
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  หองประชุม ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

เขาประชุม 
  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
๑. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ 

๒. พันเอก นที ศุกลรัตน รองประธานกรรมการ 

๓. พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 

๔. พลโท ดร.พีระพงษ มานะกิจ กรรมการ 

๕. นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ 

๖. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ งามสงา กรรมการ 

๗. นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน กรรมการ 

๘. นายธวัชชัย จิตรภาษนันท กรรมการ 

๙. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กรรมการ 

๑๐. นายประวิทย ล่ีสถาพรวงศา กรรมการ 

๑๑. พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

๑๒. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. 

  
เจาหนาที่สํานกังาน กสทช. 
  

๑. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 

๒. นายเฉลิมชัย กกเกียรติกุล ปฏิบัติหนาที่ผูบริหารระดับตน (บ๓) รักษาการใน

ตําแหนงผูอํานวยการสํานักประธานกรรมการ 

๓. นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการ 

และติดตามประเมินผล 

๔. นายบุญย่ิง โหมดเทศน ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนมติและรายงานการ

ประชุม รักษาการ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักการ

ประชุมและเลขานุการ 

๕. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานวาระ 

การประชุม 

๖. นางสาวกานตชนา เกตุสุวรรณ ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๗. นางสาวสุภาวดี สดศรี ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๘. นางสาวอภิชญามล วารุณประภา ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง   

  
ผูช้ีแจง 
  

๑. นางบายศรี สนิทวงศ ณ อยุธยา ปฏิบัติหนาที ่ผูอํานวยการสํานักบริหารทั่วไป 

๒. นายไตรรัตน วิริยะศิริกุล ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักกิจการกรรมการ 

๓. นางอัจฉรา ปณยวณิช ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 

๔. นางสาวมณีรัตน กําจรกิจการ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานสํานักเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน 

๕. นายวรพงศ นิภากรพันธ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมภารกิจดาน

การงบประมาณ 

๖. นายสมสกุล ชัยกาญจนาศักด์ิ ปฏิบัติหนาที่ ผูบริหารระดับตน (บ ๓) 

๗. นายทวิทย ทองเล็ก ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๘. นางสาววีรธิมา ชินธรรมมิตร ผูปฏิบัติงานประจํารองประธาน กสทช. 

๙. นางสาวลักษมี นุตตะโร ปฏิบัติหนาที่ พนักงานตามสัญญาจาง 

๑๐. นายอรรณพ พัดแกว ปฏิบัติหนาที่ พนักงานตามสัญญาจาง 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    :    เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  

๑.     ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประกาศใหวันท่ี ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

และวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนวันหยุดราชการเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ สําหรับพื้นที่ที

ไดรับผลกระทบจากปญหาอุทกภัย จึงขอใหสํานักงาน กสทช. ประกาศแจงใหพนักงาน

และลูกจางทราบดวย 

๒.   ตามที่ไดกําหนดให กสทช. พบผูบริหาร พนักงานและลูกจาง สํานักงาน กสทช. ในวันที

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ แตเน่ืองจากรัฐบาลประกาศใหเปนวันหยุดราชการ จึงขอเล่ือน

กําหนดการดังกลาวออกไปเปนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. และ

ภายหลังเสร็จส้ินจะมีการรับประทานอาหารรวมกัน 

๓.   ใหสํานักงานฯ จัดใหมีการชวยเหลือพนักงาน ลูกจางของสํานักงานฯ และผูปฏิบัติงาน

ประจํา กสทช. ที่ไดรับความเดือดรอนเฉพาะหนา เน่ืองจากปญหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้น 

๔.  ในวันนี้จะมีการเสนอเร่ือง แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสํานักงาน กสทช. ใหที่ประชุม

พิจารณา 

๕.  ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ กําหนดใหมีการประชุม กสทช. จํานวน ๒ คร้ัง ในวันพุธที่ ๙

และ วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

  

มติที่ประชุม             รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับไป

ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 



ระเบียบวาระที่ ๒   :    เรื่องรบัรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 

มติที่ประชุม               ๑.   รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันพุธท่ี      ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมีขอแกไข   ดังนี้ 

๑.๑   ใหแกไขมติในวาระท่ี ๓.๒ ขอ ๒ จากเดิมขอความ “มอบหมายใหเลขาธิการเปน

ผูรับผิดชอบคดีดังกลาวตอไป” แกไขใหมเปน “มอบหมายใหเลขาธิการเปน

ผูรับผิดชอบคดีดังกลาวตอไปมอบอํานาจ” 

