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๗.        นางสาวมณีรัตน ์ ก าจรกิจการ                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘.        นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.    นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                                    ติดภารกิจ 
       ผู้ช่วยเลขานุการ                                              
     
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.                                                  
๑.        รศ.ดร.สุรัตน์ เมธีกุล                              ประธานคณะอนุกรรมการจัดช่องรายการกิจการโทรทัศน ์

๒.        นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ ์             เลขานุการประธานกรรมการ กสท. 



๓.        นายสมบัต ิ ลีลาพตะ                             รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง 
                                                      และโทรทัศน ์

๔.        นายพสุ ศรีหิรัญ                                    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๕.        นางปริตา วงศ์ชุตินาท                             รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลย ี

      กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๖.        นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม                          รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๗.        นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ ์                       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 

๘.        นายสมศักดิ์ สิริพัฒนกุล                           รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุใน
ระบบดิจิทัล 

๙.        นางชุติมา ไตรโกมุท                               รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๑๐.    นายตรี บุญเจือ                                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๑.    นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๒.    นางสาวจิตติมา ศุภเกษม                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๓.    นางสาวทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๔.    นางสาวศิริเพ็ญ สุขสารัญ                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๕.    นายสุภัทรสิทธ์ิ สวนสุข                           พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๖.    นางสาวทิวาพร ทองเล็ก                         พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๗.    นายเอกนรินทร์ ยุพาพิน                         พนักงานตามสัญญาจ้าง                 

๑๘.    นายทนุพงศ์ ขันติกุล                              พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๙.    นางสาววันทนีย์ วริยานันทกุล                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๐.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ ์                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   ๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในช่วง
สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เดินทางไปเข้าร่วม Workshop เกี่ยวกับการด าเนินการวิทยุในระบบดิจิตอล ณ ประเทศออสเตรเลีย ตามที่
ได้รับเชิญจาก Commercial Radio Australia (CRA) และ ACMA ประเทศออสเตรเลีย โดยการ  Workshop ดังกล่าวเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการพิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการวิทยุในระบบดิจิตอล เนื่องจากปัจจุบันประเทศออสเตรเลียเป็น
ประเทศเดียวท่ีมีความชัดเจนในการด าเนินการวิทยุในระบบดิจิตอล และมีผู้ฟังวิทยุในระบบดิจิตอลแล้วจ านวน ๑๐ 
เปอร์เซ็นต ์
                        ๒. กสท. พลโท ดร. พีระพงษ์   มานะกิจ แจ้งที่ประชุม กสท. ว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปท่ี
เมืองแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย โดยได้เข้าพบอัยการสูงสุดของประเทศออสเตรเลีย เพื่อหารือเรื่องการแก้ไขปัญหา
ความแตกต่างทางเชื้อชาติ และการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อวางแนวทางในการจัดท าความร่วมมือทางวิชาการให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ยังได้ไปท่ี  ACMA เพื่อหารือเกี่ยวกับการก ากับผัง



รายการ ซึ่งเห็นว่ามีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ โดยจะจัดท าเอกสารเป็นทางการน าเสนอเพื่อทราบต่อไป 
                        มติท่ีประชุม         ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑            รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๕ 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

  

ระเบียบวาระที่ ๒.๒            รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๕ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๓๒/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  โดยเห็นควรแก้ไขมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑ เป็น “อน่ึง กสทช. สุ
ภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว” 

  

ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑           รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท.คร้ังท่ี ๓๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒          (ร่าง) แนวทางปฏิบัติการก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง กลุ่มงานส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง) 

                        มติท่ีประชุม             เห็นควรให้ถอนระเบียบวาระดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องให้ความ
คิดเห็นก่อน โดยมอบหมายให้กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) พิจารณาให้ความคิดเห็นเพื่อด าเนินการ
ปรับปรุง (ร่าง) แนวทางปฏิบัติการก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ ก่อนน าไปจัดการประชุม
เฉพาะกลุ่ม(Focus Group) ต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑            รายงานการศึกษาเร่ือง ค่าธรรมเนียมคลื่นความถี่  (Frequency Fee) (กลุ่มงานวิชาการและ

จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอรายงานการศึกษาเรื่อง ค่าธรรมเนียมคลื่น



ความถี ่(Frequency Fee) ต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการประเมินคลื่นความถี่ต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๒            ข้อร้องเรียนของสมาคมวิทยุ-โทรทัศน์พัฒนาธุรกิจไทย (สว.พท.)และเครือข่ายวิทยุธุรกิจ

ภาคประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(ดส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบแนวทางการแจ้งตอบประเด็นปัญหาของสมาคมวิทยุโทรทัศน์พัฒนาธุรกิจไทย 
(สว.พท.) และเครือข่ายวิทยุธุรกิจภาคประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. จัดท าร่างหนังสือเสนอ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์)   และ กสท. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองก่อนแจ้งตอบต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๓            ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบ
ดิจิตอล  ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการให้บริการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเคร่ืองรับ
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบ
ดิจิทัล (จส.) / กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) / กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. ๓ ฉบับ คือ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยน
ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล   ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนน าไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป    

            
ระเบียบวาระที่ ๔.๔            ร่างหลักเกณฑ์การการจัดช่องรายการในกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี ่(กลุ่มงานพัฒนา

องค์กรวิชาชีพ (ชส.)) 
                                    มติท่ีประชุม         มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดช่องรายการกิจการโทรทัศน์ รวบรวม
ความเห็นจากที่ประชุม และส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ) รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป เพื่อประกอบการแก้ไขร่างหลักเกณฑ์การจัดช่องรายการใน
กิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พร้อมท้ังปรับปรุงรายละเอียดการจัดประเภทช่องรายการให้มีความยืดหยุ่น และจัดกลุ่ม
ประเภทช่องรายการให้มีความเหมาะสมต่อไป 

  
  

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๕            แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ 

คนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  (กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

            มติท่ีประชุม         เห็นชอบต่อแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับ คนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยให้ด าเนินการให้เป็นไป
ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 



  
ระเบียบวาระที่ ๕              เร่ืองอ่ืนๆ 

การประเมินบุคลากรระดับบริหาร และโครงสร้างภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

มติท่ีประชุม         
๑.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) จัดท า

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของรักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงาน ในภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติเพื่อเลื่อนต าแหน่ง เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นระยะเวลากว่า ๖ เดือนแล้ว เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณาต่อไป 

                     ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เร่งรัดด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างด้านกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับภารกิจและงานท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 

  
เลิกประชุมเวลา                ๑๒.๐๐ น. 
 


