
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๕ 

วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

     

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๑.        พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน ์                                                                      ประธานกรรมการ 

๒.        พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ                                                                กรรมการ 

๓.      พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                                กรรมการ 

๔.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                               กรรมการ 

๕.        นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                                กรรมการ 

๖.        นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                                      เลขานุการ 

รองเลขาธิการ กสทช.   

๗.      พันตรีโกเมธ   ประทีปทอง                                                                      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘.        นางสาวมณีรัตน ์ ก าจรกิจการ                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 

๙.        นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๑๐.  นายสมบัต ิ ลีลาพตะ                                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 

 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

      กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๑๑.  นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                                     ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  



๑.        นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ ์          เลขานุการประธานกรรมการ กสท. 

๒.        นายอาคม สุวรรณรักษา                          พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๓.        นางสาววันทนีย์ วริยานันทกุล                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๔.        นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ ์                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๕.        นางนันท์นภัส ป้ญญา                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 
    ๑.๑ ขอบคุณส านักงาน กสทช. ที่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ

อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ใน
ระหว่างวันท่ี ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากเป็นการเสียสละ
เวลาในวันหยุดเพื่อเตรียมการออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
                             ๑.๒ ประธาน กสท. และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า ได้รับมอบหมายจากประธาน 
กสทช. เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุม  ITU ในหัวข้อ Digital Switchover ในระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ 
ประเทศดูไบ และเป็นผู้แทนประธาน กสทช. ในการรับมอบการจัดประชุม ITU ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๕๖ 

๑.๓ ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาแนวทางการพิจารณาบันทึกการประชุม โดยเฉพาะกรณีที่มี
ผลกระทบต่อสาธารณะซึ่งมีแนวทางที่ชัดเจนแล้ว จากการให้ค าปรึกษาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย   
จึงให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาและน ามติการประชุม กสทช.ที่เกี่ยวข้องมาใช้กับการประชุม กสท. โดยอนุโลม 

 ๒. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า แจ้งท่ีประชุมทราบดังนี ้
๒.๑ เมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ท่ีจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับความสนใจจาก 
ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างด ี

๒.๒  เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพ แทน กสทช. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ ท่ีจังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าอบรมเป็นจ านวนมาก 

มติท่ีประชุม     ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

            รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี   
            ๔๑/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการ 
          กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กส.)) 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งท่ี 
๔๑/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑            รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท.คร้ังท่ี ๔๑/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม   
๒๕๕๕ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม     ทราบ 



ระเบียบวาระที่ ๓.๒   รายงานการด าเนินงานการก ากับดูแลโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
    ที่ผิดกฎหมายหรือมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามมติสมัชชาสุขภาพ 
    คร้ังท่ี ๔ มติท่ี ๕ เร่ือง การจัดการปัญหาโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
    ที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น เคเบ้ิลทีวี โทรทัศน์ ดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต (กสทช. 
    สุภิญญา กลางณรงค์) 

                        มติท่ีประชุม     ทราบ  และมอบหมายงานให้ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าร่างหนังสือตอบ
สมัชชาสุขภาพเกี่ยวกับการด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท. น าเสนอที่ประชุม กสท.เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยผ่านการ
พิจารณาเบื้องต้นจากกรรมการ กสท.ที่เกี่ยวข้อง 
  
ระเบียบวาระที่ ๓.๓           รายงานข้อมูลตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ ประจ าเดือนสิงหาคม 

๒๕๕๕ (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
                        มติท่ีประชุม     ทราบ  
  

ระเบียบวาระที่ ๓.๔            รายงานผลการศึกษาเพ่ือก าหนดจ านวนช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน
(กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.)) 

                        มติท่ีประชุม     ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๕            สถิติเร่ืองร้องเรียนประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๕  (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์) 

                        มติท่ีประชุม     ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๖           การประชุม STF คร้ังท่ี ๗ การประชุม JTC ไทย-มาเลเซีย คร้ังท่ี ๒๒ และการประชุม
JTC ไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี ๓ (ส านักงาน กสทช.)  

มติท่ีประชุม     ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔              เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑           เร่ือง บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) ขออนุญาตน าเข้าอุปกรณ์เพ่ือทดลองและทดสอบส าหรับ

ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกบนคลื่นความถี ่MMDSด้วย
เทคโนโลยี BWA (กลุ่มงานอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานอนุญาตประกอบกิจการ ๒) พิจารณาด าเนินการ
น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญา
สัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อพิจารณาให้ข้อมูลและความเห็นโดยละเอียด และน าเสนอต่อที่ประชุม 
กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

  
ระเบียบวาระที่ ๕              เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑            การก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครต าแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (ประธาน กสท. พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครต าแหน่งรองเลขาธิการ กสทช.ภารกิจกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ตามที่เสนอ 



ระเบียบวาระที่ ๕.๒            เร่ืองขอความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บ.๒) (ส านักงาน กสทช. ภารกิจกระจายเสียงฯ) 

มติท่ีประชุม  มีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบหลักการให้ด าเนินการน าเสนอให้ส านักงาน กสทช.พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้บริหารระดับกลาง(บ.๒) จ านวน ๑๓ คน ในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์  เนื่องจากได้มีการด าเนินกระบวนการคัดเลือก
บุคคลทั้ง ๑๓ คน ให้เข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และได้ทดลอง
ปฏิบัติงานมาแล้ว ๙ เดือน 

๒. เห็นชอบกรณีของการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะถูกแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง (บ.๒) 
ให้สอดคล้องเท่าเทียมกับการคัดเลือกจากบุคคลภายนอก โดยการน าเอาระยะเวลารวมของการปฏิบัติงานมาเป็นเกณฑ์การ
พิจารณา 

ทั้งนี ้ ให้กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  

 


