
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
  คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ 

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห*อง Crew Lounge 

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร�พอร�ต  
_______________________________ 

 
ผู*เข*าประชุม 
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�  รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ  กรรมการ 
๕. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง*า กรรมการ 
๖. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�  กรรมการ 
๗. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๘. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� กรรมการ 
๙. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๐. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๑. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผู*ไม�เข*าประชุม 
 

๑. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ ติดภารกิจ 
  
ผู*เข*าร�วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ*าหน*าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก:กเกียรติกุล  ผู<อํานวยการกลุ*มงานประธานกรรมการ 
   และการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย�  เจียรานุชาติ  ผู<อํานวยการกลุ*มงานสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู<บริหารระดับต<น 
   กลุ*มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู<บริหารระดับต<น 
   กลุ*มงานประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๕. นายขจรศักดิ์  ทานานนท�  ผู<บริหารระดับต<น 
    กลุ*มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก*งสาร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุ*มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวกานต�ชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุ*มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุ*มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวสุภาวดี  สดศรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุ*มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
    กลุ*มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
    กลุ*มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ*มมณี  ลูกจ<าง 
   กลุ*มงานประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู*ช้ีแจง 
 

๑. พลเอก ธงชัย  เก้ือสกุล   กรรมการบริหารกองทุนฯ 
    อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
๒. นายมนัส  แจ*มเวหา   กรรมการบริหารกองทุนฯ 
    อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
๓. นายพันธ�ศักด์ิ  ศิริรัชตพงษ�    กรรมการบริหารกองทุนฯ 
    อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
๔. นายนันทพล  กาญจนวัฒน�   กรรมการบริหารกองทุนฯ 
    อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
๕. นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล   ผู<อํานวยการกลุ*มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน� 
    และวิทยุในระบบดิจิทัล 
๖. นางอารีย�  สวัสด์ิสาลี  ผู<อํานวยการกลุ*มงานพัฒนาสมรรถนะและวิชาการ  
๗. พันตรี โกเมธ ประทีปทอง  ผู<อํานวยการกลุ*มงานกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน� 
๘. นายเสน*ห� สายวงศ�  ผู<อํานวยการกลุ*มงานบริหารความถ่ีวิทยุ 
๙. นางนุสรา ชูกูล  ผู<อํานวยการกลุ*มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี

โทรคมนาคม 
๑๐. นายชูศักดิ์ เสรีรัฐ  ผู<อํานวยการกลุ*มงานภูมิภาค 
๑๑. นางอัจฉรา ปFณยวณิช  ผู<อํานวยการกลุ*มงานทรัพยากรบุคคล 
 



๓ 
 

๑๒. นายนิพนธ� จงวิชิต  ผู<บริหารระดับต<น 
   รักษาการในตําแหน*งผู<อํานวยการกลุ*มงานกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน�สาธารณะ 

๑๓. นายสุธีระ พึ่งธรรม  ผู<บริหารระดับต<น 
   กลุ*มงานทรัพยากรบุคคล 
๑๔. นายชูวิทย� วิริยะวีรวรรณ  ผู<บริหารระดับต<น 
   สํานักงาน กสทช. เขต ๑ นนทบุรี 
๑๕. นายไพบูลย� รัตนสุดใส  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุ*มงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
๑๖. นายรัฐธีร� รังสีกมลวัฒน�  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุ*มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๗. นายประถมพงศ� ศรีนวล  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุ*มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๘. นางกุลรพี พุทธมงคล  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุ*มงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน�
สาธารณะ 

๑๙. นางสาวพิชญนุช ชลาชีวะ  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   กลุ*มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๒๐. นายวสุ อมรนพวงศ�   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
    กลุ*มงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน�
สาธารณะ 

๒๑. นายสิทธิ สามิภักดิ์   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
    กลุ*มงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน�
สาธารณะ 

๒๒. นางสาวพรกนก เท่ียงธรรม  พนักงานปฏิบัติการระดับต<น 
   กลุ*มงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน�
สาธารณะ 

๒๓. นายวราวุธ เผือกพิพัฒน�  พนักงานปฏิบัติการระดับต<น 
   กลุ*มงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
๒๔. นางสาวศจีพร อิงคนินันท�  ลูกจ<าง 
   กลุ*มงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน�
สาธารณะ 

 



๔ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.  
 
 

ประธาน    กล*าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    : เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ  
 

๑. เนื่องจากสถานการณ�ช*วงน้ีเกิดเหตุการณ�ไม*ปกติ ทําให<วันนี้ต<องเปลี่ยนสถานท่ี
ประชุม กสทช. มาที่แห*งน้ี ก็ต<องขออภัยในความไม*สะดวก ขอฝากเลขาธิการ 
กสทช. ให<ติดตามสถานการณ�อย*างใกล<ชิดเพราะอาจมีผลกระทบต*อการ
ปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. และท่ีผ*านมาต<องขอขอบคุณเลขาธิการ กสทช. 
ที่ได<ประสานงานเร่ืองต*างๆ ได<ดี มีการแถลงข*าวและดําเนินการล*วงหน<าหลายๆ เร่ือง 
ซ่ึงได<รับคําชมจากสื่อมวลชน เนื่องจากสถานการณ�เปลี่ยนเร็วมาก ขอให<ช*วยกัน
ติดตาม หากกรรมการท*านใดได<ข<อมูลอะไรที่น*าเปMนห*วงก็ขอให<แจ<งเลขาธิการ 
กสทช. ทราบด<วย 

๒. ตามที่สํานักงาน กสทช. ได<จัดให<มีการประมูลทีวีดิจิตอล ระหว*างวันที่ ๒๖ - ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒๔ ใบอนุญาต ๒๔ ช*อง ซ่ึงการจัดประมูลดังกล*าว
สําเร็จลุล*วงไปด<วยดี ได<เงินจากการประมูลรวมทั้งสิ้น ๕๐,๘๖๒ ล<านบาท 
ขอขอบคุณประธาน กสท. กรรมการ กสท. และเจ<าหน<าที่ทุกท*าน รวมทั้ง
สํานักงาน กสทช. ที่ดําเนินการให<เปMนไปด<วยความเรียบร<อย ฟFงเสียงสะท<อนจาก
สื่อมวลชน ก็ไม*มีใครว*าอะไร แม<ไม*ใช*เงินรายได<ของสํานักงาน กสทช. โดยตรง แต*
ผ*านมาในสํานักงาน กสทช. ก็เปMนผลงานที่ดี 

๓. เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ สํานักงาน กสทช. ได<จัดงานวันเด็ก “กสทช. 
ตะลุยคลื่นความถ่ีมหาสนุกวันแสนสุขของหนูๆ ปRที่ ๒” มีเด็กและเยาวชนเข<า
ร*วมงานจํานวนมาก โดยงานเริ่มตั้งแต*เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ขอขอบคุณ
สํานักงาน กสทช. ที่ได<ดําเนินการด<วยความเรียบร<อย 

๔. วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. สํานักงาน กสทช. จะเปMน
เจ<าภาพพิธีบําเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช               
ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร จึงขอแจ<งให<กรรมการทุกท*านทราบเปMนการ
ล*วงหน<า หากท*านไม*ติดภารกิจอ่ืนขอเชิญไปร*วมในพิธีดังกล*าว สําหรับ
รายละเอียดกําหนดการเดินทางฯ จะได<แจ<งให<ทราบในโอกาสต*อไป   

