
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ 

วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  หองประชุม ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

  ผูเขาประชุม 

  

  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

  

๑. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ  

๒. พันเอก นที ศุกลรัตน รองประธานกรรมการ  

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

พันเอก เศรษฐพงค 

พลโท ดร.พีระพงษ 

นายสุทธิพล 

พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ 

นายประเสริฐ 

มะลิสุวรรณ 

มานะกิจ 

ทวีชัยการ 

งามสงา 

ศีลพิพัฒน 

รองประธานกรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

๘. นายธวัชชัย จิตรภาษนันท กรรมการ 

๙. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กรรมการ 

๑๐. นายประวิทย ล่ีสถาพรวงศา กรรมการ 

๑๑. พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

๑๒. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. 

  

เจาหนาที่สํานักงาน กสทช. 

  

 ๑. นายอารักษ โพธิทัต ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักการประชุม  และ

เลขานุการ 

 ๒. นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการ 

และติดตามประเมินผล  

 ๓. นายบุญย่ิง โหมดเทศน ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนมติ  

และรายงานการประชุม  

 ๔. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานวาระ  

การประชุม 
  

 ๕. นางนภาพร เกงสาร ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง    

 ๖. นางสาวสุภาวดี สดศรี ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง    

 ๗. 

 ๘. 

นางสาวจุฑาสินี 

นางสาวอภิชญามล 

คําบํารุง 

วารุณประภา 

ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  



ผูช้ีแจง 

๑.   นายวรพงศ                       นิภากรพันธ             ผูอํานวยการ กลุมภารกิจดานการ งบประมาณ  

๒.   นางยุพา                          จันทรกระจาง          กลุมภารกิจดานการงบประมาณ  

    ๓.   นางลักษมี                      นุตตะโร                  กลุมภารกิจดานการงบประมาณ  

    ๔.   นางเรวดี                          ทับกิลา                   กลุมภารกิจดานการงบประมาณ  

๕.   นางสาวมณีรัตน                 กําจรกิจการ             ผูอํานวยการ กลุมงานสํานักเลขานุการ คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน 

    ๖.   นายสุธีระ                        พึ่งธรรม                 ผูอํานวยการสวน สํานักทรัพยากรบุคคล  

    ๗.   นางสาวลลิดา                   อันยะวรรธนะ             สํานักทรัพยากรบุคคล  

๘.   นายโภไคย                       ศรีรัตโนภาส           สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ   ในราชการ (สปร.) 

๙.   นายนิรุต                          อาภรณ                 สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ   ในราชการ (สปร.)  

 

ระเบียบวาระที่ ๑    :    เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

  

๑.     เม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔   กสทช.ไดมีการหารือกับผูเก่ียวของในกิจการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และดานโทรคมนาคมเพื่อรวมกันแกวิกฤติของน้ํา

ทวมในปจจุบัน ซ่ึงผานไปดวยความเรียบรอยและ ขอขอบคุณเจาหนาที่ที่ดําเนินการ 

สําหรับวันนี้เร่ืองที่จะประชุมเปนเร่ืองที่สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังแรก ซ่ึงยังมีอีกหลาย

วาระโดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับอนุกรรมการตางๆ เพื่อขอแนวทางหรือหลักการในการ

ดําเนินการเพื่อจะไดเร่ิมปฏิบัติงานได   

๒.       สําหรับการประชุมในระยะตอๆ ไป จะมีวาระการประชุม กสทช.หลายเร่ือง จึง

มอบหมายใหเลขานุการประธาน กสทช.และ ผูอํานวยการสํานักประธานกรรมการ เขา

รวมการประชุมดวยเพื่อจดบันทึกสรุปสาระสําคัญของการประชุมใหแกประธาน กสทช.

เพื่อเตือนความจําและติดตามงาน  

๓.       ประธาน กสทช.ไดหารือที่ประชุมเร่ืองความเหมาะสมในการพบปะสนทนา และ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในชวงเชา พรอมรับประทานอาหารเชารวมกันของ กสทช.ทุก

ทาน สัปดาหละ ๑-๒ วัน   ซ่ึงที่ประชุมเห็นวาในช้ันตนควรกําหนดเปนสัปดาหละ ๑ วัน 

และเพื่อความสะดวก ควรกําหนดเปนวันเดียวกับวันที่มีการประชุมบอรดคือทุกวันพุธ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. 

๔.      มอบหมายให สํานักงาน กสทช.    รวบรวมรายละเอียดหลักสูตรสําหรับผูบริหาร

ระดับสูง และแจงให กสทช.ทราบเพื่อจะไดพิจารณาการเขาอบรมตามความเหมาะสม

ตอไป 

  

มติที่ประชุม             ๑.    รับทราบเร่ืองตามที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

๒.   เห็นชอบกําหนดการพบปะสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นของ  

                                 กสทช. ทุกวันพุธ ชวงเวลา ๐๘.๓๐ น. กอนการประชุม กสทช.  



