
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ 

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๑.     พันเอก นท ี ศุกลรัตน์                                                                  ประธานกรรมการ 
๒.     พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                      กรรมการ 
๓.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                          กรรมการ 
๔.    นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                       กรรมการ 
๕.    นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ                                                         เลขานุการ 

 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส านักเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส านักงาน กสทช. 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.       พลโท พีระพงษ์  มานะกิจ                                                            ติดภารกิจ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.     นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก             พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

  
  
เร่ิมประชุม                   ๑๔.๐๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานกรรมการ (พันเอก นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการส ารวจสถานที่ส าหรับการปฏิบัติงานหลายแห่ง ซ่ึงทางฝ่ายเลขานุการ
ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล รายละเอียด พร้อมด้วยภาพประกอบของอาคารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดย
จะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒         เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

           รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

                                    คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
มติที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังที่ 
๑/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยมีข้อแก้ไขในระเบียบวาระที่ ๒.๑ เร่ืองการพิจารณา
ก าหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หน้า ๗ และ ๘ โดย
ให้แก้ไขข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ เป็นดังน้ี 

“๒.๑ อนุมัติในหลักการการก าหนดโครงสร้างชั่วคราวด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ เพื่อเร่ิมต้นการด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบโครงสร้างดังกล่าว และการแบ่งส่วนงาน
ตามที่เสนอ ทั้งน้ี โดยในส่วนรายละเอียดของการด าเนินการด้านบุคลากร โดยมอบหมายให้ กสท. จัดท า
แนวทางการคัดเลือกบุคลากรภายในส านักงาน กสทช.  เพื่อย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในโครงสร้างชั่วคราวด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งน้ี โดยให้เลขาธิการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
บริหารงานบุคคล ส่วนกรณี      การคัดเลือกบุคคลภายนอกให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามระเบียบ
บริหารงานบุคคลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนด้านงบประมาณให้ด าเนินการตามระเบียบงบประมาณที่ก าหนด
ไว้ ส าหรับการด าเนินการด้านอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน ให้พิจารณาด้วยความรอบคอบโดยต้องไม่เป็น
อาคารสถานที่ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการทั้งในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือ
กิจการโทรคมนาคม 

๒.๒ เพื่อให้การด าเนินการตามข้อ ๒.๑ เกิดความเหมาะสมภายใต้หลักความคุ้มค่า 



และหลักธรรมภิบาลมากยิ่งข้ึน จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.  (หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจด้านกิจการ
กระจายเสียง) ไปจัดท ารายละเอียดที่ชัดเจนทั้งในด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ อาทิ การก าหนด
ต าแหน่ง การคัดเลือกและการเข้าสู่ต าแหน่ง การก าหนดอัตราค่าตอบแทน สถานะและความมั่นคงในการ
ปฏิบัติงาน ( Career Path) ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละรายการในการเข้าใช้จ่าย
งบประมาณทั้งในส่วนของงบด าเนินงาน งบลงทุน และงบบริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณ จ านวน ๒๕๐ ล้านบาท ที่เสนอและน าเสนอ กสทช. พิจารณาอีกคร้ัง” 
ระเบียบวาระที่ ๓         เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑      การพิจารณาอัตราบุคลากร ขอบเขตอ านาจหน้าที่ งบประมาณและ

สถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

มติที่ประชุม       มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตของที่ประชุมเพื่อน าไปปรับปรุง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอัตราบุคลากร ขอบเขตอ านาจหน้าที่ งบประมาณและสถานที่ปฏิบัติงาน
ของหน่วยภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพิ่มเติมเพื่อให้มีความครบถ้วน
ยิ่งข้ึน พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าระเบียบวาระน าเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๓.๒      การพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย

ภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
                   ๑. เห็นควรก าหนดการคัดเลือกบุคลากรออกเป็น ๒ ระยะ ดังน้ี 
                       (๑) ระยะที่ ๑ คัดเลือกบุคลากรภายในส านักงาน กสทช. จ านวนไม่เกิน ๒๐๐ อัตรา 
โดยคัดเลือกจากบุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก 
                       (๒) ระยะที่ ๒ คัดเลือกบุคลากรภายนอกส านักงาน กสทช. จ านวน ๑๐๐ อัตรา 
                   ๒. เกณฑ์การพิจารณาผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งบริหาร เห็นควรพิจารณาจาก
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแนวคิดที่สะท้อน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นส าคัญ ซึ่งให้
บรรยายเป็นบทความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A๔ เพื่อแสดงถึงผลงานการบริหารที่ผ่านมา ส าหรับผู้ที่
จะมาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปฏิบัติการให้ยื่นแบบฟอร์มการสมัครพร้อมประสบการณ์และแนวคิดด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยไม่จ าเป็นต้องเขียนบทความ 
                   ๓. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะมีการประกาศรายชื่อลงในเว็บไซต์ภายในของส านักงาน 
กสทช. (Intranet) ทั้งน้ี กรณีที่มีผู้ประสงค์จะขอตรวจสอบคะแนนการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรให้
สามารถดูข้อมูลคะแนนได้เฉพาะของตนเองเท่าน้ัน ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลคะแนนเป็นการสาธารณะได้ 
ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่ส านักงาน กสทช. ก าหนดไว้อยู่แล้ว 
                   ๔. หากมีการรับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยภารกิจด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ลงเว็บไซต์ส านักงาน กสทช. โดยเร็ว 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยภารกิจด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งน้ี เห็นควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เร่งด าเนินการ
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ลงเว็บไซต์ส านักงาน กสทช. โดยเร็วต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๓.๓      การพิจารณาอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่ง

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอ พร้อม
ทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าระเบียบวาระน าเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา
มอบหมายให้ กสท. ด าเนินการดังน้ี 

             ๑. จัดประชุมท าความเข้าใจกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดที่
ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เพื่อสร้างความเข้าใจ และแสวงหาข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ตลอดจนการรับทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ก่อนด าเนินการยกร่างประกาศ กสทช. 



