
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ 

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๑. พันเอก นที                             ศุกลรัตน์                 ประธานกรรมการ 
๒. พลโท พีระพงษ์                      มานะกิจ                  กรรมการ 
๓. พันต ารวจเอก ทวีศักด์ิ               งามสง่า                  กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย        จิตรภาษ์นันท์           กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา                      กลางณรงค์             กรรมการ 
๖. นางสาวมณีรัตน์                       ก าจรกิจการ             เลขานุการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มงานส านักเลขานุการคณะอนุกรรมการ  
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส านักงาน กสทช.  
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  
๑. นางสาวทิวาพร                        ทองเล็ก                 พนักงานปฏิบัติการ
ระดับกลาง 
  
เริ่มประชุม   ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                             ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

มติที่ประชุม           รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์  คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 

๑. ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ หน้าท่ี ๕ ให้แก้ไขมติท่ีประชุม
เป็น “รับทราบ และให้จัดท ารายงานเสนอต่อท่ีประชุม 
กสทช. ต่อไป” 

๒. ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ หน้าท่ี ๒๐ ให้แก้ไขมติท่ีประชุม
เป็น “รับทราบ และให้จัดท ารายงานเสนอต่อท่ีประชุม 
กสทช. ต่อไป” 

๓. ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ หน้าท่ี ๒๒ ให้เพ่ิมเติมมติท่ีประชุม
ดังนี้ “ท้ังนี้ กสทช.ธวัชชัยฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ ขอสงวน
ความเห็นตามมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๕.๒ โดยมี
ประเด็นความเห็นตามเอกสารแนบ” 

 



ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพ่ือทราบ 
รายงานการด าเนินการทางกฎหมายห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุจิราเอน
เตอร์ไพรส์  (ส านักกฎหมาย) 

มติที่ประชุม           รับทราบรายงานการด าเนินการทางกฎหมายห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุจิ
ราเอนเตอร์ไพรส์ และให้จัดท ารายงานเสนอต่อท่ีประชุม กสทช. 
เพื่อทราบ พร้อมทั้งเห็นควรเสนอความเห็นให้ประธาน กสทช. 
ก ากับดูแลการด าเนินงานกรณีดังกล่าวของส านักงาน กสทช. ให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเพ่ือพิจารณาสืบเน่ือง  
                             การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการ

กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์  
มติที่ประชุม           ท่ีประชุมเห็นชอบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พร้อมทั้งมอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าความเห็นเสนอ กสทช. พิจารณาให้
ความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี้  

๑. การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตามภารกิจและการจัดล าดับความเร่งด่วน
ในการด าเนินงาน โดยแบ่งภารกิจออกเป็น ๙ ด้าน ๑๙ 
คณะอนุกรรมการ ดังนี้  

๑.๑ ด้านอ านาจหน้าท่ีของ กสทช.  
- คณะอนุกรรมการก าหนดลักษณะและประเภทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๑.๒ ด้านการแก้ไขสภาพปัญหาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ท่ีมีอยู่แต่เดิม 

(๑) คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ  
(๒) คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน  
(๓) คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการธุรกิจ  
(๔) คณะอนุกรรมการกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่  

๑.๓ ด้านผู้ประกอบกิจการท่ีเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และผู้รับอนุญาตสัมปทาน หรือ

สัญญา 
(๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่น
ความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
(๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๑.๔ ด้านการก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการ  
(๑) คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  
(๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 
(๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง  
(๔) คณะอนุกรรมการจัดช่องรายการกิจการโทรทัศน์  

๑.๕ ด้านค่าธรรมเนียมและมูลค่าคลื่นความถี่  
(๑) คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม



และค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
(๒) คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๑.๖ ด้านแผนและนโยบาย 
(๑) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนด าเนินงาน

วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ในภาวะภัยพิบัติ  
(๒) คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๑.๗ ด้านพัฒนาเทคโนโลยี 

(๑) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการ

จัดส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล 

(๒) คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๑.๘ ด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการ  
- คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  

๑.๙ ด้านกฎหมาย 
- คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครอง และบังคับใช้
กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๒. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะเป็นคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตาม
มาตรา ๗ ข (๑) – (๑๑) ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

๓. อ านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ ให้ท าหน้าท่ีในการ
พิจารณา กลั่นกรอง ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนให้
ความเห็นเกี่ยวกับภารกิจของ กสท. ตามมาตรา ๒๗ (๔) 
(๖) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๖) และ (๑๘) โดย
น าเสนอต่อ กสท. นอกจากน้ี ให้คณะอนุกรรมการสามารถ
เสนอความเห็นต่อ กสท. เพื่อพิจารณาแต่งต้ังอนุกรรมการ
ย่อย โดยมีวาระคราวละไม่เกิน ๓ – ๖ เดือน 

๔. จ านวนคณะอนุกรรมการ ก าหนดให้มีองค์ประกอบคณะละไม่
เกิน ๑๑ คน ยกเว้นคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการ
ปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการท่ีมีภารกิจ
ท่ีจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน จึงก าหนดให้
มีองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ ๒๕ คน  

๕. วาระของคณะอนุกรรมการ ก าหนดให้มีวาระคราวละ ๑ ปี 
ยกเว้นคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ ให้เป็นดังนี้  
(๑) คณะอนุกรรมการก าหนดลักษณะและประเภทกิจการ

กระจายเสียงและ             กิจการโทรทัศน์ ก าหนดให้
มีวาระคราวละ ๖ เดือน  

(๒) คณะอนุกรรมการจัดช่องรายการกิจการโทรทัศน์ 
ก าหนดให้มีวาระคราวละ ๖ เดือน  



(๓) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการ
รับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ก าหนดให้มีวาระคราวละ ๒ ปี  

๖. อัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุม
ในอัตราเท่ากับคณะกรรมการตามระเบียบคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการประชุมของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทน พ.ศ. 
๒๕๕๑ ข้อ ๑๘ (๑) (ข) ส าหรับคณะอนุกรรมการย่อยที่
ได้รับการแต่งต้ังโดย กสท. หรือคณะอนุกรรมการฯ ให้ได้รับ
เบี้ยประชุมกึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการฯ  

  
หมายเหตุ : มติท่ีประชุมดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของ กสท. ซึ่งจะต้องน าเสนอ 
กสทช. เพื่อพิจารณา     อีกชั้นหนึ่ง 
  
เลิกประชุมเวลา     ๑๓.๐๐ น. 
  
 