๓.   มอบหมายใหสํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นที่ประชุมไปดําเนินการตอไป ดังนี้  

๓.๑   รวบรวมรายช่ือหลักสูตรการอบรมสําหรับผูบริหารระดับสูงให กสทช.เพื่อทราบ  

 ๓.๒  ใหสํานักงาน กสทช.จัดเตรียมหองประชุมพรอมอาหารเชาเพื่ออํานวยความสะดวก

ในการพบปะสนทนา     และแลกเปล่ียนความคิดเห็นของ กสทช.ทุกวันพุธ เวลา 

๐๘.๓๐ น.  ชวงเชากอนการประชุม กสทช. เวลา ๐๙.๓๐ น. 

  

ระเบียบวาระที่ ๒   :    รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทรที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  

  

มติที่ประชุม              รับรองรายงานการประชุม  กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทรที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  ตามที่สํานักงาน 

กสทช.เสนอ โดยมีขอแกไขดังนี้ 

๑.   ใหแกไขขอความมติที่ประชุมวาระที่ ๓.๘.๓ หนา ๑๐ บรรทัดที่ ๒ ใหถูกตอง จากเดิม “ 

เปนผูประสานการดําเนินการในการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุน.. ” เปน “เปนผู

ประสานงานดําเนินการเพ่ือแจงเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน.. ” 

๒.   ใหเพิ่มเติมคําวา “ตางทองที่” ตอทายขอความ “ การเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ ” ในมติ

วาระที่ ๔.๑ หนา ๑๑ ขอ ๑ บรรทัดที่ ๔ 

๓.   ใหแกไขตัวสะกดคําวา “พระบาม” ใหถูกตองเปน “พระบาท” ในมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๒ 

หนา ๑๑ บรรทัดที่ ๒ 

๔. รับทราบเร่ือง สํานักงาน กสทช.ไดประสานงานกับผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสิน 

สํานักงาน ป.ป.ช.พรอมเจาหนาที่ จะมาช้ีแจงรายละเอียดและขั้นตอนตางๆ เพื่ออํานวย

ความสะดวกใหกับประธาน กสทช.   รองประธาน กสทช.และ กรรมการ ทุกทาน ในการ

ย่ืนบัญชีแสดงทรัพยสินตามที่กฎหมายกําหนดไว ในวันศุกรที่ ๑๔ ตุลาคม 

๒๕๕๔    เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม ๓ ช้ัน ๒   ตึกอํานวยการ ตามที่ ปฏิบัติหนาที่ 

เลขาธิการ กสทช. รายงานใหที่ประชุมทราบ  

  

ระเบียบวาระที่ ๓     :    เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

                                    

ระเบียบวาระที่ ๓.๑  :  การกําหนดแนวทางการแตงตั้งคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ (ตาม พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่น

ความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓) 

๓.๑.๑   คณะกรรมการตรวจสอบภายใน (มาตรา ๖๘)  

  ๓.๑.๒   คณะอนุกรรมการจัดทําระเบียบการเก็บรักษา การใชจาย การจัดทําบัญชีและระบบ

บัญชี การบริหารกองทุน (มาตรา ๕๕)  

  ๓.๑.๓   คณะอนุกรรมการการตรวจสอบและออกใบอนุญาตการใชคล่ืนความถ่ีช่ัวคราวใน

กิจการโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน (มาตรา ๘๒-๘๔)               

  ๓.๑.๔   คณะอนุกรรมการจัดทําระเบียบคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการ     

             สรรหา และปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล     

             (มาตรา ๗๑) 



  

ระเบียบวาระที่  ๓.๑.๑ : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน (มาตรา ๖๘)  

  

มติที่ประชุม                     มอบหมายใหสํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปศึกษารายละเอียดรูปแบบ 

และแนวทางการดําเนินการในเร่ืองการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในขององคกร

อิสระอื่นๆ โดยเฉพาะการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ การกําหนดกรอบอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการฯ รวมทั้งรูปแบบและวิธีการดําเนินงาน อาทิ การจาง  Outsource มา

ดําเนินการ   แลวประมวลสรุปนําเสนอที่ประชุม กสทช.เพื่อพิจารณาแนวทางเลือกที่

เหมาะสมอีกคร้ังหนึ่ง 

  

ระเบียบวาระที่  ๓.๑.๒ :          คณะอนุกรรมการจัดทําระเบียบการเก็บรักษา การใชจาย การจัดทํา บัญชีและ

ระบบบัญชี การบริหารกองทุน (มาตรา ๕๕)  

  

มติที่ประชุม                 เนื่องจากมาตรา ๕๕ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ กําหนดใหการเก็บ

รักษา การใชจาย การจัดทําบัญชีและระบบบัญชี การบริหารกองทุน อยูในอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ไว ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เปนผู

พิจารณาเร่ืองนี้ตอไป แลวรายงาน กสทช. ทราบ  

  

ระเบียบวาระที่  ๓.๑.๓ :  คณะอนุกรรมการการตรวจสอบและออกใบอนุญาตการใชคลื่นความถ่ีช่ัวคราวใน

กิจการโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน   (มาตรา ๘๒-๘๔) 

                            

มติที่ประชุม                 โดยที่การดําเนินการในเร่ืองการตรวจสอบ และออกใบอนุญาตการใชคล่ืนความถ่ีช่ัวคราวใน

กิจการโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน เปนเร่ืองละเอียดออน กระทบกับ

ผูเก่ียวของหลายฝายทั้งในดานกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคม กสทช.

