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ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๑.     พันเอก นท ี ศุกลรัตน ์                                                                 ประธานกรรมการ 
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๔.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                          กรรมการ 
๕.    นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                       กรรมการ 
๖.     นางสาวมณีรัตน ์ ก าจรกิจการ                                                         เลขานุการ 

 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส านักเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส านักงาน กสทช. 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 

๑.       นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก             พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  
  
เร่ิมประชุม                   ๑๔.๐๐ น. 
  

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการ (นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการ 
และข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง          วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดว่า “การประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงานของ กสทช. ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี กสทช. ก าหนด” 
ดังนั้น จึงต้องอาศัยอ านาจตามมาตรา ๙๕             แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งก าหนดว่า “ให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือค าส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับได้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคง
ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” ดังนั้น การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามแนวทางของระเบียบ และประกาศของ
ส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดว่า        “ให้เลขาธิการ กสทช. แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสทช. เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามความจ าเป็น” ซึ่งเลขานุการ กสทช. ได้



ออกค าส่ังส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ ๑๒๙/๒๕๕๔ 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสทช. เป็นเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และเลขานุการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยได้มีการแต่งตั้งให้นางสาว
มณีรัตน์ ก าจรกิจการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานส านักเลขานุการคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานกรรมการ (พันเอก นที ศุกลรัตน)์ กล่าวเปิดประชุมและต้อนรับกรรมการทุกท่าน  โดยได้แจ้งที่
ประชุมว่าการท างานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีลักษณะที่จะต้องเกี่ยวข้อง    กับมวลชนค่อนข้างสูง 
และการด าเนินงานอาจส่งผลกระทบต่อสังคมได้ ดังนั้น จึงขอขอบคุณกรรมการทุกท่านท่ีเสียสละและพร้อมจะร่วมกัน
ปฏิบัติหน้าที ่
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒         เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๒.๑     การพิจารณาก าหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน ์
มติที่ประชุม       เห็นชอบการพิจารณาก าหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าระเบียบวาระน าเสนอท่ีประชุม กสทช.             เพื่อพิจารณา ใน
ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

๑. โครงสร้างภายในส านักงาน กสทช. เห็นควรก าหนดให้มีกลุ่มภารกิจหลัก ๖ กลุ่ม
ภารกิจ ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจด้านการออกใบอนุญาต กลุ่มภารกิจด้านเทคโนโลยี กลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริม การ
ประกอบกิจการ กลุ่มภารกิจด้านการก ากับดูแล และกลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ บริหารงานองค์กร    และก าหนดให้มี
หน่วยงานย่อยภายใต้กลุ่มภารกิจ รวมจ านวน ๑๖ ฝ่าย โดยให้ฝ่ายมีฐานะเท่ากับส านัก 

๒. บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เห็นควรก าหนดอัตราไว้ไม่เกิน ๓๐๐ 
อัตรา โดยในระยะเริ่มต้นเห็นควรคัดเลือกบุคลากรจากส านักงาน กสทช. ที่มีความรู้ความสามารถ            เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามโครงสร้างภายในด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๒๐๐ อัตรา 

๓. สถานท่ีปฏิบัติงาน เห็นควรเช่าอาคารส านักงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจากการส ารวจอาคารส านักงาน ๑๖ อาคาร พบว่ามี ๒ อาคารท่ีมีความเหมาะสมส าหรับ
รองรับการปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
รายละเอียดเกี่ยวกับความคุ้มค่าต่อประโยชน์ขององค์กร การต่อรองราคา และข้อมูล    ในเชิงลึกให้ครบถ้วน ก่อนที่จะ
ด าเนินการพิจารณาเช่าสถานท่ีใดที่หน่ึงต่อไป 

๔. งบประมาณรองรับด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม ๒๕๕๔ เห็นควรขออนุมัติงบประมาณจ านวน ๒๕๐ ล้านบาท เพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับ การจัดรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะเพื่อจัดท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภารกิจด้านการเช่าและการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
และภารกิจด้านการจัดตั้งศูนย์การตรวจสอบเครื่องวิทยุคมนาคม เป็นต้น 

 
 



ระเบียบวาระที่ ๒.๒    รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและ       วิทยุ
โทรทัศน ์

มติที่ประชุม       ๑. ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และ
เห็นควรน าเสนอข้อสังเกตในเรื่องต่างๆ รวมถึงประเด็นการก าหนดมาตรการในการด าเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนในการ
ท างานของคณะอนุกรรมการย่อยภายใต้คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เสนอท่ีประชุม กสทช. เพื่อ
พิจารณา 

๒. มอบหมายให้เลขานุการฯ ด าเนินการจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
และคณะอนุกรรมการจัดท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อรับทราบข้อมูลการด าเนินงานท่ีผ่าน
มา และรวบรวม ศึกษาข้อมูลส าหรับการด าเนินการปรับปรุงประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุม กสทช. ต่อไป 

  
เลิกประชุมเวลา           ๑๖.๐๐ น. 
 


