
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์                                                              ประธานกรรมการ 
๒.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ                                                          กรรมการ 
๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า                                                       กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                      กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์                                                         กรรมการ 
๖.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์              ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
กสท. 
๗.   นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                             
๘.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙.  นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑  
      
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.        นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                           ติดภารกิจ 

ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์             เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นายกีรติ  อาภาพันธุ์                               ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๓.        นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟ่ือง                                ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง

ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๔.        นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕.        นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖.        นางสาวกัญญา  แสนคลัง                         พนักงานปฏิบัติงานระดับสูง 
๗.        นายตร ี บุญเจือ                                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นางสาวกนกวรรณ อุ่นจิตต์                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๙.        นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์                      พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๐.    นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง                       พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๑.    นางสาวธนพร ลี้ตระกูลศิลป์                      พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๒.    นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๓.    นางสาวกุนทินี  เมฆสุภะ                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๔.    นางสาวกัณธิมา  วุฒิชาติ                         พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๕.    นายศักดิ์ดา  มะเกลี้ยง                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๖.    นางสาววันทนีย์  วริยานันทกุล                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๗.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                    ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
                    ๑. ในการท าข้อสงวนความเห็นของกรรมการ กสท. ในที่ประชุม ให้ถือตามระเบียบการ
ประชุม กสทช.ฯ โดยอนุโลม และให้น าส่งข้อสงวนความเห็นภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันพฤหัสบดี ใน
สัปดาห์เดียวกับท่ีมีการประชุมครั้งนั้น 

๒. เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ไปร่วมงาน Broadcast Asia 2013 โดยงานจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นที่มีประโยชน์ โดยสามารถน าไปใช้ในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ต่อไป  

๓. ขอแจ้งงดการประชุม กสท. ในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เนื่องจาก กรรมการ กสท. 
หลายท่านติดภารกิจในวันดังกล่าว   

  
                    มติที่ประชุม      ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๒๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                             ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
                   ๑. ให้เพ่ิมเติมข้อสังเกตของ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ เป็นความเห็นของ 
ที่ประชุม กสท.ของระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เป็นข้อ ๔ ดังนี้ 

“๔. ที่ประชุม กสท.ได้รวมพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ถึงระเบียบวาระท่ี ๔.๖ แล้ว  
มีความเห็น ดังนี้ 



      ๔.๑ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ  มีข้อสังเกตว่าให้ส านักงาน กสทช. จัดท า
ข้อมูลรายละเอียดในภาพรวม และเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการรายเดิมได้รับ
ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฯ โดยให้จัดท าเป็นเอกสารเสนอต่อกรรมการ กสท. แต่ละท่านเพื่อเป็น
ข้อมูลด้วย 

      ๔.๒ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  มีความเห็นว่าข้อมูลของบริษัท อสมท 
จ ากัด(มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ ยังไม่ครบถ้วน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับทางการเงิน   แผนการขยาย
โครงข่าย  และรายงานผลการทดสอบ เป็นต้น จึงขอสงวนความเห็นจนกว่าส านักงาน กสทช. จะได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์มาน าเสนอ ทั้งนี้ จะท าบันทึกความเห็นส่งให้ในภายหลัง” 
                   ๒. ให้แก้ไขเพ่ิมเติมมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๖ ข้อ ๔ เป็น ดังนี้ “๔. มอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. รวบรวมค าถามเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการโครงข่ายในระบบดิจิตอล และรายละเอียดต่างๆ 
ตามความเห็นของที่ประชุม กสท.ข้อ ๔ ส่งให้คณะกรรมการทุกท่าน” 
                                      

             มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และ             กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่  

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                   
                      มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๒    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณา        จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ จ านวน 
๗ เรื่อง (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(บส.)) 

  

มติที่ประชุม      เนื่องจากระเบียบวาระนี้มีท้ังเรื่องเสนอเพ่ือทราบและเรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา   จึงให้น าไปบรรจุในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  เป็นวาระท่ี ๔.๑๒ 
  

วาระท่ี ๓.๓    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับการแก้ไข จ านวน ๓ เรื่อง (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 



  

                            มติที่ประชุม      ทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันที่ ๑๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๙๔ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 
                                                               

วาระท่ี ๔.๒    ผลการพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) /กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

 

  

มติที่ประชุม      

๑. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช.ฯ ที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการฯ 
เสนอ 