จําเปนตองพิจารณาดวยความรอบคอบ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) และคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคม (กทค.) รับเร่ืองการแตงต้ังคณะอนุกรรมการการตรวจสอบและออก

ใบอนุญาตการใชคล่ืนความถ่ีช่ัวคราวในกิจการโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียงและ

โทรทัศน  ไปพิจารณาศึกษารายละเอียดถึงความเหมาะสมในสวนที่เก่ียวของแตละดานให

ชัดเจนกอน โดยเฉพาะการวิเคราะหเนื้องาน และการจัดลําดับความสําคัญของงาน ให

สอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่ ตามมาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ แหง 

พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓   แลวนําเสนอ กสทช. พิจารณาการแตงต้ัง

พรอมรายช่ือและประวัติตอไป ทั้งนี้ โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไปรวบรวม

รายละเอียดขอมูลตางๆที่เก่ียวของ อาทิ สัญญาสัมปทานระหวางหนวยงานรัฐ/ 



รัฐวิสาหกิจ ที่มีอยูกับผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม เปนตน เพื่อจัดสงให กสท. และ กทค. ใชประกอบการพิจารณาความ

เหมาะสมในการแตงต้ังคณะอนุกรรมการฯ  

        

ระเบียบวาระที่  ๓.๑.๔ :          คณะอนุกรรมการจัดทําระเบียบคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนในการสรรหา 

และปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล    (มาตรา ๗๑) 

   

มติที่ประชุม                 โดยที่ พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๗๒ ไดกําหนดภารกิจของ

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินการ และการบริหารงานของ กสทช.   กสท.  กทค. สํานักงาน 

กสทช.และเลขาธิการ กสทช. ไว ซ่ึงมีภารกิจความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นกวา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ตาม พ.ร.บ.

องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๔๓   จึงสมควรตองพิจารณากําหนดคาตอบแทน

การฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ใหเหมาะสมในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานการคิด

คาตอบแทนเดิมของคณะกรรมการติดตามฯ ของสํานักงาน กสทช. ตามปริมาณงานและ

ความรับผิดชอบที่เพิ่มสูงขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติไว มอบหมายให สํานักงาน กทช.รับ

หลักการของที่ประชุมขางตนไปดําเนินการจัดทําระเบียบคาตอบแทนและคาใชจายอื่นใน

การสรรหา และปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และนําเสนอที่

ประชุม กสทช.พิจารณาตอไป  

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ :  การกําหนดแนวทางการแตงตั้งคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ (บริหารจัดการ     

   กสทช. และเฉพาะกิจ) 

๓.๒.๑ คณะอนุกรรมการจัดทํางบประมาณประจําป  

๓.๒.๒ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมาย  

๓.๒.๓ คณะอนุกรรมการประเมินผลและจัดทํารายงานประจําป  

๓.๒.๔ คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและพัสดุ สํานักงาน กสทช.  

๓.๒.๕ คณะอนุกรรมการสวัสดิการและส่ิงแวดลอม สํานักงาน กสทช.  

๓.๒.๖ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ และส่ือสารองคกร  

  

ระเบียบวาระที่ : ๓.๒.๑   คณะอนุกรรมการจัดทํางบประมาณประจําป  

  

มติที่ประชุม                     ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน กสทช. จําเปนตองมีการพิจารณา

กําหนดยุทธศาสตร และทิศทางการดําเนินงานของ กสทช.เพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผน

งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน กสทช. ใหเหมาะสมและสอดคลอง กอปรกับ

คณะอนุกรรมการที่จะจัดต้ังขึ้นควรตองทําหนาที่ชวยพิจารณากล่ันกรองความเหมาะสม

ในรายละเอียดของคําขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชจายในแผนงานโครงการตางๆ 



ทั้งในเร่ืองความเหมาะสมของจํานวนเงินงบประมาณที่เสนอขอ และผลที่จะ

ไดรับ (Outcome) ตลอดจนการติดตามการดําเนินงาน และการเบิกจาย

งบประมาณ (Performance Audit) รวมถึงคณะอนุกรรมการที่จะจัดต้ังขึ้นควรมี

องคประกอบทั้งจากบุคคลภายนอกและภายในองคกรในสัดสวนที่เหมาะสม และสมควร

ปรับเปล่ียนช่ือคณะอนุกรรมการตามที่เสนอมาใหเหมาะสมย่ิงขึ้นเนื่องจาก

คณะอนุกรรมการฯมิไดมีหนาที่จัดทํางบประมาณ การจัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ

รายจายประจําปเปนหนาที่ของสํานักงาน กสทช. ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการฯ รับผิดชอบดานงบประมาณนี้ ของ กสทช. เปนไปอยางรอบคอบมาก

ย่ิงขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให กสทช.ประเสริฐฯ และ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ 

