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 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส านักเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส านักงาน กสทช. 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.     นายกีรต ิ อาภาพันธุ ์               ผู้บริหารระดับต้น 
๒.    นายพสุ  ศรีหิรัญ                     ผู้บริหารระดับต้น 
๓.    นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก          พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๔.    นางสาวนารีรัตน ์ เมธีกุล           พนักงานตามสัญญาจ้าง 

 เร่ิมประชุม              ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานกรรมการ กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) แจ้งที่ประชุมว่าเมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมา(วันท่ี ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๔) ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการจัดท ารายงานผลการศึกษาปัญหาการปฏิรูประบบงานความ
มั่นคงของรัฐ วุฒิสภา โดยหารือในประเด็นภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีมีผลต่อความมั่นคง และ



ในวันนี้ (วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔) คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการส่ือสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สภาผู้แทนราษฎร จะเข้าหารือกับ กสทช. เกี่ยวกับรายละเอียดของร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
รวมทั้งหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในภาคส่วนต่างๆ ณ ส านักงาน กสทช. 
                      มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

        รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

                               ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

                   มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 
๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี ้

                  ๑. ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ หน้าที่ ๓ ให้แก้ไขมติที่ประชุมเป็น “ให้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนให้
ได้ทราบว่าได้รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว โดยเมื่อมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ตลอดจนจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการก ากับดูแลการใช้ภาษาไทยพร้อมแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อการดังกล่าว
แล้ว จะเร่งด าเนินการตามข้อร้องเรียนต่อไป” 

                  ๒. ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ หน้าที่ ๕ ให้แก้ไขมติที่ประชุมเป็น  “มอบหมายฝ่ายเลขานุการ
ฯ ส านักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์จัดส่งเรื่องการขอความร่วมมือของสมาคมอุตสาหกรรมการบินแห่ง
ประเทศไทย กรณีคลื่นความถี่สถานีวิทยุชุมชนรบกวนวิทยุสื่อสารการเดินอากาศพร้อมข้อมูลและข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้อง 
ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของส านักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาด าเนินการโดยเร็วตามอ านาจหน้าที่ตลอดจนกระบวนการ
และแนวทางปฏิบัติต่อกรณีดังกล่าวตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘” 

                 ๓. ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ หน้าที่ ๖ ให้แก้ไขมติที่ประชุมเป็น “มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ส านักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์จัดส่งเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ทบทวน วิเคราะห์  SWOT ของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ คลื่นความถี่ ๑๐๖.๕๐  MHzจ.กรุงเทพฯ (สถานีวิทยุกรีนเวฟ) ไปยังส านักงาน กสทช.
ประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการและแนวทางการเปล่ียนผ่านเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๘๒ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ โดยเป็นไปตามที่ กสทช. ได้เคยมีมติต่อกรณีดังกล่าว” 

                 ๔. ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ หน้าที่ ๘ ให้แก้ไขมติที่ประชุมเป็น “มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
จัดส่งค าขออุทธรณ์มติ กสทช. ของบริษัท จี เอ็ม เอ็ม มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ไปยังส านักงาน กสทช. เพื่อประกอบการ
พิจารณาก าหนดมาตรการแนวทางเพื่อรองรับการเปล่ียนผ่านสภาพการด าเนินการโดยผลของมาตรา ๘๒ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ และการแก้ไขสภาพปัญหาของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ 
ปณ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามมติ กสทช.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พร้อมรับเอาประเด็นข้อสังเกต
ของที่ประชุม กสทช.ในเรื่องกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปล่ียนผ่านสภาพการด าเนินการไปประกอบการพิจารณา
ด้วย” 
                                     ๕. ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ หน้าที่ ๒๑ ให้แก้ไขมติที่ประชุมเป็น “เห็นควรเสนอความเห็นต่อที่ประชุม 
กสทช. ให้มีหนังสือแจ้งตอบนายประมุทฯ เพื่อทราบข้อเท็จจริงว่า ณ ขณะนี้ ยังไม่มีประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ตลอดจนระเบียบการแบ่งส่วนงานภายในและโครงสร้างอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ส่งผล
ให้ยังไม่สามารถแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนั้น จึงยังไม่สามารถพิจารณาข้อร้องเรียนตามที่นายประมุทฯ ได้ยื่น
เข้ามาได้ แต่อย่างไรก็ดี นายประมุทฯ สามารถยื่นข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนดได้ต่อไป” 

