
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๕๕ 
วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๑.      พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน ์                                                                                 ประธานกรรมการ 

๒.      พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                                           กรรมการ 

๓.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                                           กรรมการ 

๔.      นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                                             กรรมการ 

๕.      นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                                                   เลขานุการ 

รองเลขาธิการ กสทช. 

๖.      นางสาวมณีรัตน ์ ก าจรกิจการ                                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๗.      นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานอ านวยการภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๘.      นางสาวนนทร ี เหมทานนท์                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ     

       ผู้บริหารระดับต้น  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑.    พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ                                                                            ติดภารกิจ 

กรรมการ 

 
 



เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.                                                  
๑.        นางสาวชุติมา  ไตรโกมุท                      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน 

                                                         และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒.        นางสาวดวงเดือน  รังสิกุล                     รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 

๓.        นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม                       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง 

                                                   และกิจการโทรทัศน์ 

๔.        นายพส ุ ศรีหิรัญ                               รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร 
                                                   กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๕.        นายภูษิต  มุ่งมานะกิจ                         ผู้บริหารระดับต้น 

๖.        นางสาวกัญญา  แสนคลัง                      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๗.        นายตร ี บุญเจือ                                พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๘.        นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๙.        นางสาวกนกวรรณ  อุ่นจิตต์                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๐.    นางสาววรณัน  บุญอภิรักษา                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๑.    นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก                       พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๒.    นางสาวนารีรัตน ์ เมธีกุล                       พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๔๕ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                        ๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
(๑)  การเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ  ประเทศแอฟริกาใต ้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงานของ กสท.เป็นอย่างมาก โดยการด าเนินงานของ South Africa Development community  จ านวน ๑๕ ประเทศ มี
กระบวนการด าเนินงานท่ีใกล้เคียงกับประเทศไทย ซึ่งมีความตระหนักถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
นอกจากน้ี ท าให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานท่ี กสท. พิจารณาก าหนดนโยบาย โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล 

(๒)       เร่งรัดให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อเสนอ กสท. โดยเร็วที่สุด 
พร้อมท้ังให้แจ้งคณะอนุกรรมการทุกคณะ เพื่อทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ และเพื่อด าเนินการให้สอดคล้องตามตัวช้ีวัดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้รายงานผลการด าเนินงานมายัง กสท. ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 

(๓)  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ด าเนินการน าเสนอแผนงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๕  ที่ได้
ด าเนินการปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้องตามที่ กสทช.ได้มีมติปรับเปลี่ยนงบประมาณแล้ว เสนอต่อ กสท.เพื่อพิจารณา
อนุมัติแผนงบประมาณของภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหรับการน างบประมาณไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม นอกจากน้ี ขอให้ส านักงาน กสทช. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินงานตาม
โครงการต่างๆ เพื่อรายงานผลความคืบหน้าการด าเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๕ ต่อ กสท. ใน
สัปดาห์ที่ ๒ ของทุกเดือน 

(๔)  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยให้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละยุทธศาสตร์ ในแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต่อ กสท. ในสัปดาห์แรกของทุกเดือน 



(๕)  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ติดตามผลและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อรายงานต่อ 
กสท. ในสัปดาห์ที่สองของทุกเดือน 

(๖)  วันท่ี ๗ – ๙ จะมีการประชุมการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน โดยได้มีการเชิญคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย 

(๗)  เห็นควรจัดให้มีการประชุม กสท. ในวันพุธท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อพิจารณาระเบียบ
วาระด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี้ 

(๗.๑) ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตาม
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

  
  
(๗.๒) ความเห็นเรื่องระเบียบบริหารงานบุคคล  
(๗.๓) แผนปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

(๗.๔) งบประมาณปี ๒๕๕๕ 
(๗.๕) ข้อร้องเรียนของทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) 

                        ๒. กสท.สุภิญญาฯ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม กสท. ดังนี้ 
                            (๑) การร่วมประชุมในงาน Asia Media Summit โดยได้รับมอบหมายจากประธาน กสท. ให้เป็นผู้แทนในการ
เข้าร่วมงาน ซึ่งได้กล่าวเปิดงานเลี้ยงต้อนรับพร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากน้ี ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทน
องค์กรก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จากประเทศเกาหลีใต้ (KCFC) ท าให้ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก ซึ่ง
จะจัดท าสรุปผลการประชุม Asia Media Summit และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนจาก KCFC เสนอต่อ กสท. เพื่อทราบ
ต่อไป 
                            (๒) ได้เข้าร่วมประชุมกับกรรมการของ  BBC ซึ่งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการก ากับดูแลสื่อ
ต่างประเทศ ได้รับทราบแนวคิดในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจะจัดท าสรุปรายงานเสนอต่อ กสท. 
เพื่อทราบต่อไป 
                            (๓) วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุม ส านักงาน กสทช. จะจัดพิธี ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงาน กสทช. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) 
                            (๔) วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  คณะอนุกรรมการจัดท าแผนด าเนินงานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ใน
ภาวะภัยพิบัต ิจะจัดให้มีการประชุม Focus Group เรื่องร่างประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบ  ัติงานของผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน 
                            (๕) วันท่ี ๘ – ๑๐ จะมีการประชุม Work Shop ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง เพื่อ
จัดท าร่าง Guideline และแนวทางการรวมกลุ่มกัน ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน โดยได้มีการเชิญคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ด้วย 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                                 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๕ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข 