๑.๒   ใหแกไขมติในวาระท่ี ๓.๖ บรรทัดท่ี ๓ โดยใหตัดขอความ “การกําหนด Job

Description แตละตําแหนงที่ชัดเจน” ออกไป 

๑.๓   ใหเพิ่มเติมหมายเหตุในวาระที่ ๓.๗ ดังนี้ “ ในการประชุม กสทช.คร้ังที่ ๔/๒๕๕๔

เม่ือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ รองประธานกรรมการ (พันเอก นทีฯ ) ขอสงวนการ

รับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๓.๗ เน่ืองจากมีประเด็นขอกฎหมายโดยจะจัดทํา

บันทึกนําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนมติดังกลาวในการประชุม 

กสทช. คร้ังตอไป 

๑.๔  ใหแกไขมติในวาระท่ี ๓.๑๐ โดยใหเพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ 

(๑.)  ใหเพิ่มเติมขอความในมติขอ ๑  “และปญหาขอกฎหมายที่เก่ียวของกับ

ดาวเทียมไทยคม ๔ (iPSTAR)” ตอทายขอความ ‘‘จํานวน ๒ ตําแหนง

(๑๒๐° E และ ๕๐.๕ ° E) ที่กําลังจะหมดอายุลง” 

(๒.)  ใหแกไขและเพิ่มเติมขอความในมติขอ ๒ “ และการแกไขปญหาขอ

กฎหมายที่เก่ียวของกับดาวเทียมไทยคม ๔ (iPSTAR) ดังกลาว ตาม

กรอบอํานาจหนาที่ของที่กฎหมายกําหนดไว โดยมอบหมายให กทค. รับ

ไปดําเนินการโดยเร็ว 

๑.๕  ใหแกไขมติในวาระท่ี ๕.๑ โดยใหเพ่ิมเติมขอความทายมติ ขอ ๒ “ทั้งนี้ ให

สํานักงานฯรายงานผลการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบตอไป” 

๒.   ที่ประชุมพิจารณาเห็นวาตามที่กรรมการไดมีการหยิบยกเร่ืองขึ้นมาหารือในระหวางการ

ประชุมโดยไมมีเอกสารประกอบ ซึ่งปรากฏในเอกสารรายงานการประชุมระเบียบวาระที

๕.๔ วาระท่ี ๕.๕ และวาระท่ี ๕.๖ นั้น ที่ประชุมพิจารณาเห็นวาเร่ืองดังกลาวเปนเพียง

ขอสังเกตโดยไมถือเปนมติที่ประชุม ดังนั้น จึงใหสํานักงานฯ แกไขเอกสารรายงานการ

ประชุมใหถูกตอง ดังนี้ 

“ ในระหวางการประชุมไดมีกรรมการหยิบยกประเด็นขึ้นหารือในที่ประชุมเพิ่มเติมจาก

วาระการประชุม ” จํานวน  ๓ เร่ือง ไดแก 

๒.๑  การเชิญตุลาการศาลปกครองมาเปนวิทยากรบรรยายเร่ือง อํานาจหนาท่ีของ 

กสทช. ตามที่กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการรับทราบและมอบหมายให

กสทช.สุภิญญาฯ เปนผูประสานเชิญวิทยากรซึ่งจะไดกําหนดในวันเวลาที

เหมาะสมตอไป 

๒.๒  กําหนดระเบียบวาระการประชุมเร่ือง แผนแมบทการบริหารคล่ืนความถี่ เปน



๒.๓  รองประธานกรรมการ(พันเอก นทีฯ)ไดนําเสนอแนวคิดเร่ือง อัตรากําลังของ

สํานักงาน กสทช. ซึ่งประธานกรรมการไดขอรับแนวคิดดังกลาวไวพิจารณา” 

๓.   ใหสํานักงานฯ เพิ่มเติมระเบียบวาระ การรายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมใหที

ประชุมทราบ โดยใหเร่ิมดําเนินการตั้งแตการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๕๔ เปนตนไป 
ระเบียบวาระที่  ๓     :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ :   รางแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี : ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช. (นายทศพร

ฯ), วท. 
  

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานความคืบหนาการพิจารณารางแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถี่ โดย

คณะกรรมการไดศึกษาในรายละเอียด และไดจัดสงความคิดเห็นและขอสังเกตใหรอง

ประธานกรรมการ (พันเอก เศรษฐพงคฯ) ไปบางสวนแลว ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเร่ืองน้ี

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ          ที่ประชุมจึงมีมติใหกรรมการท่ียังไมไดจัดสงความเห็นหรือ

กรรมการท่ีมีความเห็นเพิ่มเติมจัดสงความเห็นดังกลาวใหรองประธาน

กรรมการ                                                                                                                         

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                       (พันเอก เศรษฐพงคฯ)

เพื่อรวบรวมขอคิดเห็นและขอสังเกตของกรรมการ แตละทานไปประมวลและปรับปรุงรางแผน

แมบทการบริหารคล่ืนความถี่    ใหมีความครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ให กสทช.ธวัชชัยฯ รวมใน

การดําเนินการปรับปรุงรางดังกลาว โดยใหแลวเสร็จภายใน ๒ สัปดาห และนําเสนอที่ประชุม

พิจารณาอีกคร้ังหนึ่งกอนนําไปจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตามขั้นตอนที่

กฎหมายกําหนดไวตอไป  
            
ระเบียบวาระที ่ ๓.๒ :        รายช่ือผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ ในคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภค

ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.