 เลขาธิการ กสทช. ขออนุญาตประธานที่ประชุมรายงานผลการดําเนินงานในการ
ตรวจสอบคุณภาพของการให<บริการโทรศัพท�เคลื่อนที่และเร่ืองสัญญาณรบกวนคลื่น
ดาวเทียมไทยคมให<ที่ประชุมทราบ 

   
 
 



๕ 
 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ<งให<ที่ประชุมทราบ 
 ๒. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการให<บริการโทรศัพท�เคลื่อนที่ 

และเรื่องรบกวนคลื่นสัญญาณดาวเทียมไทยคมตามที่เลขาธิการ กสทช. 
รายงานให<ท่ีประชุมทราบ ซ่ึงท่ีประชุมได<มีมติมอบหมายให<สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการ ดังน้ี 

 ๑) ให<สํานักงาน กสทช. เชิญผู<บริหารบริษัทไทยคม จํากัด (มหาชน)  
ผู<บริหารช*องบลูสกายส� และผู<ท่ีเก่ียวข<องเข<าร*วมประชุมหารือ เพื่อให<ได<
ข<อเท็จจริงเรื่องรบกวนคลื่นสัญญาณดาวเทียมไทยคม ในวันที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สํานักงาน กสทช.  

 ๒) ให<สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบ/วิเคราะห�ข<อเท็จจริง พร<อมจัดทําข<อเสนอ
ตามกรอบอํานาจหน<าที่ท่ีกฎหมายกําหนด และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
เพื่อพิจารณาต*อไป 

 ๓) ให<มีหนังสือแจ<งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการ
รบกวนการส*งสัญญาณของดาวเทียมไทยคมที่อยู*ภายใต<สัมปทานของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     
ระเบียบวาระที่ ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่  ๒.๑ :  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖   
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖    

ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี โดยให<แก<ไขข<อความในวาระที่ ๑ เร่ืองที่
ประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ ข<อ ๔ โดยให<คงข<อความ “โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ
เปMนการเสริมสร<างความร*วมมือที่ดีระหว*าง กสทช. กับองค�กรกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมของโปแลนด�และตุรกี” และตัดข<อความต*อจากนั้นออกทั้งหมด  

 
ระเบียบวาระที่  ๒.๒ :  รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๖   
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให<เพิ่มเติมหมายเหตุ ใน
วาระ ๔.๑ และวาระท่ี ๔.๒ โดยใช<ข<อความ “กสทช.ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม*ได<เข<า
ร*วมประชุมในวาระนี้”  

 
 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๖ วันพุธที่  ๑๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๖  และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ คร้ังที่ 
๒/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

   
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๖ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ คร้ังที่     
๒/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน� : ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� ระหว*างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ตามที่ 
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ   

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามที่ 

ประธาน กทค. ( พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ  
 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ ได<แจ<งท่ีประชุมว*า ได<รับทราบเร่ืองท่ีสํานักงาน กสทช. ไป

ดําเนินการจับกุมผู<ขายบริการคูปอง WiFi ดังนั้น จึงขอให<สํานักงาน กสทช. พิจารณา
ประเด็นมาตรฐานในการกํากับดูแลการให<บริการ WiFi ในส*วนของการให<บริการของ
สถานบริการ อาทิ โรงแรม อพาร�ทเมนต� และร<านกาแฟ เพื่อไม*เปMนการเลือกปฏิบัติ
และให<เกิดความเปMนธรรม ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ได<แจ<งว*า จะขอรับข<อสังเกต
ดังกล*าวไปดําเนินการต*อไป  

 
ระเบียบวาระที่  ๔   :   เรื่องเพ่ือทราบ  
 
 เลขาธิการ กสทช. ขอให<ที่ประชุมรับทราบเร่ืองเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน ๖  เร่ือง ดังนี ้
 
 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. 
นที ศุกลรัตน�) ประจําเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ : รองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. นทีฯ) 

    
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.      

(พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�) ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จํานวน 
๓ ท*าน ได<แก* พล.ต.อ.ชาญชิต  เพียรเลิศ  พลเอก สุเจตน�  วัฒนสุข และนายสวัสดิ์  
โชติพานิช ทั้งน้ี ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว*าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา 
ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช*วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตาม
เอกสารท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ    

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�) 

ไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๖ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�) 

ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ท*าน ได<แก* นายเหรียญชัย  
เรียววิไลสุข ดร.เชิดชัย  ขันธ�นะภา และนายไพรัช  วรปาณิ ทั้งน้ี ตามข<อ ๑๑  
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว*าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู<ช*วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค�) 

ประจําเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ : กสทช. สุภิญญาฯ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค�

ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ท*าน ได<แก* นายจอน  อ๊ึงภากรณ�  
นายต*อพงศ�  เสลานนท� และนายนคร ชมพูชาติ ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของ
ระเบียบ กทช . ว* าด<วยการจ<า งที่ป รึกษา  ผู<ป ฏิ บัติ งาน เลขานุการ และ
ผู<ช*วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. สุภิญญาฯ เสนอ    

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ :   รายงานผลการประมูลคลื่นความถี่ เพ่ือให*บริการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล 

ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ : กสท., จส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อให<บริการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล 

ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. รายงานให<ที่ประชุมทราบ  
 อน่ึง กสทช.ประวิทย�ฯ ได<ฝากประเด็นเร่ืองการแจกคูปองเพื่อจัดซ้ือกล*องรับ

สัญญาณ โดยขอให<สํานักงาน กสทช. ได<เตรียมการกําหนดแนวทางการแจกคูปอง 
เพื่อจัดซ้ือกล*องรับสัญญาณ ทั้งนี้ เน่ืองจากมีผู<สอบถามในเร่ืองดังกล*าว 

 



๘ 
 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ได<มีข<อสังเกตเพิ่มเติมเรื่องการเรียกคืนคลื่นความถ่ีที่

ควรจะต<องกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน ซ่ึงอยู*ในกํากับดูแลของ
ประธาน กสทช. ขอให<มีการพิจารณากําหนดแนวทางที่ชัดเจนและรวดเร็ว 

 ๒. กสทช. สุทธิพลฯ มีข<อสังเกตเรื่อง digital dividend กรณีมีค*าใช<จ*ายเกิดข้ึน
ในภายหลัง ให<ยืนยันในเง่ือนไขการออกใบอนุญาตว*าผู< รับใบอนุญาตเปMน    
ผู<รับภาระในค*าใช<จ*ายส*วนนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ :   รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด*านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ค ร้ังที่  ๑๓ และการประชุมเจ* าหน*าที่อา วุโสอาเซียนด*าน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที่ ๑๔ : ตย. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด<านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ คร้ังท่ี ๑๓ (The 13th ASEAN Telecommunications and IT Ministers 
Meeting : TELMIN) และการประชุมเจ<าหน<าที่อาวุโสอาเซียนด<านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที่ ๑๔ (The 14th ASEAN Telecommunications and IT Senior 
Officials Meeting : TELSOM) ระหว*างวันท่ี ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ Raffles 
City Convention Centre สาธารณรัฐสิงค�โปร� ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ ขอให<สํานักงาน กสทช. นําประเด็นความเห็นของสํานักงาน 

กสทช. ตามข<อ ๔ ของเอกสารวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ จัดทําเอกสาร
เสนอเข<าท่ีประชุม กทค. เพื่อพิจารณาต*อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  

งามสง�า) ประจําเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ : กสทช. (พันตํารวจเอก 
ทวีศักดิ์ฯ) 

    
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก 

ทวีศักดิ์  งามสง*า) ประจําเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ท*าน 
ได<แก* พันตํารวจเอก(พิเศษ) ชัยทัศน�  รัตนพันธุ�  นายวิศาล  วุฒิศักดิ์ศิลป� และนาย
สถิตย�  สิริสวัสดิ์ ทั้งนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว*าด<วยการจ<าง   
ท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช*วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามเอกสารที่ กสทช. (พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ) เสนอ     

 
 
 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  :   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๑ :   การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม�บทการ
บริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) : วภ. 

