
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
คร้ังที่ ๔/๒๕๕๔ 

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.     พันเอก นท ี ศุกลรัตน์                                                                 ประธานกรรมการ 
๒.     พลโท พีระพงษ์  มานะกิจ                                                             กรรมการ 
๓.     พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                      กรรมการ 
๔.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                          กรรมการ 
๕.    นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                       กรรมการ 
๖.     นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ                                                         เลขานุการ 

 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส านักเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส านักงาน กสทช. 

  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.     นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย         ผู้บริหารระดับต้น 

๒.     นายสมบัต ิ ลีลาพตะ                  ผู้บริหารระดับต้น 

๓.     นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๔.    นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก             พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

  
  
เร่ิมประชุม                   ๑๔.๐๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑. ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (พันเอก นท ี ศุกล
รัตน์) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งได้รับฟังปัญหา และแนวทางในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่
ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เขต ๔ (สงขลา) และเขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช) 

๒. กรณีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้มีการประสานงาน โดยให้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) สามารถน าเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการ ดังน้ี 

   ๒.๑ รายชื่อผู้เข้าร่วมท าแผนยุทธศาสตร์ กสทช. จ านวน ๑ ท่าน 
   ๒.๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมแก้ไขประกาศ ระเบียบ กสทช. จ านวน ๑ ท่าน 
   ๒.๓ รายชื่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จ านวน ๒ ท่าน 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒         เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

           รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

                                    คร้ังที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
มติที่ประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ัง
ที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมีข้อแก้ไขในระเบียบวาระที่ ๔ ซ่ึงแก้ไขจาก 
“องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS)” เป็น “ผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” 
ระเบียบวาระที่ ๓         เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑     การคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยภารกิจด้าน

กิจการ              กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑. เน่ืองจากเกิดสถานการณ์น้ าท่วมในภาคกลาง กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศให้ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นวันหยุดราชการ ดังน้ัน จึง
ได้แจ้งให้ผู้ประสงค์จะโอนย้ายทราบผ่าน Intranet ของส านักงาน กสทช. ให้สามารถย่ืนความประสงค์
ได้ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซ่ึงเป็นวันเปิดท าการวันแรกภายหลังจากการประกาศวันหยุดของ



รัฐบาล 
 ๒. เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามมติ กสทช. ในคราวการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการรับสมัครการโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย
ภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขณะน้ีอยู่ในกระบวนการสอบ
สัมภาษณ์       ซ่ึงก าหนดวันสัมภาษณ์อยู่ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒     ข้อเสนอของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ
เจ้า              ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ต่อการ
อนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ 

                   ข้อเสนอของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ต่อการอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ โดยมูลนิธิเสียงธรรม
ฯ        มีหนังสือที่ พิเศษ ๑๐๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ แสดงเจตจ านงพร้อม
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงในเชิงประเด็นประเภทบริการ
สาธารณะ 
มติที่ประชุม    รับทราบ โดยเห็นควรให้รอกระบวนการจัดท าแนวนโยบายและแผนการด าเนินงานต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔           เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๕         เร่ืองอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑     รายช่ือที่ปรึกษา ประธาน รองประธาน อนุกรรมการ เลขานุการ และ

ผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบการแต่งต้ังเพื่อท าหน้าที่ในคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ม.
๓๑)               (นางสาวสุภิญญาฯ (กรรมการ กสท.)) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมฯ เห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษา ประธาน รองประธาน อนุกรรมการ เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบการแต่งตั้งเพื่อท าหน้าที่ในคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ม.๓๑) 
พร้อมทั้งให้น าเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ให้ประธาน กสทช. เป็นผู้พิจารณาลงนามตามที่
กฎหมายก าหนด โดยประกอบด้วยองค์ประกอบของที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ จ านวน ๘ คน 
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ จ านวน ๑๐ คน ซึ่งมีประธานอนุกรรมการ คือ นางสุวรรณา จิต
ประภัสส์ รองประธานอนุกรรมการ ๒ คน คือ ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ และ พ.ต.อ.ชัยทัศน์ รัตน
พันธุ์ และองค์ประกอบของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จ านวน ๔ คน ทั้งน้ี ที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการฯ ไม่สามารถลงคะแนนเสียงในการประชุมได้ เน่ืองจากมิใช่องค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการฯ 
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๒     การติดตามความคืบหน้าข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคจาก

เหตุการณ์ภัยพิบัติ (นางสาวสุภิญญาฯ (กรรมการ กสท.)) 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมฯ รับทราบเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริโภคจากเหตุการณ์ภัยพิบัติตามที่น าเสนอ โดยมีข้อสังเกตที่เห็นควรเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา 
ดังน้ี 
                   ๑. กรณีการจัดซื้อ จัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ และวิทยุสื่อสารมือถือให้หน่วยงาน
ทหาร          ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติ เห็นควรพิจารณาอย่างรอบคอบและ
ค านึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งกระบวนการจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะ
น าอุปกรณ์ ไปใช้ประโยชน์จะต้องเป็นผู้ที่สามารถน าอุปกรณ์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการน า
อุปกรณ์ไปใช้โดย ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
                   ๒. เห็นควรสนับสนุนให้มีหน่วยงานกลางเพื่อจัดให้มีการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของระดับน้ าในแต่ละพ้ืนที่ตามข้อมูลที่เกิดข้ึน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ตรงตาม
สถานการณ์ที่แท้จริง โดยการรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวจะต้องไม่ชี้น าหรือเสนอแนะข้อมูลที่อาจท าให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนได ้
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๓     แนวทางการบริหารจัดการสถานีวิทยุ ๑ ปณ. ให้สอดคล้องกับบทบาท



ของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการฯ 
                                    (นางสาวสุภิญญาฯ (กรรมการ กสท.)) 
มติที่ประชุม       ๑. เห็นควรชะลอการด าเนินการอย่างใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานี ๑ ปณ. 
                       ๒. เสนอความเห็นให้ กสทช. มอบหมายให้ กสท. พิจารณาบริหารจัดการ ด าเนินการ
ตรวจสอบและก าหนดแนวทางการบริหารจัดการสถานี ๑ ปณ. ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  
  

  
เลิกประชุมเวลา           ๑๖.๐๐ น. 
 


