
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๔ 

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาต ิ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 

๑.     พันเอก นท ี ศุกลรัตน์                                                                 ประธานกรรมการ 

๒.     พลโท พีระพงษ์  มานะกิจ                                                            กรรมการ 

๓.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                      กรรมการ 

๔.    นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                       กรรมการ 

๕.    นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ                                                         เลขานุการ 

 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส านักเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส านักงาน กสทช. 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.     นายภูษิต มุ่งมานะกิจ        ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารระดับต้น 

  
ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑.     พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                      ลาประชุม 

 กรรมการ 

  

เร่ิมประชุม                   ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

                                ประธาน กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน์) แจ้งต่อที่ประชุมว่า กสท.พันต ารวจเอก 
ทวีศักดิ์ งามสง่า ได้แจ้งขอลาการประชุมในคร้ังน้ี 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑    รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ คร้ังที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 



  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังที่ ๙/
๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
  
ระเบียบวาระที่ ๒.๒     รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังที่ 
๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
  

ระเบียบวาระที่ ๓         เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑      การอ่านข่าวของผู้ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรม
ประชาสัมพันธ ์ (ส านักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติที่ประชุม  ให้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนให้ได้ทราบว่าได้รับเร่ืองดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว โดยเมื่อมีการ
จัดตั้งหน่วยงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การก ากับดูแลการใช้ภาษาไทยพร้อมแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อการดังกล่าวแล้ว จะเร่งด าเนินการ
ตามข้อร้องเรียนต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒      สมาคมอุตสาหกรรมการบินแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือดูแล
เกี่ยวกับคลื่นความถี่สถานีวิทยุชุมชนรบกวนวิทยุสื่อสารการ
เดินอากาศ (ส านักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติที่ประชุม  มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งเรื่องการขอความร่วมมือของสมาคมอุตสาหกรรมการบิน
แห่งประเทศไทย กรณีคลื่นความถี่สถานีวิทยุชุมชนรบกวนวิทยุสื่อสารการเดินอากาศพร้อมข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของส านักงาน กสทช.เพื่อพิจารณาด าเนินการ
โดยเร็วตามอ านาจหน้าที่ตลอดจนกระบวนการและแนวทางปฏิบัติต่อกรณีดังกล่าวตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
  

ระเบียบวาระที่ ๓.๓      เร่ืองร้องเรียนกรณีขอให้ทบทวน วิเคราะห์  SWOT ของคลื่นกรีน
เวฟ (ส านักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติที่ประชุม  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ทบทวน 
วิเคราะห ์SWOT ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ คลื่นความถี่ ๑๐๖.๕๐  MHz จ.กรุงเทพฯ (สถานี
วิทยุกรีนเวฟ) ไปยังส านักงาน กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งน้ี โดยเป็นไปตามที่ กสทช. ได้เคย
มีมติต่อกรณีดังกล่าว 
  

ระเบียบวาระที่ ๓.๔     อุทธรณ์และร้องขอความเป็นธรรมกรณีมตคิณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   (ฝ่าย
เลขานุการ กสท.) 

มติที่ประชุม  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งค าขออุทธรณ์มติ กสทช. ของบริษัท จี เอ็ม เอ็ม มีเดีย 
จ ากัด (มหาชน) ไปยังส านักงาน กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งน้ี โดยเป็นไปตามมติ กสท. คร้ัง
ที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระเบียบวาระเรื่องแนวทางการด าเนินการตาม
มาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมรับเอาประเด็นข้อสังเกต
ของที่ประชุม กสท. ในเร่ืองกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนผ่านสภาพการด าเนินการไป
ประกอบการพิจารณาด้วย 



  

ระเบียบวาระที่ ๓.๕    การขออนุญาตย้ายที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการทหารส่ือสาร 
จ านวน ๓ สถานี (ฝ่ายเลขานุการ กสท.) 