เร่ือง หลักเกณฑ์การแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ และการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญา และร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ก ากับดูแลผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๘๓ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงาน 
กสทช. 

             ๒. เรียกเอกสาร เรียกบุคคล เพื่อให้แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานให้
เป็นไปตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

             ๓. ยกร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่น
ความถี่ และการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา  และร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ก ากับดูแลผู้
ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และเสนอ
ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนน าไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
  
ระเบียบวาระที่ ๓.๔        การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Work.shop) จัดท าร่างแผนแม่บท

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณามอบหมายให้ กสท. 
จัดท าร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ด าเนินการการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ( Work shop) จัดท าร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การเรียกเอกสาร
ต่าง ๆ  และการยกร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของส านักงาน กสทช.  ทั้งน้ี มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าระเบียบวาระน าเสนอที่ประชุม 
กสทช.  
  
ระเบียบวาระที่ ๓.๕        การพิจารณาหลักการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการในด้านกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นควรเสนอหลักการให้ กสทช.มอบหมายให้ กสท. สามารถด าเนินการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามมาตรา ๓๓ โดย
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดท าระเบียบวาระเสนอต่อที่ประชุม กสทช. 
ระเบียบวาระที่ ๔         เร่ืองอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑     ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี ่(ประธาน กสท.) 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าเพื่อให้การพิจารณาเกี่ยวกับร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้กรรมการแต่ละท่านด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ร่าง
แผนแม่บทฯ เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบก่อนน าเสนอต่อ กสทช. พิจารณาต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๒     แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับวงโคจรของดาวเทียม (ประธาน กสท.) 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นควรน าเสนอความเห็นต่อ กสทช. เพื่อมอบหมายให้ กทค. ด าเนินการก าหนด
แนวทางเกี่ยวกับการรักษาวงโคจรดาวเทียมที่ใกล้จะหมดอายุเป็นการเร่งด่วน โดยประธานกรรมการ (พัน
เอก นที ศุกลรัตน์) จะจัดท าหนังสือเสนอความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว เพื่อเสนอที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๓      การด าเนินการช่วยเหลือภัยพิบัติน้ าท่วมจากผู้ประกอบกิจการที่

เกี่ยวข้อง (นางสาวสุภิญญาฯ (กรรมการ กสท.)) 
                   กรรมการ (นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์) ได้ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นการขอความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยทางด้าน
โทรคมนาคมได้มีการประสานงานกับวิทยุสมัครเล่น พร้อมทั้งมีการประสานงานกับผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยส่งข้อความ (SMS) ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโดยการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุทกภัย ส าหรับทางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ขอความ
ร่วมมือจาก      ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องให้ช่วยสื่อสาร และเผยแพร่ข่าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบ
อุทกภัยเช่นเดียวกัน ทั้งน้ี หากมีแผนการด าเนินการช่วยเหลือภัยพิบัติเพิ่มเติมเห็นควรจัดท าแนวทาง
น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๔      การด าเนินการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ (ประธาน กสท.) 



                   ประธานกรรมการ (พันเอก นที ศุกลรัตน์) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยจะมีการประชุมเป็นประจ า
ในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ช่วงเวลา ๑๓.๓๐ น. ซ่ึงการจัดท าเอกสารการประชุมจะให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์เพื่อจัดส่งให้กรรมการแต่ละท่านได้อ่านรายละเอียดก่อนวันประชุม 
และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความเห็นว่าในการประชุมแต่ละครั้งจะมิให้น า
เคร่ืองมือสื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือเข้าที่ประชุม 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
  
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๕     การเสนอรายช่ือ กสทช.   เพื่อแต่งต้ังให้เป็นโฆษก กสทช. ร่วม  (ประธาน 
กสท.) 

ประธานกรรมการ (พันเอก นที ศุกลรัตน์) ได้เสนอต่อที่ประชุม กสท. ว่าเห็นควรเสนอ
ความเห็นต่อ กสทช. แต่งตั้ง กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นโฆษก กสทช. ร่วมกับ กสทช. สุทธิพล 
ทวีชัยการ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เน่ืองจากเป็นภารกิจที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนค่อนข้างมาก ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสื่อสารและชี้แจงข้อมูล
อย่างชัดเจนและต่อเน่ือง 
มติที่ประชุม    รับทราบ และเห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมอบหมายให้ประธานฯ เป็นผู้น าเสนอ
ต่อที่ประชุม กสทช. 

  
เลิกประชุมเวลา           ๑๖.๓๐ น. 
  
 


