
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ 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.        นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                                                  เลขานุการ 

       รองเลขาธิการ กสทช.   

๗.        พันตรี โกเมธ ประทีปทอง                                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

       ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘.        นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 

       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 

๙.        นายสมบัติ ลีลาพตะ                                                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๑๐.  นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๑.  นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

  

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  

๑.        นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ ์            เลขานุการประธาน กสท. 

๒.        นายพสุ ศรีหิรัญ                                    รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจาย



เสียงและโทรทัศน์ 

๓.        นางปริตา วงศ์ชุตินาท                             รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียง 
และโทรทัศน ์

๔.        นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ ์                      รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 

๕.        นายสมศักดิ์ สิริพัฒนกุล                           รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุใน
ระบบดิจิทัล 

๖.        นางรัตนากร ทองส าราญ                          รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

๗.        นางศิริวรรณ ฟุ่มเฟื่อง                            รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค  ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘.        นายตรี บุญเจือ                                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๙.        นางจิตติมา ศุภเกษม                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๐.    นางธันยพร เปาทอง                              พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๑.    นายวิทวัส ปิยวรรณวงศ ์                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๒.    นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ ์                     พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๓.    นางสาวชนิดา สุปรีดานุวัฒน์                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๔.    นางสาวสุนันทา อยู่ประยงค ์                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๕.    นายพิชัย ร่วมภูมิสุข                              พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๖.    นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๗.    นางสาวเนติมา คงแคล้ว                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๘.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ ์                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๙.    นางสาววันทนีย์ วริยานันทกุล                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๐.    นางนันท์นภัส ปัญญา                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 

  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                        ประธาน กสท. (พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี ้

๑. ขอความร่วมมือจากกรรมการ กสท. และส านักงาน กสทช. เรื่องการให้สัมภาษณ์ที่ออกสู่สาธารณะต้อง
ระมัดระวังข้อมูลที่ก่อให้เกิดความสับสน และต้องมั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 

๒.  ขอให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเร่งออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ให้เสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการทั้งหมดที่เหลืออยู่เข้าสู่กระบวนการก ากับดูแลโดยเร็ว 

๓.  ขอให้ส านักงาน กสทช. เร่งสรุปหลักการของระเบียบและข้อบังคับท่ีส าคัญ เพื่อน าไปสัมมนาร่วมกับ
ความคืบหน้าในการด าเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อความเข้าใจ  
ที่ตรงกันของส านักงาน กสทช. 

มติท่ีประชุม        ทราบ 

  



ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม          
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๖ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติท่ีประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 
๗/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 

  
ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑          รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม     ทราบ 

  

วาระที่ ๓.๒           รายงานผลการยื่นค าขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที ่ ๘ 
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑   (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๓          รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและ
โทรคมนาคม วุฒิสภา (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑   (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๔          รายงานความคืบหน้าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ที่มีการผูกพันงบประมาณต่อ
เนื่องมาจากปี ๒๕๕๕ ของภารกิจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงาน
อ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

มติท่ีประชุม         ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๕         รายงานการเข้าร่วมประชุม และหารือกับหน่วยงาน Media Development Authority ณ 
ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖  (ส่วนงาน กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย 
จิตรภาษ์นันท์) 

มติท่ีประชุม         ทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑           การแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเคร่ืองรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (คณะอนุกรรมการกิจการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติท่ีประชุม         

๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าข้อแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับ
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ไปรับฟังความคิดเห็นจาก Industry forum ก่อน และน าเสนอต่อที่



ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท าหนังสือยืนยันมาด้วย 

  

วาระที่ ๔.๒           ขอรับนโยบายการผลิต หรือน าเข้า เคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระที่ ๔.๓          (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส าหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ...   (กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.) และกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กสทช. พันต ารวจ
เอก ทวีศักดิ์ งามสง่า และ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส าหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ..เนื่องจากได้
ปรับปรุงตามความเห็นที่ประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อน าไปรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อไป  

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลาง
ณรงค์) ไม่เห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ส าหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ...  โดยได้จัดท าบันทึกความเห็นประกอบตามเอกสารแนบ 

  

วาระที่ ๔.๔         การพิจารณาความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมการประมูล ตามร่างประกาศ กสทช. เร่ือง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ส าหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... (คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขัน
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและการก ากับดูแล
ตนเอง (สส.)) 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม กสท. พิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรพิจารณาภายหลังกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ โดยให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

  

วาระที่ ๔.๕          ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การก ากับการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ/คณะอนุกรรมการกิจการ
กระจายเสียงบริการชุมชน/คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ/กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 



มติท่ีประชุม         เห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศ กสทช.ฯ 
เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมาย
ให้ กสท. ปฏิบัติหน้าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

  

วาระที่ ๔.๖           การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๔ 
กุมภาพันธ ์                                              ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ จ านวนท้ังสิ้น ๔๑   ราย ดังปรากฏรายชื่อตาม
บัญชีแนบท้ายเอกสาร ๒ 

  

วาระที่ ๔.๗          พิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้แจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
สถานีวิทยุบ้านอ้อกระทิง คลื่นความถี่ ๙๘.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จังหวัด
นครปฐม (คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนเสนอ 

  

วาระที่ ๔.๘          พิจารณากรณีการโต้แย้งสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
สถาน ีSWAN RADIO คลื่นความถี่๙๖.๕๐ MHz จังหวัดนครสวรรคก์ารพิจารณาค าขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบแนวทางการพิจารณาต่อกรณีการโต้แย้งสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง สถาน ีSWAN RADIO คลื่นความถี่ ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
วาระที่ ๔.๙        การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และเงินรายปีเข้ากองทุนฯ ในช่วงการออกอากาศแบบ

คู่ขนาน (Simulcast) (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส)) 

มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ร่างหนังสือตอบ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด (สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗) ตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ เสนอ   โดยให้น าความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ มาประกอบการยกร่าง แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง 

  

วาระที่ ๔.๑๐         รายงานผลการด าเนินการ ประจ าปี ๒๕๕๕ ของ กสท.  (กลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) / กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบรายงานผลการด าเนินการ ประจ าปี ๒๕๕๕ ของ กสท. ตามที่ส านักงาน 



กสทช. เสนอ 

  
วาระที่ ๔.๑๑      การจัดกิจกรรม “การมอบบัตรผู้ประกาศ” ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) / เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบการจัดกิจกรรม “การมอบบัตรผู้ประกาศ” ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
วาระ ๔.๑๒             เร่ืองการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับถุงยางอนามัย (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ (บส.)/ เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการเสนอ พร้อมทั้ง

มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนมีหนังสือแจ้งข้อมูลเรื่องการโฆษณาให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ ท้ังนี้ หนังสือแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

  
วาระ ๔.๑๓        ยุติเร่ืองร้องเรียนของนายเดชะวุฒิ ปลื้มจันทึก  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ เสนอ 
  
ระเบียบวาระที่ ๕              เร่ืองอ่ืนๆ 

            วาระที่ ๕.๑         ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างส านักงาน กสทช.  (เลขาธิการ กสทช. / กลุ่มงานทรัพยากร) 
มติท่ีประชุม         ให้กรรมการ กสท. น าไปศึกษาทบทวน และให้ส านักงาน กสทช. น าเข้าสู่การพิจารณา

ของที่ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง 
  
  

เลิกประชุมเวลา                ๑๓.๐๐ น. 
  
 