๒. ให้ปรับแก้ไขร่างประกาศ กสทช.ฯ ดังนี้ 
    ๒.๑ แก้ไขข้อ ๓ โดยให้เพิ่มเติมนิยามค าว่า “เนื้อหารายการ” 
    ๒.๒ แก้ไขข้อ ๔.๓ เป็นดังนี้ “๔.๓ รายการที่มีเนื้อหาสาระท่ีมีผลกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 
    ๒.๓ แก้ไขข้อ ๕ โดยให้ตัดข้อความว่า “หรือรายการบันเทิง” ออก 
    ๒.๔ แก้ไขข้อ ๑๒ โดยให้ตัดข้อความว่า “หรือรายการบันเทิง” ออก 
๓. ให้น าร่างประกาศ กสทช.ฯ ที่แก้ไขตามข้อ ๒ ไปรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย(focus 

group) ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  
หมายเหต ุ: กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับร่างประกาศ 

กสทช.ฯ ฉบับยกร่างโดยกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ แต่ยินดีให้น าร่างประกาศ กสทช.ฯ ฉบับ



ยกร่างโดยคณะอนุกรรมการด้านผังรายการฯ ไปจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ทั้งนี้ ได้ท าบันทึก
ความเห็นเป็นหนังสือตามเอกสารแนบท้าย 

  

วาระท่ี ๔.๓    การด าเนินคดีกับนายวัชระ  วัฒนะสิน กรณีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ (กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑. เห็นชอบให้ด าเนินคดีอาญากับนายวัชระ วัฒนะสิน ในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็น

เท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  และในความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิด
จากการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๖๗ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. ดังต่อไปนี้  ด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจสอบสวนคดีตามข้อ ๑  

๒.๑ นายสมบัต ิ ลีลาพตะ หรือนางสาวกัณธิมา  วุฒิชาต ิ หรือนางสาวตามตะวัน อรุณ
กมล  ผู้แทนกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) หรือ 

๒.๒ นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ  หรือนางสาวปิยวรรณ  บุญสุข ผู้แทนกลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) หรือ 

๒.๓ นายอดิเรก  วีระกิจ  ผู้แทนส านักงาน กสทช.เขต ๔ สงขลา  หรือ 
๒.๔ นายสมคิด  นาคะพิสุทธิ์  ผู้แทนส านักงาน กสทช.เขต ๑๒ นครศรีธรรมราช  
ทั้งนี้ ตาม (ร่าง) หนังสือมอบอ านาจ ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๔    ข้อเสนอแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาต ิ(กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องน า (ร่าง) แนวปฏิบัติ เรื่อง การรับ
และพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทางธุรกิจ ระดับชาติ ไป
พิจารณาและเสนอความเห็น และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ น า (ร่าง) แนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวไปจัดการประชุมกลุ่มย่อย  (focus group) เพ่ือฟังความ
คิดเห็น ทั้งนี้ สมควรตัดวรรคสอง ของข้อ ๑ (๒) แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 

  



วาระท่ี ๔.๕    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ จ านวน ๓ เรื่อง (กลุ่ม
งานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.))  

  

มติที่ประชุม      
๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.น าเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบเนื้อหาช่อง

รายการ Gang Cartoon ที่ออกอากาศผ่านจานสัญญาณดาวเทียม  PSI มีเนื้อหาไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและ
เยาวชน เข้าสู่         การพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการอีกครั้งหนึ่ง โดยให้
ด าเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประกอบกับประกาศ กสทช.เรื่อง การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาค าขอหรือค า
ร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  แล้วให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณา 

๒. เห็นชอบให้ส่งเรื่องกรณีแสดงความคิดเห็นให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดมาตรฐานรายการ
โทรทัศน์และผู้ด าเนินรายการ ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้น าไปก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการ  

๓. เห็นชอบให้ส่งเรื่องกรณีแสดงความคิดเห็นให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดมาตรฐานการ
ก ากับดูแลการใช้แบบอักษรภาษาไทยของสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง  ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือด าเนินการต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๖    แนวทางในการพิจารณารายได้จากการประกอบกิจการที่ผู้รับใบอนุญาตน ามาใช้
เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบให้น าแนวทางในการพิจารณารายได้จากการประกอบกิจการที่
น ามาใช้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตามหลักการในการพิจารณารายได้ที่น ามา
ค านวณค่าธรรมเนียมรายปี ข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๐ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ในกรณีข้อ ๑๐ เห็นชอบใน
หลักการนับรวมเป็นรายได้ที่จะต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี เนื่องจากสอดคล้องตามข้อ ๖(๓.๓) ทั้งนี้ ให้น า
หลักการดังกล่าวข้างต้นไปจัดการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น แล้วน าเสนอต่อที่
ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

  

วาระท่ี ๔.๗    การสร้าง platform เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการกิจการกระจาย



เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) คณะอนุกรรมการช่วยปฏิบัติภารกิจกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ และทีมเลขานุการคณะอนุกรรมการ (คณะอนุกรรมการติดตาม
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานอ านวยกิจการภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบการสร้าง platform เพ่ือการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) คณะอนุกรรมการช่วยปฏิบัติภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ และ      ทีมเลขานุการคณะอนุกรรมการ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