   
มติที่ประชุม อนุมัติการแต*งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

แม*บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ซ่ึงเปMนการใช<อํานาจของ กสทช. ตาม
มาตรา ๓๓ แห*ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให<มีวาระใน
การปฏิบัติงาน ๑ ปR นับตั้งแต*วันที่มีคําสั่งแต*งตั้ง และให<ได<รับค*าตอบแทน ค*าเบี้ยประชุม 
ตามข<อ ๑๔(๒) ข<อ ๑๕ และข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว*าด<วยการประชุม 
ค*าตอบแทน และค*าใช<จ*ายของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แล<วแต*กรณี ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. รองศาสตราจารย� ดร. สุเจตน�  จันทรังษ� ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. ดร. วิชัย  รูปขําดี อนุกรรมการ 
 ๓. พลโท ภาสน�อิทธิ์  เวทย�วัฒนะ อนุกรรมการ 
 ๔. นายวรรณชัย  สุวรรณกาญจน� อนุกรรมการ 
 ๕. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ*าย อนุกรรมการ 
 ๖. ผู<อํานวยการกลุ*มงานอํานวยการ 
  ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� หรือผู<แทน     อนุกรรมการ 
 ๗. ผู<อํานวยการกลุ*มงานวิชาการ 
  และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม หรือผู<แทน อนุกรรมการ 
 ๘. รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๙. ผู<อํานวยการกลุ*มงานบริหารความถ่ีวิทยุ อนุกรรมการ 
   และผู<ช*วยเลขานุการ 
 ๑๐. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ อนุกรรมการ 
   และผู<ช*วยเลขานุการ 
 ๑๑. นายมนต�สรรพ�  ทรงแสง อนุกรรมการ 
   และผู<ช*วยเลขานุการ  

 ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต*งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนแม*บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติ
หลักการของที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ 
๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การแต*งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนแม*บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕)  

  
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๒ :   ร�างแผนปฏิบัติการภายใต*แผนแม�บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) : วภ.  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเสียงข<างมาก ( ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ)     

รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ)  กสทช. ดร. สุทธิพลฯ  กสทช. 
พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  
กสทช. พลเอก สุกิจฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ ) มีมติเห็นชอบร*างแผนปฏิบัติการ
ภายใต<แผนแม*บทการบริหาร  คลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ของสํานักงาน กสทช. 
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ท่ีประชุมเสียงข<างน<อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึก
จัดส*งให<ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๐๒ ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ 

ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังน้ี 
“๑.  แผนปฏิบัติการฯ ยังขาดการวิเคราะห�ถึงสภาพการณ�จริงของการดําเนินงาน

ทั้งในอดีตจนถึงปFจจุบันว*าได<มีการดําเนินการตามแผนแม*บทมากน<อยเพียงใด
แล<วบ<าง ทั้งนี้ เพื่อให<สามารถพิจารณากําหนดแผนปฏิบัติการให<มีความ
สอดคล<องและสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค�ของแผนแม*บทต*อไป 

 ๒.  การกําหนดแผนงานยังไม*มีความครบถ<วนเพียงพอ เช*น ภายใต<ยุทธศาสตร�ที่ 
๒ การคืนคลื่นความถ่ีเพื่อนําไปจัดสรรใหม*หรือปรับปรุงการใช<คลื่นความถ่ี      
มีเพียงแผนดําเนินการเก่ียวกับคลื่นความถ่ีย*าน ๑๘๐๐ MHz เท*านั้น โดย   
ไม*ปรากฏแผนงานเก่ียวกับการดําเนินการในคลื่นความถ่ีย*าน ๙๐๐ MHz     
ที่กําลังจะหมดอายุตามสัญญาสัมปทานภายในระยะเวลาอันใกล<นี้เช*นกัน 

 ๓.  แผนปฏิบัติการบางแผนขัดกับยุทธศาสตร�ตามแผนแม*บท เช*น ภายใต<
ยุทธศาสตร�ที่ ๒ การคืนคลื่นความถ่ีเพื่อนําไปจัดสรรใหม*หรือปรับปรุงการใช<
คลื่นความถ่ี โดยแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�คือให<ผู<ได<รับอนุญาตให<   
ใช<คลื่นความถ่ีโดยชอบด<วยกฎหมายท่ีมีการกําหนดอายุให<คืนคลื่นความถ่ี  
เม่ือสิ้นสุดการอนุญาต แต*กลับมีการเสนอแผนงานการต*ออายุการจัดสรรคลื่น
ความถ่ีโดยชอบด<วยกฎหมายเม่ือครบกําหนดอายุ ให< คืนคลื่นความถ่ี         
ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การขอรับจัดสรรคลื่นความถ่ี สํานักงาน 
กสทช. จึงควรมีการทบทวนแผนงานให<สอดคล<องกับยุทธศาสตร�ตาม      
แผนแม*บท     

 ๔.  นอกเหนือจากยุทธศาสตร�ท่ี ๕ ด<านการเปลี่ยนผ*านไปสู*ระบบการรับส*ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล แล<ว ตัวชี้วัดส*วนใหญ*ยังไม*ใช*ตัวชี้วัด  
ที่สะท<อนถึงการบรรลุเป�าหมาย แต*เปMนตัวชี้วัดท่ีบ*งบอกถึงข้ันตอนหรือ
กระบวนการไปสู*เป�าหมาย ณ จุดใดจุดหนึ่งเท*าน้ัน โดยไม*มีภาพรวมท่ีจะเปMน
หลักประกันได<ว*า ข้ันตอนหรือกระบวนการดังกล*าวเปMนส*วนหนึ่งของเส<นทาง
หรือวิธีการบรรลุเป�าหมายจริงหรือไม* ตลอดจนเป�าหมายจะบรรลุผลได<
อย*างไรและเม่ือใด นอกจากน้ัน การกําหนดตัวชี้วัดยังมีความลั่กลั่น เช*น   



๑๑ 
 

การกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุคมนาคม/กิจการ
กระจายเสียง/กิจการโทรทัศน� ซ่ึงเปMนการกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่น
ความถ่ีในกิจการต*างๆ เหมือนกัน แต*กลับมีตัวชี้วัดต*างกัน โดยกําหนดให<มีท้ัง
เปMนประกาศ กสทช. และจํานวนผู<ได<รับการจัดสรรคลื่นความถ่ี  

 ๕.  การกําหนดค*าเป�าหมายตามตัวชี้วัดยังไม*มีความเหมาะสม เช*น การกําหนด
ระยะเวลาการคืนคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง/กิจการโทรทัศน� ซ่ึงมีการ
กําหนดตัวชี้วัดไว<เปMนจํานวนผู<ได<รับการจัดสรรคลื่นหรือได<รับอนุญาตให<ใช<
คลื่นท่ีมีการกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่น โดยกําหนดค*าเป�าหมายตามตัวชี้วัด
ไว<ร<อยละ ๘๐ ทั้งท่ีจริงแล<วการกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถ่ีน้ัน ควรมี
การระบุรายละเอียดในแต*ละคลื่นความถ่ีและสามารถกําหนดระยะเวลาการ
คืนคลื่นความถ่ีได< ท้ังหมด แม<ว*าคลื่นความถ่ีจะไม*ได<คืนกลับมาภายใน
ระยะเวลาตามแผนแม*บท แต* ก็สามารถกําหนดระดับหรืออัตราส*วน
ความสําเร็จได< 