หารือรวมกันในการพิจารณาแตงต้ังคณะอนุกรรมการฯ รับผิดชอบดานงบประมาณ โดย

นําขอคิดเห็นของที่ประชุมขางตนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย แลวนําเสนอที่ประชุม 

กสทช.พิจารณา พรอมรายละเอียดองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ

ดังกลาวตอไป  

  

  

ระเบียบวาระที่ : ๓.๒.๒   คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมาย  

            

มติที่ประชุม                 ๑.   เห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมาย โดยให ประธาน กสทช. รวมกับ 

กทค. และ กสท. รวมทั้งรับไปพิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลที่เปนผูทรงคุณวุฒิและมี

ความรูความสามารถเปนที่ยอมรับในเร่ืองกฎหมาย แลวนําเสนอที่ประชุม กสทช.

พิจารณา 

๒.   สําหรับการกําหนดคาตอบแทนของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดาน กฎหมาย 

มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. (นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ

สํานักปฏิบัติการและติดตามประเมินผล) ไปหารือ กสทช. สุทธิพลฯ เพื่อพิจารณา

จัดทํารางระเบียบ กสทช.    วาดวยวิธีการประชุมของคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และคาตอบแทน ใหเหมาะสม แลวนําเสนอที่ประชุม กสทช.

พิจารณา 

  

ระเบียบวาระที่ : ๓.๒.๓   คณะอนุกรรมการประเมินผลและจัดทํารายงานประจําป  

  

มติที่ประชุม                 ๑.   เนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียง ๒ เดือนจะส้ินป ๒๕๕๔ แลว โดย กสทช. จะตองจัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาภายใน ๑๒๐ วันนับแต

วันส้ินปบัญชี ตามมาตรา ๗๕ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.

๒๕๕๓  กอปรกับปจจุบัน สํานักงาน กสทช. ไดมีการดําเนินการในเร่ืองนี้มาอยาง

ตอเนื่อง และไดมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนแมบท

กิจการโทรคมนาคมฯ ที่มีนายดิเรก เจริญผล เปนประธานอยูกอนแลว ดังนั้น สําหรับ



การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๔ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให

สํานักงาน กสทช.โดยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนแมบทกิจการ

โทรคมนาคมฯ ที่จัดต้ังไวแลวรับไปดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดตอไป 

อยางไรก็ดี เนื่องจากชวงตนเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เปนชวงระยะเปล่ียนผานจาก 

กทช.ปฏิบัติหนาที่ กสทช. มาเปน กสทช. ดังนั้น เพื่อความถูกตอง และเหมาะสม

ของการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๔ จึงใหแบงการจัดทํา

รายงานผลฯ ออกเปน ๒ ชวงไดแก ชวงแรกต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ – วันที่ ๗ 

ตุลาคม ๒๕๕๔   เปนการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของ กทช.ปฏิบัติหนาที่ กสทช. 

และในชวงตอมาจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เปนการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ฯ ของ กสทช. อยูในเอกสารรายงานฉบับเดียวกัน  

๒.   สําหรับการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๕ กสทช.จะไดพิจารณา

กําหนดแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตามที่เสนอมา (ตัดคําวา 

“ประเมินผล” ออก) ขึ้นมารับผิดชอบตอไป  

  

ระเบียบวาระที่ : ๓.๒.๔   คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและพัสดุสํานักงาน กสทช.  

                                  

มติที่ประชุม                     โดยที่สํานักงาน กสทช.ไดมีการดําเนินการในเร่ืองการตรวจสอบทรัพยสินโดยสํานักงานฯ 

ไดจัดต้ังคณะทํางานขึ้นมารับผิดชอบอยูเดิมแลว ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให

สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการในเร่ืองดังกลาวและรายงานให กสทช.ทราบดังนี้  

                         ๑. จัดทํารายละเอียดบัญชีทรัพยสิน หนี้สิน ของสํานักงาน กสทช.   ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔    

                         ๒. จัดทํารายละเอียดสถานีวิทยุที่อยูภายใตสํานักงาน กสทช.   และสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของโดย

ใหรายงานสถานภาพในปจจุบัน  

  

ระเบียบวาระที่ : ๓.๒.๕   คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสิ่งแวดลอม สํานักงาน กสทช.  

  

มติที่ประชุม                     โดยที่สํานักงาน กสทช.ไดมีการดําเนินการในเร่ืองสวัสดิการของสํานักงาน กสทช. โดย

สํานักงานฯ ไดจัดต้ังคณะทํางานขึ้นมารับผิดชอบอยูเดิมแลว ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติ

มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการในเร่ืองดังกลาวตอไป แลวรายงานให 

กสทช.ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ : ๓.๒.๖  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ และสื่อสารองคกร  

  

มติที่ประชุม                     การประชาสัมพันธเปนเร่ืองสําคัญที่สมควรตองดําเนินการในแนวทางที่เหมาะสม 