  

วาระท่ี ๔.๘    ข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง “ทิศทาง
โทรทัศน์ช่องเด็กและเยาวชนในยุคดิจิตอล (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) 

  

มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (จส.) น าข้อเสนอจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น เรื่อง “ทิศทางโทรทัศน์ช่องเด็กและเยาวชนในยุคดิจิตอล” เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการน าเสนอแนวนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๙    การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการการส่งเสริมบริการด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างท่ังถึง (กสทช. สุภิญญา   กลาง
ณรงค์) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการส่งเสริมบริการด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างท่ัวถึง โดยให้เพ่ิมเติมผู้แทนของสภาคนพิการทุกประเภท
แห่ง    ประเทศไทย ๑ คน และเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจเสนอขอแต่งตั้ง
คณะท างาน           เพ่ือช่วยปฏิบัติงานได้โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ เดือน นับแต่วันที่มีค าสั่ง 

  

วาระท่ี ๔.๑๐  ความเห็นประกอบการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ ส าหรับการประกอบกิจการ
บริการสาธารณะ พ.ศ. ... (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  



มติที่ประชุม      
๑. รับทราบความเห็นประกอบการพิจารณา ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ ส าหรับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ พ.ศ. ...ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ ว่าไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการออกใบอนุญาตตามร่าง
ประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวอีก แต่สมควรน าแนวทางการพิจารณาตามร่างประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวมา
รวบรวมจัดท าเป็นหนังสือ 
เชิญชวนเพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไปแทน 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เผยแพร่ความเห็นตามข้อ ๑ เพ่ือชี้แจงต่อสาธารณชนให้
ทราบด้วย  

  

หมายเหต ุ: กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ และ กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์
นันท์ ขอสงวนความเห็น โดยได้ท าบันทึกความเห็นเป็นหนังสือตามเอกสารแนบท้าย  

  

วาระท่ี ๔.๑๑  (ร่าง) หนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 
ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทท่ีสาม ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ
กระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
และรัฐสภากับประชาชน (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) หนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ที่ส านักงาน กสทช.เสนอ โดย
ให้ปรับแก้    ชื่อของรายละเอียดเอกสารแนบท้ายร่างหนังสือเชิญชวน จาก “ก าหนดการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาต........และรัฐสภากับประชาชน” เป็น “รายละเอียดการยื่นค าขอรับใบอนุญาต........และรัฐสภากับ
ประชาชน” และให้ส านักงาน กสทช. น าไปจัดการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
และน าเสนอต่อที่ประชุม กสท.      เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

     

หมายเหตุ : กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอสงวนความเห็น ส่วนกสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกต โดยได้ท าบันทึกความเห็นเป็นหนังสือตามเอกสารแนบท้าย  

  

วาระท่ี ๔.๑๒  เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณา        จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ จ านวน 
๗ เรื่อง (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



(บส.)) 

  

มติที่ประชุม      

๑. รับทราบ และเห็นควรยุติเรื่องร้องเรียน จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 

๑.๑ เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบโฆษณายาสีฟันคอลเกตสูตรเกลือสมุนไพร 
ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทุกช่อง  

๑.๒ เรื่องขอแสดงความคิดเห็นให้ส านักงาน กสทช. มีมาตรการควบคุมสถานีโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมทุกช่องให้น าเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง  

๑.๓ เรื่องขอแสดงความคิดเห็นให้ส านักงาน กสทช. มีมาตรการควบคุมเนื้อหารายการ
ประเภทท านายดวงชะตา 

๒. รับทราบ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ส่งเรื่องร้องเรียนให้กลุ่มงานก ากับดูแล
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.) เพ่ือประสานไปยังส านักงานต ารวจแห่งชาติ พิจารณา
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป จ านวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 

๒.๑  เรื่องร้องเรียนสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน (ไม่ทราบชื่อสถาน)ี คลื่น
ความถี่              FM ๙๕.๗๕ MHz 

๒.๒   เรื่องร้องเรียนสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คนไทยรักชาติ คลื่นความถี่
FM ๑๐๓.๙๐ MHz   

๒.๓  เรื่องร้องเรียนสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน พงษ์พันธ์ เรดิโอ คลื่น
ความถี่                FM ๑๐๐.๗๕ MHz     

                                  ๒.๔  เรื่องร้องเรียนสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน (ไม่ประกาศชื่อสถานี) คลื่นความถี่          FM ๑๐๕.๖๕ MHz 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี ๕.๑    แต่งตั้งคณะท างานในคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนรบกวนการ
บิน (คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบิน /กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์) 



  
มติที่ประชุม      เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานในคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชน

รบกวน    การบิน โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่มีค าสั่ง  
  

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๑๐ น. 
 


