธาน กสท.ลงนามในร่างประกาศในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน 



กสทช.ก่อนน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
หมายเหต:ุ รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๒           ผลการรับฟังความคิดของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน(เพ่ิมเติม) ต่อร่างประกาศ กสทช. ว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้เพ่ือจ าหน่าย หรือ
เคร่ืองรับ เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แบบบอกรับเป็นสมาชิก  (กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบผลการปรับปรุงร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้เพื่อจ าหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ 
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศฯ เสนอ กสทช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการ
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และให้ประธาน กสท.ลงนามในร่างประกาศในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช.ก่อนน าไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
หมายเหต:ุ รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๒ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๓            ผลการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการตรวจสอบ

ความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์(มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         รับทราบผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างระเบียบ กสทช. ว่า
ด้วยการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ....และเห็นชอบผลการปรับปรุงร่างระเบียบ กสทช.ฯ พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.น าร่างระเบียบกสทช.ฯ 
เสนอ กสทช. เพื่อพิจารณา และเสนอประธาน กสทช.ลงนามในร่างระเบียบ กสทช.ฯ ก่อนน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๔            การพิจารณาเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว 

(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน/กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบการเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ซึ่งมิได้เข้าแสดงตนเพื่อได้รับสิทธิให้ทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ด าเนินการเพิกถอนสิทธิการทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว พร้อมประกาศ
รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีถูกเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราวลงหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์
ส านักงาน กสทช. เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะให้ทราบเป็นการทั่วไป พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รวบรวม
ข้อมูลของผู้แสดงตนที่มิได้รับเอกสารสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราวมาแต่ต้น แต่กลับมาแจ้งความต่อพนักงาน
ต ารวจว่าเอกสารสิทธิทดลองออกอากาศสูญหาย ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาปกปิดข้อความจริงอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
จัดส่งให้กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๕            ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน(์คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์(รส.)) 

            มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.น าความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ



คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การ
กระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๖            เร่ืองร้องเรียนกรณีวิทยุกระจายเสียงคลื่นความถี่ ๙๓.๗๕  MHz, ๑๐๑.๒๕ MHz และ 
๑๐๓.๐๐ MHzออกอากาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพผิด
กฎหมาย (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(รส.)) 

                        มติท่ีประชุม         

            ๑. กรณีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ออกอากาศผ่านทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง เป็นกรณีที่องค์ประกอบการร้องเรียนไม่ครบถ้วน ดังนั้น จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ประสานงานกับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวตามกระบวนการให้
ถูกต้องและครบถ้วน ก่อนรวบรวมข้อมูลและผลการตรวจสอบจัดส่งให้ส านักงาน กสทช.เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

๒.กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามิได้เป็น ผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.รวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเพื่อด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 

๓.มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบองค์ประกอบของเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามหลักการของ
แนวทางการปฏิบัติงานของ กสทช. และส านักงาน กสทช.เกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียน
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ประชาชนยื่นตามกฎหมาย โดยเรื่องร้องเรียนที่ปรากฏว่าองค์ประกอบไม่
ครบถ้วนให้ด าเนินการดังนี ้

                       (๑) ส านักงาน กสทช.พิจารณายุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว 

     (๒) ส านักงาน กสทช.รวบรวมสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่องค์ประกอบไม่ครบถ้วนและมีการยุติเรื่อง
ร้องเรียนแล้ว เสนอต่อ กสท. เพื่อทราบผลการด าเนินงาน 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๗            ผลการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเข้าอบรมหลักสูตร The Training Course on Media 

Regulation in the Digital Age ณ ประเทศสเปน (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียง
และโทรทัศน์(อส.)) 

            มติท่ีประชุม         เห็นชอบผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรThe Training 
Course on Media Regulation in the Digital Age ณ ประเทศสเปน พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. หารือกับ
ประธาน กสท. และ กสท. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เพื่อเพิ่มเติมและปรับปรุงรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรดังกล่าวให้ครบถ้วน ก่อนด าเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕              เร่ืองอ่ืนๆ 
                                                ไม่ม ี
  
เลิกประชุมเวลา                            ๑๒.๐๐ น. 
 


