
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๓๐ น. 
ณ ห.องประชุม ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
___________________________ 

 
ผู.เข.าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๔. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง(า กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�  กรรมการ 
๖. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๗. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� กรรมการ 
๘. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๙. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๐. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู.ไม�เข.าประชุม 
๑. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�  ติดภารกิจ 
 
ผู.เข.าร�วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ.าหน.าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก:กเกียรติกุล ผู<อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ�  ผู<อํานวยการส(วน รักษาการในตําแหน(ง 
   ผู<อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู<อํานวยการส(วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู<อํานวยการส(วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู<อํานวยการส(วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก(งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค�กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ(มมณี ลูกจ<าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู.ช้ีแจง 
 

๑.    นายสมบัติ  ลลีาพตะ       ผู<อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� 
          รักษาการในตําแหน(งรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการ 
                                                 กระจายเสียงและโทรทัศน�   

๒.    นายสมศักด์ิ  สิริพัฒนากุล       ผู<อํานวยการสํานักกิจการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล 
๓.    นางสาวสุพีชา  จั่นหยง       พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
           สํานักกิจการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล 
๔.    นายพิชัย  ร(วมภูมิสุข        ลูกจ<าง   สํานักกิจการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล(าวเปEดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
 
 ในวันนี้เปGนการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙  ซ่ึงมีเรื่องสําคัญเร(งด(วน     
ท่ีขอเชิญกรรมการ กสทช. ทุกท(านเข<าร(วมประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องข<อเสนอการแก<ไขปKญหาการประกอบ
กิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยท่ีคณะทํางานกลั่นกรองข<อเสนอการแก<ไขปKญหาการ
ประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ได<รวบรวมข<อมูล ข<อเท็จจริง ปKญหาอุปสรรคต(างๆ 
เพ่ือพิจารณาประเด็นข<อกฎหมายและประเด็นต(างๆ ท่ีเก่ียวข<องกับข<อเสนอการแก<ไขปKญหาการประกอบ 
 



๓ 
 

กิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของคณะทํางานแก<ไขปKญหาการประกอบกิจการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแล<ว จึงขอเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาก(อนท่ีสํานักงาน กสทช. จะได<มี
หนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และแจ<งศาลปกครองกลางเพ่ือทราบต(อไป 
 
 

มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

– ไม(มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

– ไม(มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

– ไม(มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : ข.อเสนอการแก.ไขป9ญหาการประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : 
คณะทํางานกล่ันกรองข.อเสนอการแก.ไขป9ญหาการประกอบกิจการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จส. 

 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะทํางานกลั่นกรองข<อเสนอ      
การแก<ไขปKญหาการประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ท่ีมีต(อ
ข<อเสนอการแก<ไขปKญหาการประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  อนึ่ง  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ มีประเด็นข<อสังเกตโดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นส(งให<ในภายหลัง 

 ๒.  เห็นชอบให<สํานักงาน กสทช.  รับข<อคิดเห็นของท่ีประชุมไปเร(งพิจารณาดําเนินการ
เพ่ิมเติมจากข<อเสนอการแก<ไขปKญหาการประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน      
ในระบบดิจิตอลของคณะทํางานกลั่นกรองข<อเสนอการแก<ไขปKญหาการประกอบ
กิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  และนําเสนอท่ีประชุม กสท.           
เพ่ือพิจารณา รวม ๒ ประเด็นได<แก( ๑) การวางแผนยุติโทรทัศน�ระบบแอนะล็อก  
และ ๒) การพิจารณาลดอัตราค(าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปQ 

 
 



๔ 
 

หมายเหตุ                ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติ        
ท่ีประชุม กสทช. วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ข<อเสนอการแก<ไขปKญหาการประกอบกิจการ
โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล          

๒. กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๘๒ ลงวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ขอให<แนบบันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม จํานวน ๖ หน<า  ท้ังนี้ ตามมติ
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ 

๓. กสทช. สภุิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๕๗ ลงวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
ขอให<แนบบันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม จํานวน ๓ หน<า ท้ังนี้ ตามมติ        
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  วาระท่ี ๒.๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖   : เรื่องอ่ืนๆ 
 

 เลขาธิการ กสทช. ได<แจ<งให<ที่ประชุมเพื่อขออนุญาตเลื่อนกําหนดนัดประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ จากเดิมกําหนดไว<วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เปลี่ยนเปGนวันท่ี 
๒๘ เมษายน ๒๕๕๙  
 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให<เลื่อนกําหนดนัดประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
จากเดิมวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เปลี่ยนเปGนวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตามท่ี
เลขาธิการ กสทช. เสนอ 

 
 

ประธาน ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ ในวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙    
 ให<ท่ีประชุมทราบ พร<อมกล(าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล(าวปEดประชุม 
   
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐  น.           
               
 
 


