
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๕ 
วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๑.      พันเอก ดร.นท ี ศุกลรัตน ์                                                          ประธานกรรมการ 

๒.     พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ                                                     กรรมการ 

๓.     พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                   กรรมการ 

๔.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                   กรรมการ 

๕.     นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์                                                      กรรมการ 

๖.      นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                            เลขานุการ 

รองเลขาธิการ กสทช. 

๗.     นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ                                                      ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๘.     นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                       ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานอ านวยการภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ์

๙.      นางสาวนนทรี  เหมทา
นนท์                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ                 

      ผู้บริหารระดับต้น 



              

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นายสมบัติ  ลีลาพตะ                รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

                                          กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน ์

๒.       นางสาวรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

                                          กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง    

๓.       นางธันยพร  เปาทอง                พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๔.       นางสาวกนกวรรณ  อุ่นจิตต ์       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๕.       นางสาววรณัน  บุญอภิรักษา       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๖.        นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก          พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๗.       นางสาวนารีรัตน์  เมธีกุล           พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๘.       นางสาวตามตะวัน อรุณกมล       พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๙.        นางสาวพรรณรัตน์ พหลเวชช์     พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  

เร่ิมประชุม              ๐๙.๔๕ น. 

  
  
ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.   ประธานกรรมการ กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับ

ภารกิจที่ได้ด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

                       ๑.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
เพื่อก าหนดมาตรการชั่วคราวก่อนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม พูลแมน  ไอศวรรย์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม 
๒๕๕๕  ที่ผ่านมานั้น ได้มีการพิจารณาก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท ามาตรการชั่วคราวก่อน
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการน าสรุปผลการประชุมดังกล่าว เสนอ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท ามาตรการชั่วคราวก่อนการออก
ใบอนุญาต และพิจารณาก าหนดแผนปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป 

                       ๑.๒ กสท. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงาน และความ
คืบหน้าในการจัดท า Roadmap การด าเนินการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอล เนื่องจากในการประชุม กสท. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ  Roadmap การด าเนินการปรับเปลี่ยนระบบการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล ตามที่ส านักงาน กสทช. น าเสนอ และมอบหมาย
ให้ ส านักงาน กสทช. ด าเนินการจัดท า  Roadmap ของการด าเนินการปรับเปลี่ยนระบบการ
รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอลเสนอ กสท. พิจารณา ดังนั้น จึงขอให้
ส านักงาน กสทช. จัดท า  Roadmap การด าเนินการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอล เสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปด้วย 



                       ๑.๓ กสท. สุภิญญาฯ  แจ้งเชิญคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕  ณ จังหวัด
นครปฐม เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการฯ ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัด และร่าง
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ พร้อมทั้งพิจารณาร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย 

๒.  มติที่ประชุม         รับทราบ พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน 

กสทช. ด าเนินการจัดท า  Roadmap การด าเนินการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอล เสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปด้วย 

  
  

ระเบียบวาระที่ ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

                             คร้ังที่ ๘/๒๕๕๕ เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีข้อแก้ไข ดังน้ี 

    ๑. ระเบียบวาระที่ ๑ หน้า ๒ โดยให้แก้ไขข้อ ๑.๒ เป็นดังน้ี 
          “กสท. สุภิญญา กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ จังหวัด
อุบลราชธานีได้ เนื่องจากติดภารกิจพร้อมทั้งแจ้งภารกิจของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เกี่ยวกับการจัดประชุม NBTC Public Forum ว่า
ด้วยเรื่องแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยขอเชิญกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ทุกท่านเข้าร่วม หรือสามารถจัดส่งผู้ปฏิบัติงานประจ า กสท. เข้าร่วมประชุม
ได้” 

    ๒. ระเบียบวาระที่ ๔ หน้า ๔ โดยให้แก้ไขข้อ ๑.๑  เป็นดังน้ี 
          “คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้พิจารณา

