
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ 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           

๗.        พันตรีโกเมธ   ประทีปทอง                                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                                        

๘.        นางสาวมณีรัตน ์ ก าจรกิจการ                                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ - ๓ 

๙.        นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๑๐.  นายสมบัต ิ ลีลาพตะ                                                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๑๑.   นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บริหารระดับต้น 

กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  

๑.        นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ ์          เลขานุการประธาน กสท. 

๒.        นางสาววันทนีย์ วริยานันทกุล                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๓.        นางนันท์นภัส ป้ญญา                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๔.        นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ ์                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 



๕.        นางสาวธนพร ลี้ตระกูลศิลป                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๖.        นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๗.        นายวรวิวัฒน์ จันทร์รัตนสิร ิ                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 
     ๑.๑ ในวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๖ จะมีการมอบใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

โดยให้ส านักงาน กสทช. แจ้งกระบวนการด าเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบในวาระที่จะรายงานต่อไป 
     ๑.๒ ในช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๖ จะมีการมอบใบอนุญาตส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ทั้ง

เคเบิลทีวีและดาวเทียม โดยให้ส านักงาน กสทช. แจ้งกระบวนการด าเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ 
ในวาระที่จะรายงานต่อไป 

๒. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าช่วงปลายปี ๒๕๕๕  
ได้ด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังจากผู้รับชมรับฟังรายการวิทยุ และโทรทัศน์ โดยได้ด าเนินการในพ้ืนท่ีภาคใต้และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในปี ๒๕๕๖ จะด าเนินการในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคกลาง ต่อไป 

๓. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้ไป
เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ท่ีจังหวัด
สระบุรี โดยมีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติร่วมเป็นประธานเปิดการอบรมฯ และประชาชนให้ความสนใจเป็นจ านวน
มาก 

๔. กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะให้มีการจัดท ารายการ
วิทยุที่คลื่น ๙๘.๕ Mhz. โดยให้ กสท. ได้ออกอากาศพูดคุย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น และตอบค าถามทางวิทยุกระจายเสียง
เพื่อเป็นการพบปะประชาชน และการประชาสัมพันธ์งานของ กสท.ด้วย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ กสท. ได้
ด้วย 

๕. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมานั้นเรื่องการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้มีการประชุมและปิดคดีเรื่องร้องเรียนได้มากกว่า ๘๒ เปอร์เซ็นต์ ส่วนในปี ๒๕๕๖ นี้ 
จะปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องร้องเรียน และอื่น  ๆ         
                        มติท่ีประชุม ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                                    รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี  
๕๐/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติท่ีประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    ครั้ง
ที่ ๕๐/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อแก้ไข 

  

ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

         วาระที่ ๓.๑            รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๕๐/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม 



๒๕๕๕ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม     ทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ ๔              เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑         การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

     มติท่ีประชุม         เห็นชอบการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๕๖ จ านวนทั้งสิ้น ๑๖๙ ราย ดังต่อไปนี ้

(๑)       ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จ านวน ๑๓๘ ราย 

(๒)       ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จ านวน ๑๗ ราย 

(๓)       ประเภทกิจการบริการชุมชน จ านวน ๑๔ ราย 

ทั้งนี ้อนุญาตให้ผู้ยื่นขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑๖๙ ราย มีสิทธิทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบ ๑ และให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอดังกล่าวทราบ
ต่อไป 

  
            วาระที่ ๔.๒         ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ

การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้      คลื่นความถี่ 
จ านวน ๑๒๙ ราย (๑๓๖ ใบอนุญาต) (คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้   คลื่นความถี่/กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๑๒๙ ราย (๑๓๖ 
ใบอนุญาต)  และอนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอจ านวนดังกล่าวประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ได้ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบ ๒   

  
วาระที่ ๔.๓  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ส าหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) จ านวน ๑๕ ช่อง
รายการ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส. ๒)) 

                        มติท่ีประชุม        เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) จ านวน ๑๕ ช่องรายการ ของมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และอนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอดังกล่าวประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี)่ได้ โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอช่องรายการทั้ง 
๑๕ ช่องรายการ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
ระเบียบวาระที่ ๕              เร่ืองอ่ืนๆ 

            ไม่ม ี

  

เลิกประชุมเวลา                ๑๓.๐๐ น. 
 