๒๕๕๓ (มาตรา ๓๑) : กสทช.สุภิญญาฯ (ดานการคุมครองสิทธิของผูบริโภค) 

  

มติที่ประชุม             เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่จะแตงต้ังเปนคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน จํานวน ๑๑ ราย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติองคกร

จัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ี กสทช.สุภิญญาฯ เสนอ ดังนี้ 

๑.   นพ.นิพนธ            โพธิ์พัฒนชัย 

๒.   ผศ.ดร.เอื้อจิต       วิโรจนไตรรัตน 



๓.   นางสาวสฤณี        อาชวนันทกุล                       

๔.  นายชัยรัตน           แสงอรุณ 

๕.  นางสุวรรณา         จิตประภัสส 

๖.   นางสาวเข็มพร      วิรุณราพันธ 

๗.  นายศักดินา          ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

๘.  นายพีระพงษ        จารุสาร 

๙.  พ.ต.อ.ชัยทัศน     รัตนพันธ 

๑๐. นายแสงชัย           รัตนเสรีวงษ 

๑๑. นายสวัสด์ิ            รัฐพิทักษสันติ     

ทั้งนี้ ใหสํานักงานฯตรวจสอบคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการเสนอแตงต้ังขางตน

เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.

๒๕๕๓ กอนดําเนินการ       ตามข้ันตอนจัดทําคําส่ังแตงต้ังเสนอใหประธาน กสทช. พิจารณา

ลงนามตอไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๓.๓  :  รางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติวาดวยคาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน พ.ศ. .... : กสทช.สุทธิพลฯ 

  

มติที่ประชุม             ที่ประชุมพิจารณาเห็นวาเนื่องจากขณะนี้ยังไมไดขอยุติในประเด็น           ขอกฎหมายตามมาตรา 

๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เก่ียวกับความชัดเจนของ

อํานาจในการแตงต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน ซึ่งจะมีความเก่ียวของกับการพิจารณา

กําหนดคาตอบแทนตามรางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยคาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและ

คณะทํางาน พ.ศ. .... ดังนั้น ในการพิจารณารางระเบียบดังกลาวควรใหมีความชัดเจนขอยุติ

กอน ที่ประชุมจึงมติดังนี้ 

๑.   ใหเชิญผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายมาใหขอคิดเห็นในประเด็น           ขอกฎหมายตาม

มาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เก่ียวกับ

ความชัดเจนของอํานาจในการแตงต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานแก

คณะกรรมการ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของท่ีประชุมตอไป 

๒.   ในระหวางที่ยังไมมีการประกาศใชระเบียบคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยคาตอบแทน และคาใชจายของ

คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน     พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหนําระเบียบ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยวิธีการประชุมของคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ คณะทํางานและคาตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติมไปใช

บังคับโดยอนุโลมกับคณะอนุกรรมการชุดตางๆ      ที่ไดรับการแตงต้ังไปพลางกอน ทั้งนี้



  
ระเบียบวาระที่ ๓.๔ :  การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยรถของ

สํานักงาน : สํานักงาน กสทช. 
            
มติที่ประชุม             เห็นชอบใหนําเร่ืองการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยรถของ

สํานักงาน ออกจากวาระการพิจารณาตามที่ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ)

เสนอ 

  
ระเบียบวาระที่ ๓.๕ :  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัย        : ปฏิบัติหนาที่

รองเลขาธิการ กสทช. (นายทศพรฯ), บป. 
  

