
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
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.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                           ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ กสท. 
๗.    นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๘.        นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.        นางสาวมณีรัตน ์  ก าจรกิจการ                                                                            ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๒.        นายสมบัต ิ  ลีลาพตะ                                                                                       ติดภารกิจ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ ์  วัชระเกียรติพงษ ์                    เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นายสมศักดิ์ สิริพัฒนกุล                                    ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบ

ดิจิทัล                                   
๓.        นายภูษิต   มุ่งมานะกิจ                                     ผู้อ านวยการส่วน 
๔.        นางธันยพร เปาทอง                                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕.        นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖.        นายเมธา จันทร์หล้าฟ้า                                     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นางสาวกัญญา แสนคลัง                                   พนักงานปฏิบัติงานระดับสูง 
๘.        นายพิพัฒน์ กิตติสิโรตม ์                                   พนักงานปฏิบัติงานระดับสูง 
๙.        นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ ์                                พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง                                    
๑๐.    นางสาวจงสุภา ปินตาดวง                                  พนักงานปฏิบัติงานระดับต้น 
๑๑.    นางสาวภัชนันท์ กลิ่นศรีสุข                                พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๒.    นายดนัย ศีลบุตร                                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๓.    นางสาวภัทราภา อัศวนภากาศ                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๔.    นางสาววันทนีย์ วริยานันทกุล                             พนักงานตามสัญญาจ้าง 



๑๕.    นางนันท์นภัส ปัญญา                                       พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๖.    นางสาวภรภัทร พิริยานสรณ ์                              พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  
เร่ิมประชุม                                  ๐๙.๐๐ น. 
  
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.   ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าการ
ด าเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายในการก ากับดูแล ขอให้ส านักงาน กสทช .ช่วยระมัดระวังการปฏิบัติตามกฏ กติกา 
และประกาศ กสทช. โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะกระบวนการทางปกครองต้องด าเนินการให้ครบถ้วน การน าเสนอข้อมูล และ
การวินิจฉัยต่างๆ ต้องมีระเบียบรองรับที่ชัดเจน เนื่องจากหากมีการฟ้องร้องในกระบวนการปกครอง ศาลปกครองจะพิจารณา
กระบวนการทางปกครองที่ได้ด าเนินการมาถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่เป็นประเด็นส าคัญ 

๒.   กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการ   กระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                        รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี ๑๙/
๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                        
มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้ง

ที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑       รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐  

พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.)) 

                        
มติท่ีประชุม         ทราบ 

            
วาระที่ ๓.๒       องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ขออนุญาตงด

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

  
                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑       การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 
  
มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕๖ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑      
             



วาระที่ ๔.๒       สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เร่ือง ก าหนดให้เคร่ืองวิทยุ
คมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้รับยกเว้นไม่
ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. ...(กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
            มติท่ีประชุม         เห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและ

สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. ... พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน 
กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
  

วาระที่ ๔.๓          การชี้แจงข้อเท็จจริงในคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๖๔/๒๕๕๕ (กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติท่ีประชุม         เห็นชอบแนวทางในการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๖๔/๒๕๕๕ ตามที่

ส านักงาน กสทช. เสนอ  
  

วาระที่ ๔.๔         การจัดหาผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการประมูลคลื่นความถี ่ เพ่ือ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (กลุ่มงานขับเคลื่อน
กิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 

มติท่ีประชุม         ทราบ และให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินกระบวนการ ขั้นตอน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

  

วาระที่ ๔.๕         ให้ความเห็นชอบหลักการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานประจ าภารกิจกระจาย
เสียงและโทรทัศน์เพ่ิมเติม (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบหลักการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจ าภารกิจกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ เพิ่มเติม ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให้เพิ่มเติมบุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) จ านวน ๑ อัตรา และกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) จ านวน ๑ อัตรา 

  

วาระที่ ๔.๖         ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Training Course on 
Broadcasting Competition ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เมืองเกนส์
วิวล์ มลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Training Course on Broadcasting 
Competition ระหว่างวันท่ี   ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เมืองเกนส์วิวล ์ มลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให้เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแก่กลุ่มภารกิจด้านอนุญาต จ านวน ๑ คน และกลุ่มภารกิจด้าน



ส่งเสริมการประกอบกิจการ จ านวน ๑ คน   

  

วาระที่ ๔.๗         ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้อร้องเรียนผู้รับใบอนุญาตละเมิดลิขสิทธิ์และจัดท า
ฐานข้อมูลเพ่ือการก ากับดูแล (กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์) 

มติท่ีประชุม         

                        ๑. ให้ส านักงาน กสทช. (ปส.) น าไปพิจารณาและวิเคราะห์โดยน าข้อสังเกตของที่ประชุมไปประกอบการ
วิเคราะห์ แล้วน าเสนอความเห็นต่อท่ีประชุม กสท.อีกครั้ง  
                        ๒. ให้ส านักงาน กสทช. (กส.) น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการร้องเรียนให้ถูกต้องต่อไป 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. (ปส.) เสนอแนวทางหรือวิธีการจัดท าฐานข้อมูลรายชื่อและพฤติการณ์ของผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีมีพฤติการณ์กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาให้ใบอนุญาตและ/หรือ
ก ากับดูแลภายหลังการให้ใบอนุญาตอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

วาระที่ ๔.๘         กรณีขอความร่วมมือตรวจสอบการให้สัมภาษณ์รายการ“ปากโป้ง” (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบในหลักการการพิจารณาการกระท าของผู้อ านวยการสถานีและผู้รับใบอนุญาต (บริษัท อาร์เอส
ฯ) ว่ามีการกระท าและพฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ท่ีมีการเผยแพร่รายการซึ่งมีเนื้อหารายการขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 

๒. การก าหนดโทษตามฐานความผิดตาม ๑ เห็นควรให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการพิจารณาทบทวน โดยให้ค านึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระท า ผลกระทบ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง จากการกระท า
ความผิดของผู้ถูกร้องเรียนตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ในครั้งต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอ่ืนๆ 

ไม่ม ี

เลิกประชุมเวลา                ๑๓.๑๕ น. 
  

 