โดยเฉพาะการรณรงคใหผูบริโภคไดตระหนักในเร่ืองสําคัญตางๆ มิใชเปนการประสัมพันธ

เพื่อสรางภาพลักษณองคกรเพียงอยางเดียว รวมทั้งตองเผยแพรประชาสัมพันธให



สาธารณะไดทราบถึงภารกิจ และบทบาทหนาที่ของ กสทช.วาเราทําอะไร และมีประโยชน

ตอประชาชนอยางไร ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวมีแนวทางที่เหมาะสม ชัดเจน 

และมีกลไกขับเคล่ือนและกํากับดูแลใหสามารถดําเนินการไปไดอยางที่ประสิทธิภาพ และ

เปนรูปธรรม ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบในหลักการการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพันธ และส่ือสารองคกร โดยมีประธาน กสทช. เปนประธานกรรมการ และมี 

กสทช.ดานคุมครองผูบริโภค ๒ ทาน ( กสทช.ประวิทยฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ) รวมเปน

กรรมการ ทั้งนี้ โดยมอบหมายให กสทช.สุภิญญาฯ รับไปพิจารณาในรายละเอียดของการ

แตงต้ังคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ และส่ือสารองคกร แลวนําเสนอ กสทช. พิจารณา

ตอไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ :   การปรับปรุงโครงสรางสํานักงาน กสทช.  

  

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานผลการศึกษา และขอเสนอแนะแนวทางการจัดโครงสรางสํานักงาน กสทช.ของ

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ตามที่สํานักงาน กสทช.เสนอ 

ทั้งนี้ โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอเสนอแนะของ สปร. พรอมประเด็นขอคิดเห็น

ของที่ประชุม  อาทิ การวิเคราะหรายละเอียดของเนื้องานและการระบุอํานาจหนาที่ของแตละ

สํานักใหชัดเจน ความซํ้าซอนกรณีคณะที่ปรึกษาตามโครงสรางที่เสนอกับที่ปรึกษาของ 

กสทช. เปนตน เพื่อเปนแนวทางประกอบการพิจารณาดําเนินการปรับโครงสรางสํานักงาน 

กสทช. ใหเหมาะสม และเปนไปตามนโยบายของ กสทช. ใหเกิดการบูรณาการในภาพรวมทั้ง

ดานกระจายเสียงและโทรทัศนและดานโทรคมนาคม สามารถตอบสนองภารกิจตามที่

กฎหมายบัญญัติไวไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

ระเบียบวาระที่  ๔   :    เร่ืองเพ่ือทราบ  

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  :  รายงานสถานะการเบิกจายงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๔  : ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ 

กสทช.(นายฐากรฯ) , กลุมภารกิจดานการงบประมาณ  

  

มติที่ประชุม                ๑.   รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและสถานะการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงาน 

กสทช.ประจําป ๒๕๕๔ ภายในกรอบแผนงบประมาณวงเงิน ๓ ,๖๔๑.๖๕ ลานบาท ซ่ึง

ผลการดําเนินงาน ณ ส้ินไตรมาส ๓ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) มีการเบิกจายและ

ผูกพันสัญญา จํานวน ๑ ,๖๘๑.๑๗๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๖.๑๗ ของแผน

งบประมาณ ตามที่สํานักงาน กสทช.เสนอ ดังนี้  

                              ๑.๑   คาใชจายสําหรับการดําเนินงานของ กสทช.และสํานักงาน กสทช. (คาใชจายประจํา)

จํานวน ๑ ,๐๖๘,๕๘๓  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๕๗.๕๒ ของแผน

งบประมาณที่ต้ังไวจํานวน ๑,๘๕๗.๗๘๙ ลานบาท 

                                  ๑.๒   คาใชจายลงทุน (โครงการ จํานวน ๓๖ โครงการ)   จํานวน  ๕๙๕.๖๕๕ ลานบาท คิดเปนรอย

ละ ๕๕.๖๙ ของแผนงบประมาณที่ต้ังไวจํานวน ๑ ,๐๖๙.๕๒๘ ลานบาท แยก



เปน 

                                          ๑.๒.๑  โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ ๔ โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ   ๙๓.๘๕๓ ลาน

บาท 

                    ๑.๒.๒  โครงการที่ผูกพันสัญญาแลว ๒๓ โครงการ   จํานวนเงินงบประมาณ 

๕๐๑.๘๐๑  ลานบาท         

                   ๑.๒.๓  โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ และยังไมไดผูกพันสัญญา ๙ 

โครงการ  จํานวนเงินงบประมาณ ๔๐๐.๓๒๙ ลานบาท  

                                  ๑.๓  เงินจัดสรรเขากองทุน   จํานวน  ๑๕๐.๐๐  ลานบาท 

                                  ๑.๔   เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปน   จํานวน ๑๖.๙๓๗ ลานบาท 

       ๒.   สําหรับคาใชจายลงทุนตาม ๑.๒.๓ ซ่ึงยังไมไดผูกพันสัญญา ๙ โครงการ   จํานวน 

๔๐๐.๓๒๙ ลานบาท นั้น ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหสํานักงาน กสทช.นําเสนอ

รายละเอียดโครงการ และความคืบหนาการดําเนินงานพรอมผูรับผิดชอบตอที่ประชุม

อีกคร้ังหนึ่ง  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการในการใชจายงบประมาณให

สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามภารกิจหนาที่ของ กสทช. ตอไป  

ระเบียบวาระที่  ๕     : เร่ืองอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑   : รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและ   วิทยุ

โทรทัศน : กส. 