มติที่ประชุม                ๑.   ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา เน่ืองจากขณะน้ีไดเกิดปญหาอุทกภัยขึ้นหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน ประชาชนไดประสานความรวมมือ  ในการชวยเหลือผูประสบภัย แตโดยที่

ขณะนี้เปนชวงระยะเวลาใกล   ส้ินปงบประมาณ และเงินงบประมาณในรายการ

คาใชจายสนับสนุน  การจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ 

กสทช. และสํานักงาน กสทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ต้ังไวไดเบิกจายไป

เกือบจะครบจํานวนแลว จึงไมมีงบประมาณในรายการดังกลาวเพียงพอที่จะใหการ

สนับสนุนตามท่ีกรมเจาทารองขอมาได อยางไรก็ดี       ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา การให

ความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยของกรมเจาทาเปนกิจกรรมที่เปนประโยชนในการให

ความชวยเหลือผูประสบภัยในภาพรวมของประเทศ จึงสมควรท่ีกรมเจาทาจะเสนอ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกลาวในปงบประมาณ ๒๕๕๕ มาอีกคร้ังหนึ่ง ทั้งนี้

มอบหมายใหสํานักงานฯ มีหนังสือแจงใหกรมเจาทารับทราบมติขางตนตอไป 

๒.   ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา เน่ืองจากขณะนี้ปญหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นได  แผขยายเปนวง

กวางมากย่ิงขึ้น ทําใหประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน มีจํานวนที่เพิ่มขึ้น สํานักงาน

กสทช. ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐสมควร  เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการแกไข

ปญหา และใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังนั้น จึงมี

มติมอบหมายให รองประธานกรรมการ (พันเอก เศรษฐพงคฯ) และ กสทช.สุภิญญา

ฯ รวมกันพิจารณาจัดทําโครงการเพื่อใหความชวยเหลือผูประสบภัยอุทกภัย โดยใหมี

ความสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีที่กฎหมาย กําหนด อาทิ เก่ียวกับการส่ือสาร

โทรคมนาคมในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย ทั้งนี้ โดยใหจัดทํารายละเอียด

โครงการและกิจกรรม รวมทั้งรายละเอียดงบประมาณที่จะใชในการดําเนินการใหแลว

เสร็จภายใน ๑ สัปดาห และนําเสนอที่ประชุมพิจารณาตอไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๓.๖ :   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดทําหนังสือที่ระลึก ละครเวทีอิงประวัติศาสตร

เรื่อง “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”: ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช. (นายทศพร



  

มติที่ประชุม                ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา โดยที่ขณะนี้เปนชวงระยะเวลาใกลส้ินปงบประมาณ ซึ่งสํานักงานฯไดมี

การเบิกจายงบประมาณในหมวดสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการ

ดําเนินงานของ กสทช. ไปเปนจํานวนมากแลว งบประมาณที่เหลืออยูไมเพียงพอ จึงไมอาจให

การสนับสนุนงบประมาณตามที่ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิสวัสดิการ

นักแสดงอาวุโส รองขอได ดังนั้น จึงมอบหมายใหสํานักงานฯ มีหนังสือแจงมูลนิธิศาลาเฉลิม

กรุงฯเพื่อทราบมติที่ประชุมดังกลาวขางตน  
  
ระเบียบวาระที่ ๓.๗ :  การขอรับการสนับสนุนปจจัยเพ่ือสมทบกอสรางวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปวัดคูหา

สวรรค จังหวัดพัทลุง : ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช. (นายทศพรฯ), บป. 
  

มติที่ประชุม             อนุมัติงบประมาณเพื่อสมทบการกอสรางวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปวัดคูหาสวรรค จังหวัด

พัทลุง ตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพัทลุง เสนอขอรับการสนับสนุน จํานวนเงิน ๑

ลานบาท โดยเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๔ ของสํานักงานฯ รายการ

คาใชจายสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช.ตามที่

สํานักงานฯ เสนอ ทั้งนี้ ผูขอรับการสนับสนุนตองจัดกิจกรรมเผยแพรความรูตามขอ ๕(๓)

หรือการใหความรูตามขอ ๕(๔) ของระเบียบ กทช. วาดวยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่

สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยสํานักงาน กสทช. อาจ

จัดเตรียมหนังสือเก่ียวกับสํานักงานไปแจกจายเพ่ือเปนการเผยแพรความรูความเขาใจ

เก่ียวกับอํานาจหนาที่ แนวทางการดําเนินการ และผลการดําเนินงานขององคกรดวย 

  
ระเบียบวาระที่ ๓.๘ :  ขอรับนโยบายโครงการปรับปรุงและพัฒนาสํานักงาน กสทช. :    ปฏิบัติหนาที่ รอง

เลขาธิการ กสทช. (นายทศพรฯ), บป. 
                            