๖.  แผนงานหรือโครงการกับค*าเป�าหมายตามตัวชี้วัดและงบประมาณที่ใช<มีความ
ไม*สอดคล<องกัน เช*น ในยุทธศาสตร�การใช<งานคลื่นความถ่ีด<านภารกิจเพื่อ
ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงเพื่อประโยชน�สาธารณะ มีการเสนอให<
มีโครงการอบรมอาสาสมัครนักวิทยุสมัครเล*น เพื่อปฏิบัติหน<าท่ีกรณีเกิด
สาธารณะภัย โดยจัดให<มีการอบรม ๑ ครั้ง และใช<งบประมาณจํานวน ๕  
ล<านบาท ซ่ึงผมมีความเห็นว*าโครงการในลักษณะดังกล*าวควรมีการอบรมเปMน
ระยะอย*างต*อเน่ืองในลักษณะเครือข*าย เพื่อให<เกิดการขยายผลเปMนวงกว<าง 
และควรใช<งบประมาณให<เหมาะสมกับกิจกรรมที่กําหนด” 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๓ :   การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งให*ดํารงตําแหน�งรองเลขาธิการ กสทช. 

ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� : กสท., กส. 
   

มติที่ประชุม รับทราบเร่ืองการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต*งตั้งให<ดํารงตําแหน*ง รองเลขาธิการ 
กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. สุทธิพลฯ มีข<อสังเกตว*า หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกรองเลขาธิการ 

กสทช. ควรจะสอดคล<องกับหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกรองเลขาธิการ กสทช. 
ตามประกาศของประธาน กสทช. ที่ออกไปแล<ว และมีการคัดเลือกรองเลขาธิการ 
กสทช. ใน ๓ ภารกิจไปแล<ว 

 

 

 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๔ :  การลาออกและการเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบรายชื่อของอนุกรรมการกําหนด
โครงสร*างอัตราค�าธรรมเนียมและค�าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� : กสท., นส.  

    
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ก า ร แต* งตั้ ง  น า งส า วมรกต  ณ เ ชี ย ง ใหม*  เปM นอนุ ก ร รมกา ร ใน

คณะอนุกรรมการกําหนดโครงสร<างอัตราค*าธรรมเนียมและค*าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� แทน นายสมศักดิ์  คุณเงิน อนุกรรมการท่ีขอ
ลาออก ซ่ึงเปMนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห*ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ 

 ทั้งนี้  ในการจัดทํา คําสั่ งแต*งตั้ งคณะอนุกรรมการกําหนดโครงสร<างอัตรา
ค*าธรรมเนียมและค*าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ให<
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. คร้ังที่         
๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. 
คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๔ เรื่อง การลาออกและการเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบรายชื่อของ
อนุกรรมการกําหนดโครงสร<างอัตราค*าธรรมเนียมและค*าบริการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๕ :  การเพ่ิมองค�ประกอบคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการปรับเปลี่ยนระบบการ

รับส�งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล : กสท., จส.  
   
มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มองค�ประกอบคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการปรับเปลี่ยนระบบการ

รับส*งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล โดยมีผู<แทนจากกลุ*ม
บริษัทที่ได<รับใบอนุญาตให<บริการโครงข*ายโทรทัศน�ประเภทที่ใช<คลื่นความถ่ี
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และกลุ*มบริษัทที่ชนะการประมูลเข<าร*วมเปMน
อนุกรรมการ ซ่ึงเปMนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห*ง พ.ร.บ. องค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให<ยกเว<นค*าเบี้ยประชุม ตามที่รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ผู<แทนจาก บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด 
 ๒. ผู<แทนจาก บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด� บรอดคาสต้ิง จํากัด 
 ๓. ผู<แทนจาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน�และวิทยุ จํากัด 
 ๔. ผู<แทนจาก บริษัท ทริปเปHล วี บรอดคาสท� จํากัด 
 ๕. ผู<แทนจาก บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
 ๖. ผู<แทนจาก บริษัท อมรินทร� เทเลวิชั่น จํากัด 
 



๑๓ 
 

 ๗. ผู<แทนจาก กลุ*มบริษัทดังต*อไปนี้ (รวม ๑ คน) 
 ๑) บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จํากัด 
 ๒) บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จํากัด 
 ๘. ผู<แทนจาก บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด 
 ๙. ผู<แทนจาก กลุ*มบริษัทดังต*อไปนี้ (รวม ๑ คน) 
 ๑) บริษัท ทรู ดีทีที จํากัด 
 ๒) บริษัท ไทย นิวส� เน็ตเวิร�ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด 
 ๑๐. ผู<แทนจาก บริษัท อาร�.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด 
 ๑๑. ผู<แทนจาก บริษัท โมโน บรอดคาซท� จํากัด 
 ๑๒. ผู<แทนจาก กลุ*มบริษัทดังต*อไปนี้ (รวม ๑ คน) 
 ๑) บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด 
 ๒) บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ� วิชั่น จํากัด 
 ๑๓. ผู<แทนจาก บริษัท วอยซ� ทีวี จํากัด 
 ๑๔. ผู<แทนจาก บริษัท ไทยทีวี จํากัด 
 ๑๕. ผู<แทนจาก บริษัท สปริงนิวส� เทเลวิชั่น จํากัด 
 ๑๖. ผู<แทนจาก บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท� จํากัด 
 ๑๗. ผู<แทนจาก บริษัท 3เอ. มาร�เก็ตติ้ง จํากัด 
 ๑๘. ผู<แทนจาก สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก 
 ๑๙. ผู<แทนจาก องค�การกระจายเสียงและแพร*ภาพสาธารณะแห*งประเทศไทย 
 ๒๐. ผู<แทนจาก กรมประชาสัมพันธ� 

 ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต*งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการปรับเปลี่ยนระบบ
การรับส*งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ให<สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๕ เรื่อง การเพิ่มองค�ประกอบคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการ
ปรับเปลี่ยนระบบการรับส*งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๖ :  การแต�งต้ังคณะอนุกรรมการการจัดให*มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง

และบริการเพื่อสังคมทดแทนคณะอนุกรรมการฯ ที่หมดวาระ : กทค., สท.  
   