  

มติที่ประชุม                ๑.   รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุ

โทรทัศน ในหวงระยะเวลาระหวางวันที่ ๙ กันยายน   ๒๕๕๑ ถึง วันที่ ๗ ตุลาคม 

๒๕๕๔ ตามที่สํานักงาน กสทช.เสนอ 

  

                                 ๒.   จากการรายงานผลการดําเนินงานตามขอ ๑ ปรากฎขอเท็จจริงเก่ียวกับคาตอบแทนใน

การทํางานของคณะทํางานเฉพาะดาน เพื่อรองรับภารกิจตาม พ.ร.บ.การประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ จํานวน ๔ ชุด ไดแก ๑) 

คณะทํางานดานผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ดําเนินการอยู

กอนที่พระราช  บัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.

๒๕๕๑ มีผลบังคับใช ๒) คณะทํางานดานกิจการที่ไมใชคล่ืนความถ่ี ๓) คณะทํางาน

ดานกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน และ ๔) คณะทํางานเฝาระวังและติดตามปญหา

วิทยุกระจายเสียงชุมชน ซ่ึงไดปฏิบัติงานในหวงระยะเวลากอนที่ พ.ร.บ.องคกรจัดสรร

คล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ จะมีผลบังคับใช และตอเนื่องมาจนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ 

(๑๐ เดือน) วา ยังมิไดรับคาตอบแทนในการทํางานภายหลังจาก พ.ร.บ.องคกรจัดสรร

คล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ บังคับใชอันเนื่องมาจากการพิจารณาตีความขอกฎหมายที่

เก่ียวของที่ยังไมอาจมีขอยุติโดยชัดเจนได ดังนั้น เพื่อใหเกิดความถูกตองในเร่ืองนี้กับผู

ที่ไดปฏิบัติงานใหกับ กสทช. โดยไมขัดหรือแยงกับขอกฎหมาย ที่ประชุม กสทช.จึงมีมติ

มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. (สํานักกฎหมาย และสํานักการคลัง) ตรวจสอบและ



พิจารณาในประเด็นทางกฎหมาย และระเบียบการเบิกจายคาตอบแทนที่เก่ียวของวา

หากจะมีการเบิกจายคาเบี้ยประชุม ใหแกคณะทํางานดังกลาวจะขัดกับระเบียบและขอ

กฎหมายใดหรือไม และหากจะดําเนินการเบิกจายในลักษณะคาตอบแทนพิเศษจะ

สามารถดําเนินการไดหรือไม ตลอดจนมีระเบียบหรือขอกฎหมายใดรองรับ   แลว

นําเสนอที่ประชุม กสทช.พิจารณา  

                        

  หมายเหตุ                 กสทช.สุภิญญาฯ  ไดแสดงตนขอออกจากที่ประชุม กสทช. ตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง แหง 

พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้งนี้ เนื่องจากเปนกรรมการผูมีสวนไดเสียกับ

การพิจารณาในเร่ืองนี้  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๒  : การขอรับการสนับสนุนจัดนิทรรศการในงาน  ITU TELCOM WORLD 2011  ณ นครเจนี

วา สมาพันธรัฐสวิส : ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ    (ทศพรฯ) , บป. 

  

มติที่ประชุม             ๑.   มอบอํานาจให ประธาน กสทช. เปนผูพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณจัดนิทรรศการ

ในงาน   ITU  TELCOM  WORLD2011   ณ  นครเจนีวา   สมาพันธรัฐสวิส   ตามที่

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เสนอขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ เปนไป

ตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓  

๒.   มอบหมายใหสํานักงาน กสทช.ประสานงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เพื่อขอใหจัดสงรายละเอียดการขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดนิทรรศการใน

งาน ITU TELCOM WORLD 2011  ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส    เพื่อประกอบการ

พิจารณาของ ประธาน กสทช.ในการพิจารณาอนุมัติใหการสนับสนุน ตามขอ ๑ ตอไป  

  

หมายเหตุ                    รองประธาน กสทช.พันเอก นทีฯ  สงวนสิทธิไมพิจารณาในวาระนี้  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๓  : การพิจารณากําหนดโครงสรางและการแบงสวนงานดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน  :   รองประธานกรรมการ             (พันเอก นทีฯ) ,กส. 