  

ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑           รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. 
                                  คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

(ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักงาน กสทช.ตามมติ กสท.ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒           ความคืบหน้าของการด าเนินการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และ
แนวทางการปฏิบัติงานของ กสทช.และส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

                        ๑. การประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย
มอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการมีประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ดังกล่าว และการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานของ กสทช. และส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียนด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ประชาชนยื่นตามกฎหมายตามที่ กสท. จะพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
กฎหมาย และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าแนวทางปฏิบัติการดังกล่าวไปปฏิบัติไปพลางก่อนได้โดยตรง 

                        ๒. โดยได้มีการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติ กสทช. ดังนี ้
                            ๒.๑ การด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต 
                                    (๑) ประธาน กสท. ได้พิจารณาลงนามในร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ แล้ว เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ 
                                    (๒) ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการจัดส่งร่างประกาศดังกล่าวท้ัง ๒ ฉบับ ตาม (๑) เพื่อลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีผลตามกฎหมาย โดย
บัดนี้ ประกาศทั้ง ๒ ฉบับได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แล้ว 
                            ๒.๒ การด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียนที่
ประชาชนยื่นตามกฎหมายในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งประธาน กสท. ได้พิจารณาลงนามในแนวทางการ
ปฏิบัติงานช่ัวคราวของ กสทช. และส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียนด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แล้ว เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ได้น าแนวทางดังกล่าวลงเว็บไซต์
ส านักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว 



                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๓          การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านกิจการกระจายเสียงของคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี  (กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (ดส.)) 

๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคราวการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติเห็นควรเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง ณ เมืองโบลซาโน่ ประเทศ
สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งอดีตเคยมีปัญหาความขัดแย้งในลักษณะเดียวกันกับพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาแนวคิด 
วิธีการ และการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้สื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา แล้วน ามาเป็น
แนวทางในการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระหว่างวันท่ี ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งคณะเดินทางประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ รวมจ านวน ๑๙ คน โดยเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้ทดลอง
ออกอากาศช่ัวคราวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในวงเงิน 
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

๒. ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ณ ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี โดยมีความเห็นว่าการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากองค์ประกอบของคณะเดินทางเป็นบุคคลภายนอกท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
คณะอนุกรรมการ ดังน้ัน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงเห็นควรน าเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
องค์ประกอบของคณะเดินทาง พร้อมทั้งน าเสนอหลักการในกรณีดังกล่าวว่า ส าหรับกรณีที่เป็นการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว หากมีบุคคลภายนอกซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการเข้าร่วม
การศึกษาดูงานต่างประเทศด้วย เห็นควรต้องแจ้งต่อ กสทช.เพื่อทราบด้วย เนื่องจากการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นการด าเนิน
ตามโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก กสทช. ทั้งนี้ การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับภารกิจ พร้อมท้ังควรน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาเผยแพร่ต่อส านักงาน กสทช. อย่างเป็นรูปธรรมด้วย 

มติท่ีประชุม         ทราบและเห็นชอบการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านกิจการกระจายเสียงของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 
น าเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติองค์ประกอบของคณะเดินทาง พร้อมทั้งน าเสนอหลักการในกรณีการเดินทางไปศึกษา
ดูงานต่างประเทศว่า กรณีที่เป็นการศึกษาดูงานต่างประเทศตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว หากมีบุคคลภายนอก
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เข้าร่วมการศึกษาดูงาน เห็นควรให้เสนอต่อ กสท. พิจารณา
บุคคลเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ และแจ้งต่อ กสทช. เพื่อทราบ เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับงบประมาณ
จาก กสทช.แล้ว ท้ังนี้ การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจ พร้อมท้ังควร
น าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาเผยแพร่ต่อส านักงาน กสทช. อย่างเป็นรูปธรรมด้วย 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๔           สรุปผลการจัดสัมมนา “โครงการจัดรายการอย่างไรให้มีคุณภาพในกิจการวิทยุชุมชน” (กลุ่ม
งานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.)) 

กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ จัดสัมมนาเรื่อง “โครงการจัดรายการอย่างไรให้มีคุณภาพในกิจการวิทยุ
ชุมชน” เมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ให้เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ หน้าท่ี การพัฒนา และการส่งเสริมให้



ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน ตลอดจนการให้บริการที่มีคุณภาพ เหมาะสม ถูกต้อง และเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนอย่างแท้จริง โดยได้ด าเนินการสรุปเนื้อหา ข้อซักถามและแบบสอบถามการประเมินผลการสัมมนาดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว 

ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการจัดสัมมนาดังกล่าว พร้อมท้ังมีความเห็นว่าการด าเนินโครงการของภารกิจ
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ควรจะต้องสะท้อนตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ และมีกระบวนการของส านักงาน กสทช. รองรับต่อ
ภารกิจได้อย่างเป็นระบบ 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ และเห็นควรให้ส านักงาน กสทช. รับข้อสังเกตของที่ประชุมเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. ต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔       เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑            การแจ้งตอบหน่วยงานภาครัฐในประเด็นการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่และอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 
(ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามหลักการและความเห็นของคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการ
สาธารณะ โดยให้ส านักงาน กสทช. แจ้งศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ว่ายังไม่สามารถจัดสรรคลื่น
ความถี่วิทยุกระจายเสียงฯ ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบ
กิจการและการใช้คลื่นความถี่ และแผนความถี่วิทยุเพื่อประกอบการจัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการกระจายเสียงแก่ผู้ได้รับ
อนุญาต นอกจากน้ี มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.  รวบรวมเอกสารและผลการพิจารณาดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อทราบด้วย 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๒           การแต่งต้ังคณะท างานก ากับดูแลการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม         อนุมัติให้แต่งตั้งคณะท างานก ากับดูแลการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของอาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ปรับวาระการด ารง
ต าแหน่งของคณะท างานเป็นระยะเวลา ๓ เดือน 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๓           แนวทางการด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ โดยให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
  



ระเบียบวาระที่ ๔.๔           ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ โดยให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๕           รายงานการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         

๑.   รับทราบรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนท่ัวไปต่อ (ร่าง) ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบ
เป็นการชั่วคราว พร้อมท้ังให้ส านักงาน กสทช. เผยแพร่รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวให้สาธารณชนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ตามข้อ ๒๖ ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ปรับแก้ร่างประกาศฯ ในข้อ ๓.๑ และข้อ ๒๓ ตามข้อสังเกตของที่
ประชุม กสท. พร้อมท้ังให้น าร่างประกาศฯ ท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนอต่อ กสทช. เพื่อทราบ เมื่อท่ีประชุม กสทช. มีมติ
รับทราบการออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวแล้ว ให้ประธาน กสท. ลงนามเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๖           ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและการบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์(มส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะท างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและการบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี ้

๑. คณะท างานเพื่อจัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ เห็นควรเปลี่ยนจาก “พ.ต.อ. (พิเศษ) ชัยทัศน์ รัตนพันธุ”์ เป็น “พ.ต.อ. สุชาติ วิเชียรศร”ี 

๒. คณะท างานเพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เห็นควรเปลี่ยนจาก “พ.ต.อ. (พิเศษ) ชัยทัศน์ รัตน
พันธุ”์ เป็น “พ.ต.ท. เถลิง พิษณุวงศ”์ 

โดย กสท. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า รับรองและยืนยันว่าการให้ พ.ต.อ. (พิเศษ) ชัยทัศน์ รัตนพันธุ์ 
พ้นจากการเป็นคณะท างานดังกล่าว ไม่ส่งผลให้เกิดประเด็นปัญหาในอนาคต 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๗            ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่



และเหตุแห่งความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ์(คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓  (ปส.๓) / กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         

                        ๑. เห็นชอบต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์
คลื่นความถี่และเหตุแห่งความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

                        ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศฯ เสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
น าไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ พร้อมท้ังเห็น
ควรขออนุมัติจาก กสทช. ให้มอบหมาย กสท. พิจารณาและจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าวให้เสร็จ
สิ้นทุกกระบวนการ ก่อนน าร่างประกาศฯ ฉบับปรับปรุงท่ีผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยครบถ้วนแล้ว 
เสนอต่อ กสทช. พิจารณาต่อไป         

                        
ระเบียบวาระที่ ๔.๘           การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดย

อาจารย์จากมหาวิทยาลัย LSEและมหาวิทยาลัย California, Berkeley (กสท. ผศ.ดร.ธวัช
ชัย จิตรภาษ์นันท์) 

                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมรายละเอียดและงบประมาณโครงการและ
แผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยเร่งรัดให้น าแผนการ
พัฒนาบุคลากร พร้อมงบประมาณของแผนพัฒนาบุคลากร เสนอต่อ กสท. ในการประชุมครั้งต่อไปทั้งนี้ ในส่วนของการอบรม
หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เห็นควรให้รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือจาก 
มหาวิทยาลัย LSE มหาวิทยาลัย California, Berkeley เพิ่มเติม เช่น ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมณีมาบรรยายเกี่ยวกับการ
ก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นต้น 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๙            การพิจารณาหลักการของร่างประกาศ กสทช.เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน ์(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)/ กลุ่มงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (วส.)/กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบหลักการ และร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และเนื่องจากเป็นการพิจารณาหลักการและร่างประกาศท่ีเกี่ยวกับการให้บริการโครงข่าย 
การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก และการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จึงเห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการออกใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาร่างประกาศท้ัง ๓ ฉบับ เพื่อ
กลั่นกรองให้เกิดความรอบคอบ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้ง 

  

เลิกประชุมเวลา    ๑๒.๐๐ น. 
 



 