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการการจัดให<มีบริการ

โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 
 



๑๔ 
 

 ๒. อนุมัติการแต*งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดให<มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย
ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ชุดใหม* ทดแทนคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิม        
ที่หมดวาระ ซ่ึงเปMนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห*ง พ.ร.บ. 
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวาระการปฏิบัติงาน ๑ ปR 
นับตั้งแต*วันท่ีมีคําสั่งแต*งตั้ง และให<ได<รับค*าตอบแทน ค*าเบี้ยประชุม ตามข<อ 
๑๔(๒) และข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว*าด<วยการประชุม ค*าตอบแทน และ
ค*าใช<จ*ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล<วแต*กรณี  
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี   

 ๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ ที่ปรึกษา 
 ๒. ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ   ที่ปรึกษา 
 ๓. รองศาสตราจารย� ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� ที่ปรึกษา 
 ๔. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา  ที่ปรึกษา 
 ๕. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร   ประธานอนุกรรมการ 
 ๖. ผู<แทนกระทรวงเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการส่ือสาร  อนุกรรมการ 
 ๗. พลเอก มนตรี  สังขทรัพย�  อนุกรรมการ 
 ๘. นายภูมิใจ  อัตตะนันทน�  อนุกรรมการ 
 ๙. นายอดิศร  เกียรติโชควิวัฒน�  อนุกรรมการ 
 ๑๐. นายสุธี  มากบุญ   อนุกรรมการ 
 ๑๑. นางฉวีรัตน�  เกษตรสุนทร  อนุกรรมการ 
 ๑๒. นางพิศวาส  ยุติธรรมดํารง  อนุกรรมการ 
 ๑๓. นายนัทธี  พุคยาภรณ�   อนุกรรมการ 
 ๑๔. นายทวีศักดิ์  เดชเดโช   อนุกรรมการ 
 ๑๕. นายอนุสรณ�  เนื่องผลมาก  อนุกรรมการ 
 ๑๖. นายวีรพงษ�  เกรียงสินยศ  อนุกรรมการ 
 ๑๗. พลอากาศตรี เอกรัฐ  ษรานุรักษ�  อนุกรรมการ 
 ๑๘. นายก*อกิจ  ด*านชัยวิจิตร  อนุกรรมการ 
 ๑๙. นายพากเพียร  สุนทรสิต  อนุกรรมการ 
 ๒๐. ผู<อํานวยการกลุ*มงานบริการ 
  โทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๒๑. นายสุปรีย�  เทียนทํานูล   อนุกรรมการและผู<ช*วยเลขานุการ 
 ๒๒. นายพีระเชฎฐ�  พงษ�ศิริ   อนุกรรมการและผู<ช*วยเลขานุการ 
 ๒๓. นางสาวรุจิรัตน�  โกยกุล   อนุกรรมการและผู<ช*วยเลขานุการ  

  

 

 

 



๑๕ 
 

 ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต*งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดให<มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติ
หลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๖ เรื่อง การแต*งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดให<มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมทดแทนคณะอนุกรรมการฯ ที่หมดวาระ 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๗ :  แต�งต้ังคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ชุดใหม� : กทค., คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมฯ 
    
มติที่ประชุม อนุมัติการแต*งตั้งคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป�องกันและบรรเทา      

สาธารณภัย (ชุดใหม*) ซ่ึงเปMนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห*ง 
พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให<มีวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปR 
นับตั้งแต*วันที่มีคําสั่งแต*งตั้งและให<ได<รับค*าตอบแทน ค*าเบี้ยประชุม ตามข<อ ๑๔(๒) 
ข<อ ๑๕ และข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว*าด<วยการประชุม ค*าตอบแทน และ
ค*าใช<จ*ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล<วแต*กรณี ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. คณะท่ีปรึกษา ประกอบด<วย 
 ๑) พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ 
 ๒) ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ 
 ๓) รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� 
 ๔) นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา 
 ๕) พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร 
 ๖) ผู<แทนจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 ๗) ผู<แทนจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 ๘) ผู<แทนจากบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) 
 ๙) ผู<แทนจากบริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
 ๑๐) ผู<แทนจากบริษัท ทรูมูฟ จํากัด 
 ๑๑) ผู<แทนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวิร�ค จํากัด 
 ๑๒) ผู<แทนบริษัท ดีแทค เน็ทเวอร�ค จํากัด 
 ๑๓) ผู<แทนบริษัท เรียล ฟHวเจอร� จํากัด 
 
 
 
  



๑๖ 
 

 ๒. คณะอนุกรรมการ ประกอบด<วย 
 ๑) ดร.สุเมธ  ชัยเลิศวณิชกุล   ประธานอนุกรรมการ 
 ๒) พลเอก วิบูลย�ศักดิ์  หนีพาล   อนุกรรมการ 
 ๓) พลอากาศเอก ถวัลย�  มหาดไทย   อนุกรรมการ 
 ๔) นายธนภน  วัฒนกุล    อนุกรรมการ 
 ๕) นายสุรเชษฐ�  สถิตนิรามัย   อนุกรรมการ 
 ๖) นายชัยรัตน�  ลิขิตเจริญพงษ�   อนุกรรมการ 
 ๗) นายวิวัฒน�  ศีตมโนชญ�    อนุกรรมการ 
 ๘) นายปรเมศวร�  มินศิริ    อนุกรรมการ 
 ๙) พันเอก บวร  วงษ�แสงจันทร�   อนุกรรมการ 
 ๑๐) ดร.ภาสกร  ประถมบุตร    อนุกรรมการ 
  (ผู<แทนจากศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห*งชาติ) 
 ๑๑) นายศรรังสรรค�  วงศ�สมุทร   อนุกรรมการ 
  (ผู<แทนจากกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 ๑๒) ดร.เจษฎา  ศิวรักษ�    เลขานุการ 
 ๑๓) นางสาวเบญจวรรณ  จําเริญพร   ผู<ช*วยเลขานุการ 
 ๑๔) นายวีรพัตน�  สรรรพานิช   ผู<ช*วยเลขานุการ  

 ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต*งตั้งคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป�องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ชุดใหม*) ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของ     
ที่ประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ 
และมติที่ประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. วาระท่ี ๕.๗ 
เร่ือง แต*งตั้งคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุดใหม*)  

 

ระเบียบวาระที่  ๕.๘ :  สรุปผลการรับฟTงความเห็นของผู*มีส�วนได*เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง การ
อนุญาตให*ใช*เคร่ืองวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) 
ย�านความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ GHz : กทค., ทท., คท.  

    

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต*อรายงานผลการรับฟFงความคิดเห็น ร*าง
ประกาศ กสทช. เร่ือง การอนุญาตให<ใช<เคร่ืองวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short 
Range Devices) ย*านความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ GHz ในลักษณะ Wireless Local Area 
Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. .... และ
ร*างประกาศ กสทช. ว*าด<วยมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ� 
เร่ือง เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย*านความถ่ีวิทยุ 
๕๗ – ๖๖ GHz ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless 
Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. .... ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ทั้งน้ี ให<สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร*ในเวปไซต�สํานักงาน กสทช. ต*อไป 

  



๑๗ 
 

 ๒. เห็นชอบ ร*างประกาศ กสทช. เร่ือง การอนุญาตให<ใช<เคร่ืองวิทยุคมนาคม
สื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย*านความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ GHz 
ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless 
Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. .... และร*างประกาศ กสทช. ว*าด<วย
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� เรื่อง เคร่ืองวิทยุ
คมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย*านความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ GHz 
ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless 
Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ทั้งนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามในประกาศ
ก*อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต*อไป 

 อนึ่ง กสทช.ประวิทย�ฯ มีประเด็นข<อสังเกตเก่ียวกับกระบวนการจัดรับฟFงความคิดเห็นฯ 
ที่ไม*เปMนไปตามระเบียบ โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส*งให<ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๐๓ ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม 

๒๕๕๗ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้ 
  “ถึงแม<ผมเห็นชอบกับหลักการของร*างประกาศ กสทช. เร่ือง การอนุญาตให<ใช<

เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย*านความถ่ีวิทยุ 
๕๗ – ๖๖ GHz ในลักษณะ Wireless Local AREA Network (WLAN) หรือ 
Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. .... และร*างประกาศ กสทช. 
ว*าด<วยมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ� เรื่อง เครื่องวิทยุ
คมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย*านความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ 
GHz ในลักษณะ Wireless Local AREA Network (WLAN) หรือ Wireless Personal 
Area Network (WPAN) พ.ศ. .... ฉบับปรับปรุงแก<ไขหลังการรับฟFงความคิดเห็น
รวมทั้งเห็นชอบต*อสรุปผลการรับฟFงความคิดเห็นของผู<มีส*วนได<และประชาชน
ทั่วไป เร่ือง การอนุญาตให<ใช<เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range 
Devices) ย*านความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ GHz ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ แต*ก็มี
ข<อสังเกตต*อกระบวนการจัดรับฟFงความคิดเห็นที่สํานักงาน กสทช. ดําเนินการว*า
น*าจะไม*ชอบด<วยกฎหมาย เนื่องจากไม*มีการประกาศเชิญชวนล*วงหน<าก*อน ๑๕ 
วันก*อนการรับฟFงความคิดเห็น ๓๐ วัน ตามที่กําหนดในระเบียบ กทช. ว*าด<วยการ
รับฟFงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข<อ ๒๑ 

  ส*วนท่ีสํานักงาน กสทช. ได<ชี้แจงว*าหลังได<รับความเห็นของผมในชั้นกลั่นกรอง
ก*อนการพิจารณาของ กทค. แล<ว ก็ได<ดําเนินการขยายระยะเวลาการรับฟFงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมจนครบถ<วนตามระเบียบการดําเนินการดังกล*าว นับเปMนเร่ืองท่ีดี 
แต*ต*อไปควรที่จะดําเนินการให<ถูกต<องครบถ<วนแต*ต<น” 

 

 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๙ :  การพิจารณาให*ความเห็นชอบใน ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง นิยามของตลาด 
และขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข*อง พ.ศ. .... และ ร�างประกาศ กสทช. 
เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณากําหนดผู*มีอํานาจเหนือตลาดในกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. .... เพ่ือนําไปจัดรับฟTงความคิดเห็นสาธารณะ : กทค., วท. 

    
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมเสียงข<างมาก ( ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 

รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ)  กสทช. ดร. สุทธิพลฯ  กสทช. 
พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  
กสทช. พลเอก สุกิจฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ) มีมติเห็นชอบในหลักการ ร*าง
ประกาศ กสทช. เร่ือง นิยามของตลาด และขอบเขตตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข<อง 
พ.ศ. .... และ ร*าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณากําหนดผู<มี
อํานาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. เห็นชอบกระบวนการจัดรับฟFงความคิดเห็นสาธารณะต*อ ร*างประกาศ กสทช. 
เรื่อง นิยามของตลาด และขอบเขตตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข<อง พ.ศ. .... 
และ ร*างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณากําหนดผู<มี
อํานาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ทั้งนี้ เพื่อให<เปMนไปตามมาตรา ๒๘ แห*ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

 ที่ประชุมเสียงข<างน<อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส*งให<ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๐๔ ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม 

๒๕๕๗ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้ 
  “การท่ีร*างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณากําหนดผู<มีอํานาจ

เหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... แก<ไขค*าดัชนี HHI สําหรับตลาดท่ีมีการ
กระจุกตัวสูงในข<อ ๙(๑) จาก ๑๘๐๐ เปMน ๒๕๐๐ ย*อมเปMนการยอมรับการผูกขาด
ที่มากข้ึน และส*งผลให<บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีไทยไม*อยู*ในการกํากับดูแล ซ่ึงการ
วิเคราะห�เบื้องต<นของสํานักงาน กสทช. ก็พบว*า ร*างประกาศฯ อาจมีผลให< ผู<มีอํานาจ
เหนือตลาดบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีรายเดิมไม*ต<องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข<องอีก
ต*อไป เช*น ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราข้ันสูงของค*าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปMนต<น นอกจากนี้ ร*าง
ประกาศฯ ยังกระทบต*ออํานาจในการกํากับดูแลอัตราค*าบริการโทรศัพท�เคลื่อนที่ใน
ย*านความถ่ี ๒.๑ GHz ด<วย ทั้งที่ กทค. ได<ประกาศหลังการประมูลคลื่นความถ่ีย*าน
ดังกล*าวเสร็จสิ้นแล<วว*าจะกําหนดอัตราค*าบริการข้ันสูงเพื่อให<ค*าบริการลดลง ผมจึงไม*
เห็นชอบต*อการออกประกาศท่ีจะเปMนการลดการกํากับดูแล เว<นแต*จะต<องมีมาตรการ
รองรับเพื่อให<มีการคุ<มครองประโยชน�สาธารณะและประโยชน�ผู<บริโภคได<  

 



๑๙ 
 

  ทั้งนี้ กสทช. ควรใช<กฎหมายเปMนเครื่องมือในการกํากับดูแล โดยวิเคราะห�จาก
สภาพข<อเท็จจริงในตลาดปFจจุบันว*า บริการใดควรมีการกํากับดูแลอย*างเข<มข<น หรือ
หากสภาพตลาดมีการแข*งขันสูงอยู*แล<ว ก็สามารถกํากับดูแลน<อยลงได< แต*หาก กสทช. 
เลือกท่ีจะกํากับดูแลน<อยลงทั้งท่ีข<อเท็จจริงของสภาพตลาดไม*มีการแข*งขันมากนัก และ
ผู<ใช<บริการมีอํานาจต*อรองน<อย ย*อมจะทําให<ผู<ใช<บริการเสียประโยชน� และ กสทช. ถูก
สังคมตําหนิได<” 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑๐ : การประเมินผลตัวชี้วัด (KPI)ของสํานักงาน กสทช. ประจําปi ๒๕๕๖ และเกณฑ�

การจ�ายค�าตอบแทนประจําปi ๒๕๕๖ : บย. 
      
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๑๐ เรื่อง การประเมินผลตัวชี้วัด (KPI) 

ของสํานักงาน กสทช. ประจําปR ๒๕๕๖ และเกณฑ�การจ*ายค*าตอบแทนประจําปR 
๒๕๕๖ ออกไป และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. ในครั้งต*อไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑๑ : ขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน�สาธารณะประจําปi ๒๕๕๖ (ประเภทที่ ๑) จํานวน ๘ โครงการ : ทบ.  

   
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๑๑ เร่ือง ขอความเห็นชอบโครงการที่

ขอรับการส*งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน�สาธารณะประจําปR ๒๕๕๖ 
(ประเภทท่ี ๑) จํานวน ๘ โครงการ ออกไป และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอ     
ที่ประชุม กสทช. ในคร้ังต*อไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑๒ : ขออนุมัติจัดการประชุมเสวนาฯ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (กตป.) โดยใช*งบประมาณรายจ�ายประจําปi ๒๕๕๖ : ผบ.   
    
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๑๒ เร่ือง ขออนุมัติจัดการประชุมเสวนาฯ 

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ออกไป และให<
สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. ในคร้ังต*อไป  

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑๓ : ร�างประมวลจริยธรรมของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ

กิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ (นย.)  
   
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง ร*างประมวลจริยธรรมของ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห*งชาติ 
ออกไป และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. ในคร้ังต*อไป 

 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๑๔ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด*วยประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ*างของ
สํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ (นย.)  

     
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เล่ือนการพิจารณาวาระที่ ๕.๑๔ เรื่อง ร*างระเบียบ กสทช. ว*าด<วย

ประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ<างของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... ออกไป 
และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. ในคร้ังต*อไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑๕ : แต�งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห�งทางชุดใหม� (ชุดที่ ๔) : กทค., วท. 
    