  

มติที่ประชุม                โดยที่การพิจารณาโครงสรางสํานักงาน กสทช. นั้น ควรพิจารณาในภาพรวมจึงจะทําใหการ

บริหารงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบ   รวมทั้งเกิดเอกภาพ และบูรณา

การในการประสานการดําเนินงาน แตโดยที่การดําเนินงานดานกิจการกระจายเสียง และ

กิจการโทรทัศน มีภารกิจที่สําคัญหลายประการตองเรงดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดไว 

กอปรกับปจจุบันกลไกที่มีอยูยังไมสามารถรองรับภารกิจดังกลาวไดทั้งในดานโครงสรางและ

อัตรากําลัง ดานบุคลากรในสาขาตางๆที่เก่ียวของ รวมทั้งดานอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน และ

ดานงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอ    ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้ 

๑.     อนุมัติในหลักการการกําหนดโครงสรางช่ัวคราวดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน เพื่อเร่ิมตนการดําเนินการใหเปนไปตามกรอบโครงสรางดังกลาว และการแบง



สวนงานตามที่เสนอ ทั้งนี้ โดยในสวนรายละเอียดของการดําเนินการดานบุคลากร โดย

มอบหมายให กสท.จัดทําแนวทางการคัดเลือกบุคลากรภายในสํานักงาน กสทช.เพื่อยาย

ไปปฏิบัติหนาที่ในโครงสรางช่ัวคราวดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ทั้งนี้ 

โดยใหเลขาธิการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบบริหารงานบุคคล ใหแลวเสร็จภายใน 

๑๕ วัน สวนกรณีการคัดเลือกบุคคลภายนอกใหสํานักงาน กสทช.ดําเนินการตาม

ระเบียบบริหารงานบุคคลใหแลวเสร็จโดยเร็ว สวนดานงบประมาณใหดําเนินการตาม

ระเบียบงบประมาณที่กําหนดไว สําหรับการดําเนินการดานอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน ให

พิจารณาดวยความรอบคอบโดยตองไมเปนอาคารสถานที่ที่มีความเช่ือมโยงกับ

ผูประกอบการทั้งในดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคม  

๒.     เพื่อใหการดําเนินการตามขอ ๑ เกิดความเหมาะสมภายใตหลักความคุมคา และ

หลักธรรมภิบาลมากย่ิงขึ้น จึงมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. (หนวยงาน/กลุมภารกิจ

ดานกิจการกระจายเสียง) ไปจัดทํารายละเอียดที่ชัดเจนทั้งในดานบุคลากร และดาน

งบประมาณ อาทิ การกําหนดตําแหนง การคัดเลือกและการเขาสูตําแหนง การกําหนด

อัตราคาตอบแทน ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมในแตละรายการในการใชจาย

งบประมาณทั้งในสวนของงบดําเนินงาน งบลงทุน และงบบริหารจัดการองคกรภายใต

กรอบวงเงินงบประมาณจํานวน ๒๕๐ ลานบาทที่เสนอ แลวนําเสนอ กสทช.พิจารณาอีก

คร้ังหนึ่ง 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๔  :  แนวทางหรือมาตรการในการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย    : ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ 

กสทช. (นายฐากรฯ) ,ปฏิบัติหนาที่ รสทช.              (นายประเสริฐฯ),กท.,ปก.,ฉก.

,กส.,สท. 

  

มติที่ประชุม                ๑.   รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม กสทช.คร้ังที่           ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ของสํานักงาน กสทช. และรายงานการดําเนินการใหความ

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยของผูประกอบกิจการดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนและผูประกอบกิจการดานโทรคมนาคม ตามที่สํานักงาน กสทช.เสนอ  

                                    ๒.  ที่ประชุมมีมติกําหนดแนวทางและมาตรการและวิธีการใหความชวยเหลือ ผูประสบภัย

น้ําทวม ดังนี้ 

                                             ๒.๑   ขอความรวมมือผูประกอบการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนและผูประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ใหความรวมมือในการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

อุทกภัย โดยใหอิงเนื้อหา ขอมูลจากสถานีโทรทัศนชอง ๑๑ ซ่ึงเปนขอมูลจาก

หนวยงานของรัฐและศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ โดยกําหนดใหเผยแพรใน ๓ 

ชวงเวลา ไดแก เวลา ๑๐.๐๐   น.๑๖.๐๐ น.  และ ๒๒.๐๐ น. โดยจะดําเนินการ

เปนระยะเวลา ๑ เดือน 

๒.๒   ใหเลขาธิการ กสทช.ทําหนังสือถึงผูประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหญ ๓ ราย 

ใหยืดวันหมดอายุสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบเติมเงิน และยกเวนคาบริการ



ตามความเหมาะสม 

๒.๓  ใหเลขาธิการ กสทช. ส่ังการสํานักที่เก่ียวของ สงเจาหนาที่เพื่อต้ังศูนย

ประสานงานของ กสทช.    ที่ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย(ดอน

เมือง) เพื่อรับทราบขอมูลพื้นที่ประสบภัยน้ําทวมที่ระบบโทรคมนาคมมีความ

เสียหายไมสามารถใหบริการได และทําการแจงใหผูประกอบกิจการ

โทรคมนาคมทําการแกไขใหสามารถบริการได  

 ๒.๔ ใหเลขาธิการ กสทช. ส่ังการใหสํานักที่เก่ียวของประสานงานกับวิทยุสมัครเลนที่

อยูในพื้นที่ประสบภัยน้ําทวม แจงสถานภาพการทํางานของระบบวิทยุ และให

แจงความประสงคเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก กสทช. และใหแจงบอรด กสทช.

และสํานักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาชวยเหลือสนับสนุนตอไป  

๒.๕   ในระยะยาวใหบรรจุหัวขอการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมเพื่อกิจการบรรเทาสา

ธารณภัยในแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม    

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๕  : รถยนตประจําตําแหนงของ กสทช.  : กสทช.(พลโท ดร.พีระพงษฯ) 

  

มติที่ประชุม                โดยที่ประธาน กสทช.เปนตําแหนงผูบริหารสูงสุดขององคกร  ดังนั้น ในการจัดหารถยนตประจํา

ตําแหนง จึงควรกําหนดสิทธิเทียบเทากับผูบริหารสูงสุดขององคกรอิสระอื่นๆ อาทิ ประธาน

ศาลฎีกา  ประธาน  ปปช. ประธาน กกต. เปนตน ซ่ึงไมจํากัดขนาด ซีซี ของเคร่ืองยนต ดังนั้น 

เพื่อใหการจัดหารถยนตประจําตําแหนงของประธาน กสทช. และ กสทช.เปนไปอยาง

เหมาะสม และถูกตอง  จึงมอบหมายใหสํานักงาน กสทช.ไปตรวจสอบรายละเอียดหลักเกณฑ

การพิจารณาจัดหารถประจําตําแหนง โดยนําตัวอยางกรณีของคณะรัฐมนตรีมาเทียบเคียง ซ่ึง

ที่ผานมาตาม พ.ร.ฎ.คาตอบแทนและคาใชจายอื่นของประธานกรรมการและกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ ไดกําหนดคาใชจายในการเดินทางไปราชการของประธาน กทช.

เทียบเทานายกรัฐมนตรีและตําแหนงกรรมการ กทช. เทียบเทา               รองนายกรัฐมนตรี 

แลวนําเสนอที่ประชุม กสทช.พิจารณาตอไป  

  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๖  :   เร่ืองเรงดวนในดานกิจการโทรคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

จะตองเรงดําเนินการ  :     รองประธานกรรมการ                  ( พันเอกนทีฯ) 

  

มติที่ประชุม             ๑.  รับทราบเร่ืองเรงดวนในดานกิจการโทรคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมจะตองเรง

ดําเนินการ  ตามที่ รองประธานกรรมการ         (พันเอก นทีฯ) แจงตอที่ประชุม ที่สําคัญ 

อาท ิ

๑.๑  การเรงรัดออกใบอนุญาต ๓G 

๑.๒  การตีความมาตรา ๔๖ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืน     ความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ 

โดยเฉพาะขอบเขตของการประกอบกิจการรายยอย โดยคํานึงถึงการแขงขันโดย



เสรีอยางเปนธรรม 

    ๑.๓  ตรวจสอบกรณีการทําสัญญาของ บมจ.กสท โทรคมนาคม กับกลุม  

           บริษัท True 

๑.๔  เรงสรางความชัดเจนกรณีการเปล่ียนผานสัญญาสัมปทาน      

       โทรศัพทเคล่ือนที่ โดยจะตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ  

  ๑.๕  การพิจารณา กรณีของประกาศ กสทช.วาดวยการกําหนดขอหาม   

         การกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว  

  ๒.  มอบหมายให กทค.เรงดําเนินการตามขอ ๑ โดยดวน เนื่องจากเปน  

       นโยบายที่สําคัญ 

                            

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ : การจัดประชุม Workshop : รองประธานกรรมการ (พันเอก นทีฯ)  

  

มติที่ประชุม             เห็นชอบการจัดประชุม Workshop ของ กสทช.  เพื่อหารือถึงแนวทางการดําเนินงานรวมกันในการ

ปฏิบัติหนาที่ของ กสทช. ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไวตามที่รองประธานกรรมการ 

(พันเอก นทีฯ)  เสนอ โดยในช้ันตน เห็นสมควรจัดขึ้นในระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม 

๒๕๕๔  ที่พัทยา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดเตรียม

สถานที่ และอํานวยความสะดวกใหแก กสทช. รวมทั้ง  มอบหมายให  กสทช.          สุภิญญาฯ เปนผู

พิจารณาและประสานงานในการจัดหาวิทยากร หรือ  Facilitator สําหรับดําเนินการประชุม

หารือในคร้ังนี้อยางเหมาะสมดวย  

  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๘  :  การประสานงานศูนยรักษาความปลอดภัย : รองประธานกรรมการ       (กสทช. พันเอก 

เศรษฐพงคฯ) 

  

มติที่ประชุม             รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม กสทช.คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๕๔  เร่ือง การประสานงานศูนยรักษาความปลอดภัย (ศรภ.) ในการตรวจสอบการลักลอบ

การติดต้ังอุปกรณดักฟงในหองทํางานของ กสทช. และหองประชุม ตามที่ รองประธาน

กรรมการ (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ ทั้งนี้ โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการ

เบิกจายคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ศูนยรักษาความปลอดภัย (ศรภ.) ที่มาดําเนินการ ให

เปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของตอไป 

                            

 


