
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

คร้ังที่ ๘/๒๕๕๕ 
วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๑.      พันเอก ดร.นท ี ศุกลรัตน ์                                                          ประธานกรรมการ 

๒.     พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ                                                     กรรมการ 

๓.     พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                   กรรมการ 

๔.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                   กรรมการ 

๕.     นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์                                                      กรรมการ 

๖.      นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                            เลขานุการ 

รองเลขาธิการ กสทช. 

๗.     นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ                                                      ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๘.     นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                       ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

๑.   นางสาวนนทรี  เหมทานนท์                                                       ติดภารกิจ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นายสมบัติ  ลีลาพตะ                รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

                                          กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน ์

๒.       นายสมศักดิ ์ สิริพัฒนากุล         รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

                                          กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบ
ดิจิทัล   

๓.       นายพสุ  ศรีหิรัญ                     รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

                                     กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและ 

                                     โทรทัศน ์

๔.       นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๕.       นางสาวกนกวรรณ อุ่นจิตต์        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๖.        นางสาววรณัน  บุญอภิรักษา      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๗.       นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก         พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๘.       นางสาวนารีรัตน์  เมธีกุล          พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  

เร่ิมประชุม              ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.   ประธานกรรมการ กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับ

ภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

                       ๑.๑ การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหาร
คลื่นความถี่ (พ.ศ. ....) และ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 
๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สุนีย์แกรนด์ โอเทล 
แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากประธาน กสทช. (พลอากาศ
เอก ธเรศ ปุณศรี) เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว นอกจากนี้ในช่วงบ่ายภายหลังจากการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะเข้าตรวจเยี่ยมส านักงาน กสทช. 
ส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี 
                       ๑.๒ กสท. สุภิญญา กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ได้ เนื่องจากติดภารกิจ พร้อมทั้งแจ้งภารกิจของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    เกี่ยวกับการจัดประชุม NBTC Public Forum ว่าด้วยเรื่องแนว
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจะจัดขึ้น
ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยขอเชิญกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุก
ท่านเข้าร่วม หรือสามารถจัดส่งผู้ปฏิบัติงานประจ า กสท. เข้าร่วมประชุมได้ 

๒.  มติที่ประชุม                   รับทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                             รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 



                             คร้ังที่ ๗/๒๕๕๕ เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีข้อแก้ไข ดังน้ี 

๑ ระเบียบวาระที่ ๓.๓ หน้า ๕ โดยให้แก้ไขมติที่ประชุม เป็นดังน้ี 
    “มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Work 

Shop) ร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ คณะอนุกรรมการ
กิจการกระจายเสียงบริการชุมชน และคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการธุรกิจ พร้อม
ทั้งมอบหมายให้หน่วยงานด้านก ากับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมรายละเอียดและข้อมูล
เกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียง พร้อมจัดท าบทวิเคราะห์และแนวทางในการแก้ไขสภาพปัญหา
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางในการแก้ไขสภาพปัญหา
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง และจัดท ามาตรการชั่วคราวต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงอย่างเป็น
ระบบ” 

๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๓ หน้า ๑๑ โดยให้แก้ไขมติที่ประชุม เป็นดังน้ี 
    “เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. น าเสนอ โดยมอบหมายกลุ่มงานการ

อนุญาตประกอบกิจการ สรุปความเป็นมา ข้อเท็จจริง ตลอดจนประเด็นข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาออกใบอนุญาตของมูลนิธิเสียงธรรมฯ ทั้งหมด ก่อนจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน และคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียง
บริการสาธารณะ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณา
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง เทคโนโลยี และ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเพ่ือทราบ 

                             รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. 
                        (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.)) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

                             แนวทางการด าเนินงานเก่ียวกับงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่ส านักงาน กสทช.ฯ เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อที่ประชุม กสทช. โดยขออนุมัติกรอบ
งบประมาณ ในส่วนของภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เป็นจ านวน 
๑,๒๕๗,๐๒๔,๙๒๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
และ ขอให้ กสทช. พิจารณามอบหมายให้ กสท. บริหารจัดการงบประมาณของภารกิจด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ ที่ได้รับการจัดสรร  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว 

  



 

ระเบียบวาระที่ ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑  การใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตามประกาศ  กทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรคลี่นความถี่เพื่อทดลองหรือทดสอบเป็นการช่ัวคราว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. น าเสนอ  เน่ืองจากประกาศ กทช. เรื่อง การ
จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว มีวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์
ส าหรับการใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบในกิจการโทรคมนาคมเท่าน้ัน จึงไม่
สามารถน ามาบังคับใช้กับการอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ในการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ 
ดังน้ัน จึงเห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการจัดท าร่างประกาศหลักเกณฑ์การ
ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ขึ้นเป็น
การเฉพาะ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ สัปดาห์ และให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ใน
คราวต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 

มติที่ประชุม    รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยเห็นควรรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเพื่อประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๓  การปรับเปล่ียนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไของค์ประกอบรายชื่อคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและ
บังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์และคณะอนุกรรมการพัฒนา
วิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้รวบรวมองค์ประกอบ/รายชื่ออนุกรรมการ 
พร้อมรายละเอียดข้อมูลประวัติ และคุณสมบัติของอนุกรรมการดังกล่าว เสนอให้ที่ประชุม 
กสทช. พิจารณาอนุมัติและมอบหมายให้ กสท. เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป โดยอ้างมติของ 
กสทช. ครั้งที่อนุมัติ และในการลงนามนั้นให้ผู้ลงนามระบุด้วยว่าปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน ดังน้ี 

                   ๑. คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน ์ให้ปรับเปลี่ยน “ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร” ออกจากการเป็นอนุกรรมการ 
และแต่งตั้งให้ “พันต ารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน์ รัตนพันธุ”์ เป็นอนุกรรมการแทน 

                   ๒.คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้
ปรับเปลี่ยนจากชื่อบุคคล ให้ผู้แทนสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเป็นคณะอนุกรรมการ
แทน 



  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขอทบทวนมติที่ประชุม กสท. คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๔ เร่ืองร้องเรียนของ
นายประมุท สูตะบุตร 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า) เกี่ยวกับกรณีเรื่องร้องเรียนรายการ
โทรทัศน์ที่มีลักษณะล่วงละเมิดและดูหมิ่นองค์พระมหากษัตริย์และองค์รัชทายาท ในคราวการ
ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. แจ้งผู้ถูกร้องเรียน (บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน)) เพื่อให้ทราบกรณีการถูกร้องเรียน 
และแจ้งผู้ร้องเรียน (นายประมุทฯ) เพื่อทราบผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเห็นควรจัดส่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ เพื่อ
พิจารณาด าเนินการเป็นการเร่งด่วนต่อไป 
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