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

ภารกิจที่ได้ด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

๑.๑ มีการน าระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในของส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว 

๑.๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาได้เข้าพบและชี้แจง
ต่อ                          คณะอนุกรรมาธิการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ของวุฒิสภา เกี่ยวกับ
กระบวนการก ากับดูแลวิทยุชุมชนและโทรทัศน์ดาวเทียม 

๑.๓ มีการด าเนินการจัดท าหลักการและเง่ือนไขเกี่ยวกับสวัสดิการและ
ระยะเวลาในการด าเนินการจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ เพื่อให้พนักงาน        ตามสัญญาจ้างได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน รวมถึงสร้างความมั่นคง
และเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร     ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการตรวจสอบภายใน จากเดิมที่เสนอ นางสาว
สุภา     ปิยะจิตติ เป็นท่านอื่น โดยขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อกรรมการ
ตรวจสอบภายในคนใหม่มาทดแทน 

๑.๕ กสท. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวัน
อังคารที ่                 ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประธาน กสทช. จัดให้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. หาก กสท. ท่านใดประสงค์จะให้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องใดสามารถแจ้งได้ และในช่วงบ่ายจะมีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภควิทยุและโทรทัศน์เป็นครั้งแรก จึงขอเรียนเชิญ กสท.        
ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งน้ีด้วย 

๑.๖ กสท. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการจัด
เวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับมุมมองของผู้บริโภคและพลเมืองต่อแผนแม่บทฯ กสทช. 
(NBTC Public Forum) ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ หอประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุม 
ส านักงาน กสทช. โดยเรียนเชิญ กสท. ทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังมุมมองของผู้บริโภคและพลเมืองต่อ
แผนแม่บทฯ กสทช. ในครั้งน้ีด้วย 
 
มติที่ประชุม            รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑            รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๕ เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง                และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที ่๔/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ โดย
มีข้อแก้ไขในระเบียบวาระที่ ๕.๒ หน้า ๙ ข้อ ๑.๓ ให้แก้ไขโดยตัดข้อความซ้ าออก เป็นดังน้ี 

    “ ฉก. มีบันทึกที่ ทช ๓๒๐๐/๔๘๙๔ โดยเห็นว่าเน่ืองจากประเทศไทย
ก าหนดการจัดสรรย่านความถี่ ๘๘ – ๑๐๘ MHz ส าหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม.จึงไม่สามารถน าไปจัดสรรส าหรับใช้ในกิจการวิทยุคมนาคมอื่นได้ ดังน้ัน ในกรณี
ดังกล่าวซึ่งเป็นการขอรับจัดสรรความถี่และจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อม
ขอใช้ความถี่คลื่นพาห์รอง (FM Subcarrier) จึงไม่อยู่ในขอบข่ายตามมติ กทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ แต่เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับการพิจารณาอนุญาตให้
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์น้ัน ฉก. จะพิจารณาอนุญาตให้
น าเข้ามาเพื่อใช้งานเฉพาะกรณีทดแทนเครื่องเดิมหรือส ารองการใช้งาน ณ สถานีที่ตั้งเดิม โดย



ใช้ความถี่เดิมที่ได้รับอนุญาต และมิได้มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการใช้งานไปจากที่ได้รับ
อนุญาตอยู่แต่เดิม และมิได้มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการใช้งานไปจากที่ได้รับอนุญาตอยู่แต่
เดิม ดังน้ัน ในกรณีดังกล่าวซึ่งเป็นการขอรับจัดสรรความถี่และขออนุญาตจัดตั้งสถานีใหม่จึงไม่
อยู่ในข่ายพิจารณาของ ฉก. แต่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.) ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึง
ส่งเรื่องดังกล่าวกลับมายังฝ่ายเลขานุการเพื่อพิจารณาด าเนินการ ” 

ระเบียบวาระที่ ๓     เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑            รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. 
 
มติที่ประชุม      รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒            รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานสภาพตลาดฯ ดังกล่าว และเห็นควรให้เพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลของ
กิจการกระจายเสียงพร้อมทั้งท าสรุปผลการด าเนินการแต่ละไตรมาส เสนอให้ กสท. ทุกท่านรับทราบ
ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔     เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

                            การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

มติที่ประชุม    เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว โดยให้รวบรวมองค์ประกอบ/
รายชื่ออนุกรรมการ พร้อมรายละเอียดข้อมูลประวัติ และคุณสมบัติของอนุกรรมการ รวมทั้ง
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย วาระการด ารงต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม ให้ที่
ประชุม กสทช. พิจารณาอนุมัติและมอบหมายให้ กสท. เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป โดยอ้าง
มติของ กสทช. ครั้งที่อนุมัติ และในการลงนามนั้นให้ผู้ลงนามระบุด้วยว่าปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน กสทช. ทั้งน้ี โดยให้ปรับแก้ถ้อยค าจาก “คณะอนุกรรมการย่อย” เป็น “คณะท างาน” 
พร้อมทั้งให้ปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะท างานให้ได้รับเบี้ยประชุมกึ่งหน่ึงของ
คณะอนุกรรมการ 

ระเบียบวาระที่ ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑  ข้อเสนอหลักการการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานบุคคลของ
ส านักงาน  กสทช. 

มติที่ประชุม    เห็นชอบหลักการตามที่เสนอ ทั้งน้ี กรณีการก าหนดสิทธิประโยชน์ส าหรับ
บุคลากรเห็นควรก าหนดให้ส าหรับพนักงานสัญญาจ้าง และพนักงานเท่านั้น โดยต้องพิจารณา
ตามสิทธิประโยชน์ เช่น สวัสดิการต่างๆ วันลา วันหยุด สิทธิเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
อัตราเงินเดือน เงินตอบแทนพิเศษ  และบริบทต่างๆ อย่างครบถ้วน ทั้งน้ี โดยมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการจัดส่งรายละเอียดให้ส านักงาน กสทช. (ส านักทรัพยากรบุคคล (บค.)) เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและจัดท าระเบียบวาระน าเสนอ กสทช. พิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานขั้นต่ า ๖ เดือน ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภายหลังมีค าส่ัง



โอนย้าย และเข้ารับการฝึกอบรม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานข้ันต่ า ๖ เดือน ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภายหลังมีค าสั่งโอนย้าย และเข้ารับ
การฝึกอบรม โดยเห็นชอบการก าหนดระยะเวลาฯ ดังกล่าว และเพื่อให้การก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงเห็นควรให้เพิ่มเติมถ้อยค าว่า “ในกรณีที่
มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับย้ายก่อนระยะเวลา ๖ เดือน จะต้องเป็นการอนุมัติโดย
คณะกรรมการ กสท. เท่าน้ัน” ทั้งน้ี ให้แจ้งต่อเลขาธิการ กสทช. เพื่อทราบแนวนโยบายและการ
ปฏิบัติดังกล่าว 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ การด าเนินงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานด้านกิจการกระจายเสียง      และกิจการ
โทรทัศน์ โดยเห็นควรเร่งรัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ เร่งรัดด าเนินกระบวนการปรับปรุงสถานที่อาคารเอ็กซิมแบงค์ พร้อม
ทั้งด าเนินกระบวนการรับสมัครบุคลากรภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ์         ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยโดยเร็ว ทั้งนี้ ส าหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ไปสู่ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง    ในระยะแรกเห็นควรให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคเป็น
หน่วยงานช่วยกระจายข่าว และประชาสัมพันธ์    ให้ผู้ประกอบกิจการสามารถรับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 

เลิกประชุมเวลา       ๑๑.๐๐ น. 
 