มติที่ประชุม มอบหมายฝ่ายเลขานุการจัดส่งค าขออนุญาตย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการ
ทหารสื่อสาร จ านวน ๓ สถานี กลับไปยังส านักงานการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ (ฉก.) เพื่อด าเนินการให้
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตลอดจนประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ค าสั่ง 
หรือข้อบังคับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๓.๖       การขอรับจัดสรรความถี่เพื่อขออนุญาตจัดต้ังสถานี
วิทยุกระจายเสียง (ฝ่ายเลขานุการ กสท.) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการแจ้งตอบตามเสนอ โดยมอบหมายส านักงาน กสทช. รับเอาประเด็น
ข้อสังเกตของที่ประชุมในเร่ืองการจัดให้มีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผน
ความถี่วิทยุ ตลอดจนประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
เพื่อน าไปปรับปรุงเพิ่มเติมเน้ือหาการแจ้งตอบให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนก่อนมีหนังสือแจ้ง
ตอบส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๓.๗     แนวทางและกระบวนการขยายระยะเวลาการทดลองออกอากาศใน
ลักษณะชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียง) และการด าเนินการต่อผู้ประกอบ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ช่ัวคราว (กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับ
สมาชิก) (ฝ่ายเลขานุการ กสท.) 

มติที่ประชุม  
๑.เห็นชอบแนวทางและกระบวนการขยายระยะเวลาการทดลองออกอากาศใน

ลักษณะชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียง) และการด าเนินการต่อผู้ประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว 
(กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก) ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งน้ี   ส าหรับกรณีผู้ได้รับสิทธิ
ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราววิทยุกระจายเสียง ที่ไม่มาด าเนินการแสดงตนเพื่อรับการขยาย
สิทธิภายหลังวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เห็นควรให้มีหนังสือแจ้งกลุ่มสถานีดังกล่าวให้มาด าเนินการ
แสดงตนเพื่อรับการขยายสิทธิทดลองออกอากาศภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยหากไม่มา
ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ด าเนินการต่อกลุ่มสถานีดังกล่าวตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ
ต่อไป 

๒.เห็นชอบให้มีการยืนยันการใช้ประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว (กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก) โดยให้มีผลบังคับ
ต่อเน่ืองนับตั้งแต่วันที่ กสทช.เข้ารับหน้าที่ ทั้งน้ี โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตาม
กระบวนการทางธุรการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประกาศมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๔         เร่ืองเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑      รายงานข้อมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔  (ส านัก
ก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานข้อมูลสถานีวิทยุชุมชนประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ตามที่ส านักงาน 
กสทช. โดยส านักก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมน าเสนอ ส าหรับกรณีสถานีวิทยุชุมชนที่ปรากฏว่ามี
จ านวนเพิ่มข้ึนน้ัน มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาด าเนินการตามกระบวนการและบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อมิให้เกิดการจัดตั้งสถานีและออกอากาศโดยไม่ได้
รับอนุญาตต่อไป 
  



ระเบียบวาระที่ ๔.๒     สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (๘ ธันวาคม ๒๕๕๔) (กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๕         เร่ืองอื่นๆ   

ระเบียบวาระที่ ๕.๑     เร่ืองร้องเรียนรายการโทรทัศน์ที่มีลักษณะล่วงละเมิดและดูหมิ่นองค์
พระมหากษัตริย์และองค์รัชทายาท (ส านักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
มติที่ประชุม   เห็นควรเสนอความเห็นต่อที่ประชุม กสทช. ให้มีหนังสือแจ้งตอบนายประมุทฯ เพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงว่า ณ ขณะน้ี ยังไม่มีประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนระเบียบการแบ่งส่วนงานภายใน
และโครงสร้างอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ส่งผลให้ยังไม่สามารถแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังน้ัน จึงยังไม่สามารถพิจารณาข้อร้องเรียนตามที่นายประมุทฯ 
ได้ยื่นเข้ามาได้ แต่อย่างไรก็ดี นายประมุทฯ สามารถย่ืนข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนตามที่กฎหมายก าหนดได้
ต่อไป 
หมายเหตุ : มติที่ประชุมดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของ กสท. ซ่ึงจะต้องน าเสนอ กสทช. เพื่อ

พิจารณาอีกชั้นหน่ึง 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๒  โครงการจัดอบรมเร่ือง “องค์ความรูพ้ื้นฐานเพื่อการก ากับดูแลกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์” (ส านักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการจัดฝึกอบรม “องค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์” ตามเสนอ โดยเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายในส่วนของบุคลากรจากส านักงาน กสทช. ส่วน
ภูมิภาค เขต ๑ – ๑๔ เขตละ ๒ – ๔ คน เน้นบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลงานเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์อยู่แล้วในปัจจุบัน พร้อมปรับปรุงวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการด าเนินงาน
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ภายใต้กรอบของระเบียบและประกาศของส านักงาน กสทช. 

  

เลิกประชุมเวลา           ๑๑.๓๐ น. 

 