มติที่ประชุม                ที่ประชุมพิจารณาวา โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาสํานักงานฯเพ่ือใหสามารถรองรับภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพจะตอง

พิจารณาในภาพรวมใหครอบคลุมประเด็นตางๆ อาทิ โครงสราง กรอบอัตรากําลัง พื้นที่ที่จะ

ดําเนินการ และงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ รวมทั้งจะตองศึกษาขอดีขอเสียในการ

ปรับปรุงและพัฒนา โดยจะตองคํานึงถึงการดําเนินงาน ตามภารกิจในระยะส้ันและระยะยาว

ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวควรทําการศึกษาโดยผูที่มีความเช่ียวชาญที่เปนมืออาชีพ ทั้งนี้ 

เพื่อเปนขอมูล  ในการประกอบการตัดสินใจที่ถูกตอง ที่ประชุมจึงมีมติ 

๑.   มอบหมายใหประธาน กสทช. พิจารณาจัดต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษารายละเอียดการ

ปรับปรุงและพัฒนาสํานักงานฯ ดังกลาวและนําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาตอไป 



๒.   ในระหวางที่ยังไมสามารถจัดหาสถานท่ีที่เหมาะสมไดใหสํานักงานฯ  รับไปดําเนินการ

ปรับปรุงพื้นที่อาคารอํานวยการ เพื่อเปนสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของ กสทช. ให

เรียบรอยและเหมาะสม 
  
ระเบียบวาระที่ ๓.๙ :  การพิจารณาอัตรากําลังของหนวยภารกิจดานกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน : รองประธานกรรมการ (พันเอก นทีฯ), บค. 
  

มติประชุม               อนุมัติกรอบอัตรากําลังของหนวยภารกิจดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนเปนโครงสราง

ชั่วคราว เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานตามโครงสรางการ

แบงสวนงาน และหนาที่ความรับผิดชอบของ กสท. จํานวน ๓๐๐ อัตรา ตามท่ีรองประธาน

กรรมการ    (พันเอก นทีฯ) เสนอ ทั้งนี้ โดยใหดําเนินการเปน ๒ ระยะ ดังนี้ 

๑.   ระยะที่ ๑ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตามโครงสราง

ชั่วคราวท่ีจําเปนในระยะเร่ิมแรก จํานวน ๒๐๐ อัตรา ประกอบดวย 

๑.๑   การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจากหนวยงานภายในสํานักงานฯ โดยพิจารณา

จากคุณสมบัติดานคุณวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ ทักษะ

ประสบการณและทัศนคติในการทํางานเพื่อแตงต้ังใหปฏิบัติงานที่มีความ

จําเปนตองดําเนินการในระยะเร่ิมตน โดยพิจารณาจากบุคลากรที่มีความ

ประสงคจะโอนยายท่ีมีคุณสมบัติที่สอดคลองกับภารกิจใหม ทั้งนี้ คํานึงถึง

จํานวนบุคลากรท่ีเหมาะสมและไมสรางผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ

หนวยงานตนสังกัด 

๑.๒   การสรรหาและคัดเลือกบคุลากรจากหนวยงานภายนอกสํานักงานฯ ในตําแหนงที่

ไมสามารถสรรหาและคัดเลือกไดจากการคัดเลือกตามขอ ๑.๑ โดยพิจารณา

จากคุณสมบัติดานคุณวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ ทักษะ

ประสบการณและทัศนคติในการทํางาน        

๒.   ระยะที่ ๒ ภายหลังจากไดมีการดําเนินการไปแลวระยะหน่ึงและทํา   การประเมินผล 

หากปรากฏวาอัตรากําลังที่ไดมีการสรรหาและคัดเลือกในระยะท่ีหนึ่งไมเพียงพอท่ีจะ

รองรับภารกิจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และมีความจําเปนที่

จะตองเพิ่มอัตรากําลังอีก ๑๐๐ อัตราเพ่ือใหสอดคลองกับปริมาณงานท่ีมีอยู ให

นําเสนอท่ีประชุม เพื่อทราบ กอนคัดเลือกบุคลากรใหครบ ๓๐๐ อัตรา 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๐ :  การใหความชวยเหลือพนักงานและลูกจางของสํานักงาน กสทช.    และผูปฏิบัติงาน

ประจํา กสทช. ผูประสบอุทกภัย :ปฏิบัติหนาที ่        รองเลขาธิการ กสทช. (นาย
ประเสริฐฯ), บค. 