มติที่ประชุม เห็นชอบการแต*งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห*งทางชุดใหม* (ชุดที่ ๔) ซ่ึง

เปMนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห*ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให<มีวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปR นับตั้งแต*วันท่ีมีคําสั่ง
แต*งตั้งและให<ได<รับค*าตอบแทน ค*าเบ้ียประชุม ตามข<อ ๑๔(๒) ข<อ ๑๕ และข<อ 
๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว*าด<วยการประชุม ค*าตอบแทน และค*าใช<จ*ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล<วแต*กรณี ตามที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. นายกิตติพงศ�  เตมียะประดิษฐ�    ประธานอนุกรรมการ  
 ๒. นายอัศวิน  พิชญโยธิน     อนุกรรมการ 
 ๓. พันเอก ไพรัช  โอฬารไพบูลย�    อนุกรรมการ 
 ๔. นางภารนี  สวัสดิรักษ�     อนุกรรมการ 
 ๕. ดร.สฤษดิ์  ธัญกิจจานุกิจ    อนุกรรมการ 
 ๖. ผู<อํานวยการกลุ*มงานวิชาการ 
  และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม   เลขานุการ 
 ๗. ผู<อํานวยการส*วนงานสิทธิแห*งทาง  
  โครงข*าย และโครงสร<างพื้นฐาน 
  กลุ*มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ผู<ช*วยเลขานุการ 
 ๘. ผู<แทนส*วนงานสิทธิแห*งทาง 
  โครงข*าย และโครงสร<างพื้นฐาน 
  กลุ*มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ผู<ช*วยเลขานุการ  

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต*งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห*งทางชุดใหม*        
ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. คร้ังที่      
๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. 
คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑๕ เร่ือง แต*งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห*งทางชุดใหม* 
  



๒๑ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๑๖ : ขอเสนอแต�งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ด*านโทรคมนาคม : กทค., มท. 

    
มติที่ประชุม อนุมัติการแต*งต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ

ด<านโทรคมนาคม ซ่ึงเปMนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห*ง พ.ร.บ. 
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปR นับต้ังแต*
วันท่ีมีคําสั่งแต*งตั้ง และให<ได<รับค*าตอบแทน ค*าเบ้ียประชุม ตามข<อ ๑๔(๒) และ
ข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว*าด<วยการประชุม ค*าตอบแทน และค*าใช<จ*ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล<วแต*กรณี ตามที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ    ประธานอนุกรรมการ 
 ๒.  เลขาธิการ กสทช.     อนุกรรมการ 
 ๓. นายอภิชาต  อาสภวิริยะ    อนุกรรมการ 
 ๔. ดร. สงขลา  วิชัยขัทคะ    อนุกรรมการ  
 ๕. นายชาตรี  สุวรรณิน     อนุกรรมการ 
 ๖. นายกุศล  แย<มสอาด     อนุกรรมการ 
 ๗. นายดิสทัต  โหตระกิตย�    อนุกรรมการ 
 ๘. ศ. (พิเศษ) ดร. กมลชัย  รัตนสกาววงศ�   อนุกรรมการ 
 ๙. นายประธาน  จุฬาโรจน�มนตรี    อนุกรรมการ 
 ๑๐. ผศ. ดร. ปHยะบุตร  บุญอร*ามเรือง   อนุกรรมการ 
 ๑๑. รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจโทรคมนาคม  อนุกรรมการ 
 ๑๒. ผู<เชี่ยวชาญพิเศษด<านกฎหมาย   อนุกรรมการ 
 ๑๓. นางพงษ�สวาท  กายอรุณสุทธิ ์   อนุกรรมการ 
 ๑๔. ผู<อํานวยการกลุ*มงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม อนุกรรมการ 
 ๑๕. ผู<อํานวยการกลุ*มงานการอนุญาต 
  และกํากับวิทยุคมนาคม       อนุกรรมการ 
 ๑๖. ผู<อํานวยการกลุ*มงานค*าธรรมเนียม 
  และอัตราค*าบริการในกิจการโทรคมนาคม  อนุกรรมการ 
 ๑๗. ผู<อํานวยการกลุ*มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี 
  โทรคมนาคม     อนุกรรมการ 
 ๑๘. ผู<อํานวยการกลุ*มงานรับเรื่องร<องเรียน 
  และคุ<มครองผู<บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  อนุกรรมการ 
 ๑๙. ผู<อํานวยการกลุ*มงานโครงข*ายพื้นฐานการใช<และ 
  เชื่อมต*อโครงข*าย     อนุกรรมการ 
 ๒๐. ผู<อํานวยการกลุ*มงานวิชาการ 
  และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม   อนุกรรมการ 
 ๒๑. ผู<อํานวยการกลุ*มงานการอนุญาต 
  ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑   อนุกรรมการ 



๒๒ 
 

 ๒๒. ผู<อํานวยการกลุ*มงานการอนุญาต 
  ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒   อนุกรรมการ  
 ๒๓. ผู<อํานวยการกลุ*มงานบริหาร 
  และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม   อนุกรรมการ 
 ๒๔. ผู<อํานวยการกลุ*มงานบริการโทรคมนาคม 
  โดยทั่วถึงและเพื่อสังคม    อนุกรรมการ 
 ๒๕. นายรัฐพงศ�  โภคะสุวรรณ    อนุกรรมการ 
 ๒๖. ผู<อํานวยการกลุ*มงานกฎหมายโทรคมนาคม  อนุกรรมการและ 
         เลขานุการ 
 ๒๗. นายภูริต  ประสานศักดิ์     
  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
  กลุ*มงานกฎหมายโทรคมนาคม   ผู<ช*วยเลขานุการ  

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต*งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบด<านโทรคมนาคม ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของ
ท่ีประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ 
และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑๖ เร่ือง แต*งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบด<านโทรคมนาคม  

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑๗ : ขอเสนอแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดการได*รับจัดสรร

คล่ืนความถี่หรือใช*ประโยชน�คลื่นความถี่ รวมทั้งความจําเปkนในการถือครอง
คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม : กทค., คณะอนุกรรมการเพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียดการได*รับจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  

   
มติที่ประชุม อนุมัติการแต*งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการได<รับจัดสรรคลื่น

ความถ่ีหรือใช<ประโยชน�คลื่นความถ่ี รวมทั้งความจําเปMนในการถือครองคลื่นความถ่ี
ในกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงเปMนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห*ง 
พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวาระการปฏิบัติงาน           
๖ เดือน นับตั้งแต*วันที่มีคําสั่งแต*งตั้ง และให<ได<รับค*าตอบแทน ค*าเบ้ียประชุม ตาม
ข<อ ๑๔(๒) และข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว*าด<วยการประชุม ค*าตอบแทน และ
ค*าใช<จ*ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล<วแต*กรณี ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ดร.สงขลา  วิชัยขัทคะ    ประธานอนุกรรมการ 
 ๒.  พลเอก อนุสรณ�  เทพธาดา    อนุกรรมการ 
 ๓. พลโท จิระ  โกมุทพงศ�    อนุกรรมการ 
 ๔. พลโท ภาสน�อิทธิ์  เวทย�วัฒนะ    อนุกรรมการ  