งบประมาณด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ จ านวน ๙๘๖ ,๗๕๑,๖๓๐ บาท และได้มีมติให้ท าการปรับปรุง
งบประมาณ โดยหน่วยภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ท าการปรับปรุง
ตามมติที่ประชุม กสท.  โดยท าให้มีวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนทั้งสิ้นรวม 
๑,๓๓๐,๖๗๒,๑๒๐ บาท”      

  
ระเบียบวาระที่ ๒.๒   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

                             คร้ังที่ ๙/๒๕๕๕ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
  

  



ระเบียบวาระที่ ๓     เร่ืองเพ่ือทราบ 

                              รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. 
                         (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.)) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๔       เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับดูแลการแข่งขันใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

มติที่ประชุม     ๑. เห็นชอบองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับ
ดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์พร้อมทั้งให้รวบรวมองค์ประกอบ 
รายชื่ออนุกรรมการ พร้อมรายละเอียดข้อมูลประวัติ และคุณสมบัติของอนุกรรมการดังกล่าว 
เสนอให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณาอนุมัติและมอบหมายให้ กสท. เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้ง โดย
ให้อ้างมติของ กสทช. ครั้งที่อนุมัติ และในการลงนามนั้นให้ผู้ลงนามระบุด้วยว่าปฏิบัติหน้าที่
แทนประธาน 

                       ๒. เห็นควรก าหนดหลักการในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ส าหรับเลขานุการ 
กสท. โดยให้สามารถเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการได้ทุกคณะ กรณทีี่ไม่สามารถเข้าประชุมใน
แต่ละคณะอนุกรรมการได้ สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมรับฟังการประชุมได ้     

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ สมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ – โทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) 
ขอให้พิจารณายกเลิกกฎหมาย “พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ 

                                    (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์) 

มติที่ประชุม        เห็นชอบตามแนวทางที่ส านักงาน กสทช. กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.) น าเสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.  จัดท าร่างหนังสือแจ้งตอบต่อ
กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแจ้งสมาคมสภา
องค์กรวิชาชีพวิทย ุ– โทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) ทั้งน้ี ให้น าร่างหนังสือดังกล่าวเสนอที่
ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาก่อนเสนอ กสทช. พิจารณาตามกระบวนการต่อไป 

  

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือการทดลอง



หรือทดสอบเป็นการช่ัวคราว 

มติที่ประชุม    มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับแก้ร่างประกาศฯ ตามข้อสังเกต
ของที่ประชุม ก่อนน าไปด าเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๔  แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ 

มติที่ประชุม  รับทราบแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ์

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๕  การปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ภายหลังการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ 

มติที่ประชุม    มอบหมายให้ ส านักงาน รับข้อสังเกต และปรับแก้ร่างแผนแม่บทแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตามข้อสังเกตของ
ที่ประชุม ก่อนน าเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑  รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขอปรับช่ือองค์ประกอบคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปล่ียน
การรับส่งวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในส่วนของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ช่องต่างๆ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบการขอปรับชื่อองค์ประกอบคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการ
ปรับเปลี่ยนการรับส่งวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในส่วนของสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่างๆ 
พร้อมทั้งมอบหมายให ้ ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบ
ดิจิทัล) รวบรวมชื่อองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติและ
มอบหมายให้ กสท. เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๓  การเพ่ิมองค์ประกอบผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศใน



คณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการเพิ่มเติมองค์ประกอบผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเป็น
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมทั้งมอบหมายให้ 
ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)) รวบรวม
รายละเอียดประวัติ และคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา
อนุมัติและมอบหมายให้ กสท. เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๔  การรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการจัดเตรียมสถานที่รองรับ
การปฏิบัติงานและการคัดเลือกบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

มติที่ประชุม     รับทราบความคืบหน้าในการจัดเตรียมสถานที่รองรับการปฏิบัติงาน ส าหรับ
กรณีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์เห็นควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อ กสท. ด้วย 

  

เลิกประชุมเวลา       ๑๒.๐๐ น. 
 