  

มติที่ประชุม             ๑.   ที่ประชุมพิจารณาเห็นวาโดยที่ขณะนี้ไดเกิดปญหาอุทกภัยท่ีรุนแรงขึ้นซึ่งไดสงผลกระทบใหเกิด

ความเสียหายเปนวงกวาง ซึ่งพนักงานและลูกจางของสํานักงาน กสทช. และ



๒.   มอบหมายใหสํานักงานฯ รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาใหความชวยเหลือ

ประชาชนที่ผูประสบอุทกภัย ในนามของสํานักงาน กสทช. โดยเชิญชวนพนักงานและ

ลูกจางฯ ที่มีจิตอาสาเขารวมดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระที่  ๔   :                เรื่องเพ่ือทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ :   โครงการจัดงานสัมมนาทางวิชาการประจําป The NBTC Year End

Conference 2011 : กสทช.ธวัชชัยฯ, คณะทํางานการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ

ประจําป The NBTC Year End Conference 2011 
  
มติที่ประชุม             รับทราบรายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะทํางานการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ

ประจําป The NBTC Year End Conference2011 ซึ่งกําหนดจัดระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๖

ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพมหานครฯ ตามที่ กสทช.ธวัชชัยฯ เสนอ 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ :  ความคืบหนาเรื่องการรักษาวงโคจรดาวเทียม ๑๒๐ องศาตะวันออก              : รอง
ประธานกรรมการ (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

  
มติที่ประชุม             รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๓/

๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งไดรวบรวมประเด็นตางๆท่ีเก่ียวของกับการแกไข

ปญหาการประกอบกิจการส่ือสารผานดาวเทียมและการรักษาสิทธิตําแหนงวงโคจรดาวเทียม

ของประเทศไทยในสวนท่ีเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ กสทช. คําพิพากษาของ

ศาลปกครองที่เก่ียวของ รวมท้ังขอเท็จจริงการดําเนินงานท่ีผานมาและกรณีเทียบเคียงตางๆท่ี

เกิดขึ้นในตางประเทศ ซึ่งจะนําเสนอรายละเอียดใหที่ประชุมพิจารณาในการประชุมคร้ัง

ตอไป   
ระเบียบวาระที่  ๕   :   เรื่องอ่ืนๆ 
  



ระเบียบวาระที่ ๕.๑ :  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกจิการโทรคมนาคม ตามมาตรา ๓๑ แหง

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๓๑) : กสทช.ประวิทยฯ 
  
มติที่ประชุม             เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่จะแตงต้ังเปนคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการ

โทรคมนาคม จํานวน ๑๑ ราย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืน

ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม

พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่ กสทช.ประวิทยฯ เสนอ ดังนี้ 

๑.   นางสาวสารี           อองสมหวัง               ประธานอนุกรรมการ 

๒.   นางเดือนเดน        นิคมบริรักษ               อนุกรรมการ 

๓.   นายไพบูลย                   ชวงทอง                   อนุกรรมการ 

๔.  นายศรีสะเกษ       สมาน                      อนุกรรมการ 

๕.  นางสาวสุภัทรา      นาคะผิว                   อนุกรรมการ 

๖.   นายวิบูลย            บุญภัทรรักษา             อนุกรรมการ 

๗.  นายจาตุร             เกิดบานชัน                อนุกรรมการ 

๘.  นายประทีป          ประวัติยากูล              อนุกรรมการ 

๙.  นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล            อนุกรรมการ 

๑๐. รศ. อรพรรณ        พนัสพัฒนา               อนุกรรมการ 

๑๑. รศ. ศิริศักด์ิ          ศุภมนตรี                   อนุกรรมการ     

ทั้งนี้ ใหสํานักงานฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการเสนอแตงต้ังขางตน

เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.

๒๕๕๓ กอนดําเนินการ       ตามข้ันตอนจัดทําคําส่ังแตงต้ังเสนอใหประธาน กสทช. พิจารณา

ลงนามตอไป 

  

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ :  แนวการปฏิบัติการแจงเตือนผูประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการ

โทรทัศน : กสทช.สุภิญญาฯ 
  
มติที่ประชุม             ๑.   ที่ประชุมพิจารณาเห็นวาเพื่อใหการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับอุทกภัยหรือมีเหตุฉุกเฉิน

จําเปนเรงดวนในสวนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนในขณะน้ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงาน

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว ที่

ประชุมจึงมีมติมอบหมายใหสํานักงานฯเรงประมวลสรุปเร่ืองรองเรียนท่ีแจงเปนลาย

ลักษณอักษรโดยดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนและนําเสนอที่

ประชุมพิจารณาโดยเร็วตอไป ตามที่ กสทช.สุภิญญาฯ เสนอ 



๒.   มอบหมายใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนพิจารณากําหนด

แนวทางการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับอุทกภัยหรือมีเหตุฉุกเฉินจําเปนเรงดวน

ในสวนที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่  ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ :     การติดตามความคืบหนาขอรองเรียนและขอเสนอแนะของผูบริโภคจากเหตุการณภัย

พิบัติ : กสทช.สุภิญญาฯ       
  
มติที่ประชุม             ๑.   มอบหมายใหสํานักงานฯ มีหนังสือแจงเตือนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมขอใหเตรียมการ

เร่ืองระบบส่ือสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะในเรื่องการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ใน

ระบบเติมเงินและการสงขอความแจงเตือน (SMS) ใหทันตอสถานการณและมีความ

พรอมอยางเต็มที่ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดมากที่สุด รวมทั้งให

ผูประกอบการรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและแนวทางการชวยเหลือผู

ประสบอุทกภัย ซึ่งสํานักงานฯ ไดเคยมีหนังสือ  ดวนที่สุด ที่ ทช.๑๔๐๐/๑๑๖๖๐ ลง

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจง       ผูประกอบกิจการเพื่อขอความรวมมือดําเนินการใน

เร่ืองดังกลาวไปแลวนั้น ผูประกอบการไดดําเนินการอยางไรไปแลวบาง 

๒.   หากมีปญหาในกรณีฉุกเฉินที่ระบบส่ือสารโทรคมนาคมไมสามารถ แกไขหรือใชงานได

กสทช. จะไดจัดประชุมกรรมการ โดยอาจจะเชิญ         ผูประกอบกิจการมารวมประชุม

โดยดวนเพื่อหาแนวทางดําเนินการแกไขตอไป 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ :  การเตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพจัดการประชุมสัมมนา 19 th  ITS Biennial 

Conference 2012 ระหวางวันที่ ๑๘- ๒๑ พฤศจิกายน     ๒๕๕๕ ณ จังหวัด
ภูเก็ต : รองประธานกรรมการ (พันเอก เศรษฐพงคฯ), คณะอนุกรรมการอํานวยการ
เตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพการจัดงานสัมมนาฯ 

  

มติที่ประชุม                รับทราบเรื่องขอผูกพันการเปนเจาภาพจัดการประชุมสัมมนา 19th ITS Biennial Conference 

2012 ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดภูเก็ต และการเตรียมความ

พรอมของสํานักงานฯในการเปนเจาภาพจัดการประชุมสัมมนาดังกลาวตามที่

คณะอนุกรรมการอํานวยการเตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพการจัดงานสัมมนาฯเสนอ 

ทั้งนี้ ใหคณะอนุกรรมการฯรับขอคิดเห็นของท่ีประชุมและขอหวงใยเรื่องคาใชจายในการเปน

เจาภาพจัดการประชุมสัมมนา 19th ITS Biennial Conference 2012 ซึ่งควรพิจารณาให

ละเอียดรอบคอบและบงัเกิดประโยชนมากที่สุดไปพิจารณาดําเนินการโดยใหจัดทํา

รายละเอียดการกําหนดคาธรรมเนียมลงทะเบียนและประมาณการคาใชจายในการเปน

เจาภาพจัดการประชุมสัมมนา ๑19th ITS Biennial Conference 2012  ระหวางวันที่ ๑๘ –

 ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดภูเก็ต เสนอใหที่ประชุมพิจารณาตอไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ :  รางประกาศ กสทช. เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม



  

มติที่ประชุม             ๑.   เห็นชอบรางประกาศ กสทช. เร่ืองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ตามที่ กสทช.สุทธิพลฯ เสนอ ทั้งนี้ โดยใหรับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปดําเนินการ

ปรับปรุงใหเหมาะสมมากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

๑.๑   ใหเพิ่มเติมขอความในรางประกาศ ขอ ๒ เร่ืองอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ

เลขาธิการ กสทช. เพื่อใหมีความครบถวนมากยิ่งขึ้นโดยเพิ่มเติมอํานาจหนาที

ตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ

๒๕๔๔  พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ พ.ร.บ.การประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑.๒   ใหแกไขขอความคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ขอ ๑(ค)ใหม เปนดังนี้  “ดํารงตําแหนง

ฝายบริหารในระดับไมตํ่ากวาคณบดีรองอธิการบดีหรือเทียบเทา” 

๑.๓   ใหตัดขอความในขอ ๕ วรรคแรก “ในวันและเวลาราชการ” ออก 

๑.๔  ใหแกไขปรับปรุงกรอบระยะเวลาการดําเนินการคัดเลือกเลขาธิการฯใหเหมาะสม

มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

๑) ปรับระยะเวลาตามขอ ๑ประกาศรับสมัคร และขอ ๒ ระยะเวลาการรับสมัคร

โดยปรับใหมเปนวันที่ ๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๒)  ปรับระยะเวลาตามขอ ๓ คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯและขอ ๔ ประกาศ

รายชื่อผูผานการคัดเลือก โดยปรับใหมเปนวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๖

ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๓)  ปรับระยะเวลาตามขอ ๕ แสดงวิสัยทัศนและสัมภาษณ   ปรับใหมเปนวันที

