
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ 
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๑.    พันเอก นที  ศุกลรัตน์                                  ประธานกรรมการ 

๒.    พลโท พีระพงษ์  มานะกิจ                            กรรมการ 

๓.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์       กรรมการ 

๔.    นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์                       กรรมการ 

๕.    นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ                        เลขานุการ 

 ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มงานส านักเลขานุการคณะอนุกรรมการ  

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส านักงาน กสทช.  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๑.      พันต ารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง่า                    ติดภารกิจ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  
๑.    นายสมบัติ  ลีลาพตะ                                  ผู้บริหารระดับต้น 

๒.    นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ                      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

๓.    นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก                            พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  

 
เริ่มประชุม             ๑๔.๐๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑. ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (พันเอก 
นที  ศุกลรัตน)์ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการ
จัดท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ กสท. ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันท่ี ๙ – ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยผลการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวท าให้ได้แนวทางในการ
จัดท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งสามารถน าไปประกอบการ



จัดท าแผนแม่บทได้อย่างเป็นรูปธรรม  
๒. กระบวนการสอบสัมภาษณ์เพ่ือโอนย้ายเจ้าหน้าท่ีมาปฏิบัติภารกิจด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการสอบถาม
คณะกรรมการคัดเลือกฯ คาดว่าจะมีเจ้าหน้าท่ีโอนย้ายมาปฏิบัติภารกิจด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นจ านวนประมาณ ๑๕๐ อัตรา ทั้งน้ี เห็นควรจัดให้มี
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีระดับผู้บริหารท่ีประสงค์จะโอนย้ายไปปฏิบัติภารกิจด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นการเฉพาะ เพ่ือเป็นการประเมินวิสัยทัศน์ ทัศนคติ 
และแนวคิดในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีการสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมรายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งที่ 
๔/๒๕๕๔ เม่ือวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมีข้อแก้ไขใน
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง รายชื่อที่ปรึกษา ประธาน รองประธาน อนุกรรมการ เลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบการแต่งต้ังเพ่ือท าหน้าท่ีในคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ม.๓๑) หน้า ๑๒ และ ๑๓ โดยให้แก้ไของค์ประกอบของท่ี
ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ จาก “จ านวน ๗ คน” เป็น “จ านวน ๘ คน” พร้อมทั้งเพิ่มเติม
รายชื่อของ “พันต ารวจเอกทวีศักด์ิ งามสง่า (กสทช.)” เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของท่ี
ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพ่ือพิจารณา 

                            แนวทางการด าเนินการตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมฯ พิจารณาแนวทางการด าเนินการตามมาตรา ๘๒ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเห็นควรเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณา ดังนี้ 

๑. ภายใน ๑ ปี เห็นควรให้ด าเนินการตามมาตรา ๘๒ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เกี่ยวกับกรณีการใช้คลื่นความถี่ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดยก าหนดกระบวนการ ดังนี้  

(๑)  การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งรายละเอียดความ
จ าเป็นในการใช้คลื่นความถี่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตลอดจนการตรวจสอบความชอบของ
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา 



(๒)  การก าหนดแนวทางการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ คู่ขนานกับการด าเนินการตามข้อ (๑)  

(๓)  ด าเนินการอนุญาตให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการท่ี
กฎหมายก าหนด 

(๔)  ประกาศการอนุญาตหรือการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ท่ีมีสิทธิ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

๒. การด าเนินการตามข้อ ๑ เห็นควรแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐด าเนินการจัดท ามาตรการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่าน
อันเนื่องมาจากผลของการพิจารณาตามมาตรา ๘๒ โดยให้ค านึงถึงอ านาจ หน้าท่ี และ
ภารกิจท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จัดต้ังองค์กรนั้น ๆ ไว้ด้วยเป็นส าคัญ  

๓. ส าหรับกรณีสถานีวิทยุ ๑ ปณ. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับ
ไปด าเนินการตาม        ข้อ ๒ โดยให้ค านึงถึงบทบาท อ านาจหน้าท่ีของส านักงาน 
กสทช. และบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และเร่งรัดด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน นับต้ังแต่วันท่ี กสทช. มีมติเห็นชอบหลักการตามข้อ ๑ และ ๒  

หมายเหตุ : มติท่ีประชุมดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของ กสท. ซึ่งจะต้องน าเสนอ 
กสทช. เพื่อพิจารณา     อีกชั้นหนึ่ง 

  

เลิกประชุมเวลา     ๑๖.๐๐ น. 
 