ระเบียบวาระที่ ๓     เร่ืองเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑  รายงานผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้รับสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ประจ าเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๔  (ส านักกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์) 

                   มติที่ประชุม      รับทราบ และเห็นควรแจ้งประธาน กสทช. เพื่อให้ส านักงาน กสทช. เร่งติดตามความ
คืบหน้าให้ระเบียบการแบ่งส่วนงานภายในและโครงสร้างประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว เนื่องจากปัจจุบัน
ระเบียบการแบ่งส่วนงานภายในและโครงสร้างอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาส่งผลให้
กระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวมีอุปสรรคที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ และจะท าเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒   การขอเข้าพบของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชน และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร 

                   การขอเข้าพบของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การส่ือสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยมีความประสงค์ขอรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
– ๒๕๕๙ รวมทั้งหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้ภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนแผนการ
ในการชี้แจงหรืออธิบายต่อวิทยุชุมชน ในวันจันทร์ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ส านักงาน กสทช. 

                   มติที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ ๔     เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑   เร่ืองร้องเรียนกรณีการด าเนินรายการของผู้ด าเนินรายการไม่เป็นกลางทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

                   มติที่ประชุม  ให้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนให้ได้ทราบว่าได้รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว โดยเมื่อมีการจัดตั้ง
หน่วยงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ด้านการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อการดังกล่าวแล้ว จะเร่งด าเนินการตามข้อร้องเรียนต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒  แผนการด าเนินงานและงบประมาณด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ 



มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท างบประมาณประจ าปี ๒๕๕๕ ใน
ระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อให้การตั้งงบประมาณเป็นไปด้วยความครบถ้วน และเหมาะสม พร้อมทั้งมี
ข้อสังเกตว่าการจัดท างบประมาณควรจะอ้างอิงจากภารกิจภายใต้ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ประกอบกับการจัดท างบประมาณโครงการและงบประจ าจะต้องสามารถรองรับภารกิจของ
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  รายงานผลกระทบจากแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ์

                   มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาเค้าโครงรายงานผลกระทบจากแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ์โดยรับทราบเกี่ยวกับเค้าโครงรายงานผลกระทบฯ ดังกล่าว ท้ังนี้ เพื่อให้การจัดท ารายงานผลกระทบจาก
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นไปอย่างละเอียดและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการปรับปรุงเค้าโครงรายงานผลกระทบฯ ดังกล่าวตามข้อสังเกต
ของที่ประชุม พร้อมทั้งให้รับข้อเสนอแนะจาก กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ เพื่อปรับปรุงรายงานผลกระทบดังกล่าวให้มีความ
ครอบคลุมและครบถ้วน 

ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองอื่นๆ 

                             ร่างสัญญาจ้างเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการ        

                             โทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) 
                       ประธานกรรมการ กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน)์ แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการตรวจสอบร่างสัญญาจ้าง
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) โดย
ให้ กสทช.ทุกท่านตรวจสอบร่างสัญญาฯ และหากมีข้อสังเกตหรือความเห็นต่อร่างสัญญาฯ ดังกล่าว ให้รวบรวมน าส่งที่
ประธานกรรมการ กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน)์ เพื่อน าเสนอต่อประธาน กสทช. ต่อไป 

    มติที่ประชุม     รับทราบ 

  

เลิกประชุมเวลา       ๑๑.๓๐ น. 
 


