
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๙  

วันจันทร์ท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๓. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์       กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๕. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๖. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๗. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง  
    รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 

 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ       ติดภารกิจ 
 กรรมการ 
๒. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
 
   

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล

กันเอง 
๓. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๔. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๖. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางสาวสุทธิกา  ประกอบผลดี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๐. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๑. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นายธนเดช  ศิริกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๓๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ระหว่างวันท่ี ๒๒ 
กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 
 



๓ 
 

มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระท่ี ๓.๓  รายงานผลการด า เ นินการตามมติ ท่ีประชุ ม กสท .  ครั้ ง ท่ี  ๑๐/๒๕๕๙                              

วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ กรณีมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดประชุมหารือ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย 
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระท่ี ๓.๔ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
เนื่องจากผู้ช้ีแจงติดภารกิจอื่น ไม่สามารถมาช้ีแจงต่อที่ประชุม กสท. ได้ และไม่มี

เอกสารประกอบวาระ 
 

 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน 
๒๕๕๙) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑                     
ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๒ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. 

จ านวน ๘ สถานี (ภายหลังแก้ไขปรับปรุงตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  น าเข้าที่ประชุม กสท. คราวต่อไป 
 



๔ 
 

วาระที่ ๔.๓ ขอรับนโยบายต่อแนวทางการจัดซื้อระบบตรวจวัดความนิยมรายการ (rating) 
ของสมาคมวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับ
ดูแลกันเอง (สส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา  

กลางณรงค์) มีมติ ดังนี้ 
๑. รับทราบข้อวิเคราะห์และผลการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. ที่ผ่านมาใน

เรื่องการจัดหาข้อมูลเรื่องระบบการตรวจวัดความนิยม (rating) 
๒. เห็นชอบหลักการจัดหารายงานการตรวจวัดความนิยม (rating) เพื่อให้มีข้อมูล

ครบถ้วนสมบูรณ์ น่าเช่ือถือ ครอบคลุมอุตสาหกรรมสื่อ ส าหรับใช้ประกอบการติดตามสภาพตลาดและ
พิจารณาจัดท านโยบาย  

๓.   ส าหรับกระบวนการจัดหา ให้ส านักงาน กสทช.พิจารณาด าเนินการให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด หรือประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์)) สงวนความเห็น
ตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๔ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ในกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... (ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริม
การบริการอย่างทั่วถึง (ชส.) /ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....  ทั้งนี้  ให้เริ่มบังคับใช้
โดยน ารายได้จากการประกอบกิจการที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาต  ตั้งแต่วันที่            
๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไปมาค านวณเป็นเงินรายปีและน าส่งเข้ากองทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอร่างประกาศ กสทช. ตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม 
กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร  
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศร่าง กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทน
ประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

 
วาระที่ ๔.๕ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่า

คลื่นความถี่ และก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดา้นกจิการ
โทรทัศน์ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 

 



๕ 
 

มติท่ีประชุม  ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
  

 