๑๓ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๔)  ปรับระยะเวลาตามขอ ๖ กสทช. พิจารณาคัดเลือก ลสทช.และขอ ๗

ประกาศผลการคัดเลือก ทั้งนี้ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม

๒๕๕๔ 

      ทั้งนี้ ใหสํานักงานฯ แกไขปรับปรุงกรอบระยะเวลาดําเนินการตามมติ   ที่ประชุมขางตน

และนํารางประกาศ กสทช. เร่ืองรับสมัครคัดเลือก  บุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ          ที่แกไขเสร็จเรียบรอยแลวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามโดยดวน

ตอไป 

๒.   มอบอํานาจใหประธาน กสทช. เปนผูพิจารณาแตงต้ังคณะอนุกรรมการคัดเลือกและ

ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

  



 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ :   การคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ : กสท. 
  
หมายเหต ุ                  ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องในวาระท่ี ๕.๖ เร่ือง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติไปพรอมกับระเบียบวาระท่ี     ๕.๕ 

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๗ : งบประมาณดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๔ : กสท., กส., งป. 
  

มติที่ประชุม                ที่ประชุมพิจารณาเห็นวาโดยที่ที่ประชุม กสทช. ไดมีมติคร้ังที่ ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันที่ ๑๒ ตุลาคม 

๒๕๕๔ มอบหมายใหสํานักงานฯ นําเสนอรายละเอียดคาใชจายในการลงทุนซึ่งยังไมผูกพัน

ตามสัญญา จํานวน ๙ โครงการ  จํานวนเงิน ๔๐๐.๓๒๙ ลานบาท เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมของโครงการ ซึ่งเม่ือพิจารณาจากรายละเอียดขอเท็จจริงที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

พบวา         มีโครงการจํานวน ๓ โครงการ (โครงการที่หมดความจําเปน/โครงการที่    ไม

สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จทันภายในปงบประมาณและ/กรณีที่มีขอจํากัดผูรับจางไม

สามารถดําเนินการตามขอตกลงของสํานักงานได)  กอปรกับ กสท. มีความจําเปนในการใช

งบประมาณเพื่อดําเนินการตามภารกิจดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามที่

กฎหมาย    กําหนดไว ที่ประชุมจึงมีมติ 

๑.   อนุมัติใหยกเลิกโครงการประจําป ๒๕๕๔  ของสํานักงาน กสทช. จํานวน ๓ โครงการ 

วงเงิน ๗๒.๑๕๐ ลานบาท ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ ดังนี้ 

๑.๑   โครงการสรางความเขาใจตอพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืน       ความถ่ีฯ 

พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวนเงิน ๒๐.๕๐๐ ลานบาท 

๑.๒   โครงการจางที่ปรึกษากฎหมาย ล้ิงคเลเทอร (Linklaters LLp.)   จํานวน ๑๐.๐๐ 

ลานบาท 

๑.๓   โครงการจัดหาและพัฒนาระบบบริหารการเงิน การบัญชี ระบบการจัดการรายได

และระบบบริหารสินทรัพยและการพัสดุ จํานวน ๔๑.๖๕๐ ลานบาท 

๒.   อนุมัติใหปรับลดงบประมาณที่เหลืออยูของสํานักกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน และงบประมาณในสวนของคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน ทั้งหมด โดยใหไปใชจายจากงบประมาณท่ีปรับเพิ่มสําหรับภารกิจดานกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จํานวน ๑๘๗.๗๔๖ ลานบาท 

๓.   อนุมัติปรับลดงบประมาณรายจาย รายการงบกลางฉุกเฉินและจําเปนโดยใหนําจํานวน

เงินที่ปรับลดตามขอ ๒ ไปหักออกจากกรอบวงเงิน ๑๑๕.๕๙๖ ลานบาท ที่สํานักงานฯ 

เสนอ                           

๔.  อนุมัติปรับเพิ่มงบประมาณรายจายประจําและโครงการ สําหรับภารกิจดานกิจการ



๔.๑  งบประมาณรายจายสําหรับการดําเนินงาน จํานวน ๑๓๑.๐๓๘ ลานบาท 

๔.๒  งบประมาณรายจายโครงการ จํานวน ๕๖.๗๐๘ ลานบาท 
  
หมายเหต ุ                  สํานักงาน กสทช. ไดมีการปรับเปล่ียนงบประมาณรายการคาเชาอาคารสํานักงาน ประจําป

๒๕๕๔ จํานวน ๖ ลานบาท มาจัดทําเปนโครงการเชาอาคารสํานักงาน เพื่อรองรับภารกิจ

ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (เพื่อใหการดําเนินการถูกตองตามระเบียบวา

ดวยวิธีการงบประมาณฯ) 
                        

 

 