๒๓ 
 

 ๕. ร<อยตํารวจตรี พงษ�นิวัฒน�  ยุทธภัณฑ�บริการ  อนุกรรมการ 
 ๖. นายไพรัช  วรปาณิ     อนุกรรมการ 
 ๗. นายธานินทร�  เลาหเพียงศักดิ์    อนุกรรมการ 
 ๘. นายกุศล  แย<มสะอาด    อนุกรรมการ 
 ๙. นายประธาน  จุฬาโรจน�มนตรี    อนุกรรมการ 
 ๑๐. หม*อมหลวง กรกสิวัฒน�  เกษมศรี   อนุกรรมการ 
 ๑๑. นายวีรพัฒน�  ปริยวงศ�    อนุกรรมการ 
 ๑๒. นายพิทยาพล  จันทนะสาโร    อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓. นายดํารงค�  วัสโสทก      ผู<ช*วยเลขานุการ 
 ๑๔. นายพากเพียร  สุนทรสิต    ผู<ช*วยเลขานุการ 
 ๑๕. นางสุพินญา  จําปR        ผู<ช*วยเลขานุการ 
 ๑๖. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท�   ผู<ช*วยเลขานุการ 
 ๑๗. นายชัยยุทธ  มังศรี     ผู<ช*วยเลขานุการ  

 ท้ังน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต*งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการ
ได<รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช<ประโยชน�คลื่นความถ่ี รวมทั้งความจําเปMนในการ 
ถือครองคล่ืนความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติ
หลักการของที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระที่ ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑๗ เร่ือง แต*งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการได<รับ
จัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช<ประโยชน�คลื่นความถ่ี รวมทั้งความจําเปMนในการถือครอง
คลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม  

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑๘ : การพิจารณาขยายวาระการปฏิบัติหน*าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณา

งบประมาณของสํานักงาน กสทช. : ยย.  
   
มติที่ประชุม อนุมัติการแต*งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. ซ่ึง

เปMนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห*ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปR นับตั้งแต*วันที่มีคําสั่งแต*งตั้ง
และให<ได<รับค*าตอบแทน ค*าเบี้ยประชุม ตามข<อ ๑๔(๒) ข<อ ๑๕ ข<อ ๑๗ และข<อ 
๑๘ ของระเบียบ กสทช. ว*าด<วยการประชุม ค*าตอบแทน และค*าใช<จ*ายของ
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล<วแต*กรณี ตามที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ศาสตราจารย�พิเศษ ประสพสุข  บุญเดช   ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นายพหล  จินดากุล     อนุกรรมการ 
 ๓. พลตํารวจเอก ชาญชิต  เพียรเลิศ   อนุกรรมการ 



๒๔ 
 

 ๔. พลอากาศเอก สัณฑพงศ�  รื่นรมย�   อนุกรรมการ 
 ๕. นายอนุโพธ  บุนนาค     อนุกรรมการ 
 ๖. นายประสิทธิ์  จันทร�ประทีปฉาย   อนุกรรมการ 
 ๗. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ    อนุกรรมการ 
 ๘. เลขาธิการ กสทช. หรือผู<ท่ีได<รับมอบหมาย  เลขานุการ 
 ๙. ผู<แทนสํานักงาน กสทช.     ผู<ช*วยเลขานุการ 
 ๑๐. ผู<แทนสํานักงาน กสทช.     ผู<ช*วยเลขานุการ  

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต*งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งที่ 
๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. 
คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑๘ เร่ือง การพิจารณาขยายวาระการปฏิบัติหน<าที่ของคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑๙ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการส�งเสริมและประเมินผลการประชาสัมพันธ�และ

กิจกรรมเพ่ือสังคมของสํานักงาน กสทช. : สบ.  
   
มติที่ประชุม อนุมัติการแต*งตั้งคณะอนุกรรมการส*งเสริมและประเมินผลการประชาสัมพันธ�และ

กิจกรรมเพื่อสังคมของสํานักงาน กสทช. ซ่ึงเปMนการใช<อํานาจของ กสทช. ตาม
มาตรา ๓๓ แห*ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให<มีวาระ
การปฏิบัติงาน ๒ ปR นับตั้งแต*วันที่ มีคําสั่งแต*งตั้ง และให<ได<รับค*าตอบแทน         
ค*าเบี้ยประชุม ตามข<อ ๑๔(๒) ข<อ ๑๕ และข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว*าด<วย
การประชุม ค*าตอบแทน และค*าใช<จ*ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ แล<วแต*กรณี ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 

 ๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี   ที่ปรึกษา 
 ๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�   ที่ปรึกษา 
 ๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ  ที่ปรึกษา 
 ๔. พลอากาศเอก ณรงค�ศักดิ์  สังขพงศ�  ประธานอนุกรรมการ 
 ๕. พลเรือตรีหญิง สุรัชฎา  ชลออยู*  อนุกรรมการ 
 ๖. ดร. ส*งเกียรติ  ทานสัมฤทธิ์   อนุกรรมการ 
 ๗. รศ. กรรณิการ�  อัศวดรเดชา   อนุกรรมการ 
 ๘. นางนุชนาถ  วสุรัตน�    อนุกรรมการ 
 ๙. นายประภัทร�  ศรลัมพ�   อนุกรรมการ 
 ๑๐. รองเลขาธิการภารกิจยุทธศาสตร� 
  และกิจการองค�กร    อนุกรรมการ 
 



๒๕ 
 

 ๑๑. ผู<อํานวยการกลุ*มงานวิชาการและจัดการ 
  ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน�  อนุกรรมการ 
 ๑๒. ผู<อํานวยการกลุ*มงานวิชาการและจัดการ 
  ทรัพยากรโทรคมนาคม   อนุกรรมการ  
 ๑๓. ผู<อํานวยการกลุ*มงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  
  กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
  เพื่อประโยชน�สาธารณะ   อนุกรรมการ 
 ๑๔. ผู<อํานวยการกลุ*มงานประธานกรรมการ 
  และการประชุม    อนุกรรมการ 
 ๑๕. นางสุวรรนีย�  เจียรานุชาติ   อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖. นางวณิภา  พรหมายน   ผู<ช*วยเลขานุการ 
 ๑๗. นายรัชตะพงศ�  พินทุเสนีย�   ผู<ช*วยเลขานุการ 

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต*งตั้งคณะอนุกรรมการส*งเสริมและประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ�และกิจกรรมเพื่อสังคมของสํานักงาน กสทช. ให<สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือ
วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑๙ เร่ือง การแต*งตั้งคณะอนุกรรมการส*งเสริมและประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ�และกิจกรรมเพื่อสังคมของสํานักงาน กสทช.  

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๒๐ : โครงการทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประจําปi ๒๕๕๗ : วย.   
   
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เ ล่ือนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๒๐ เร่ือง โครงการทุนการศึกษา           

ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประจําปR ๒๕๕๗ ออกไป และให<สํานักงาน กสทช. 
นําเสนอที่ประชุม กสทช. ในคร้ังต*อไป 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ ขอให<สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบในประเด็นอํานาจหน<าท่ีของ 

กสทช. ในเร่ืองการให<ทุนว*าเปMนไปตามข<อกฎหมายใด และกรณีมีอํานาจหน<าที่ทําได< 
ขอให<วางแผนการจัดสรรทุนทั้งระบบ โดยไม*ควรเสนอขออนุมัติเปMนคราวๆ หรือ   
ทีละกรณี 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๒๑ : การปรับปรุงโครงสร*างสํานักงาน กสทช. : บย.   
   
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๒๑ เร่ือง การปรับปรุงโครงสร<างสํานักงาน 

กสทช. ออกไป และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. ในคร้ังต*อไป 
 



๒๖ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๒๒ : ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) รถตรวจสอบและ
หาทิศวิทยุ จํานวน ๕ คัน และเห็นชอบให*สํานักงาน กสทช. ดําเนินการซื้อรถ
ตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๕ คัน โดยวิธีการประกวดราคา : ภภ., พย.  

   
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๒๒ เร่ือง ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน 

(Term of Reference : TOR) รถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๕ คัน และ
เห็นชอบให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการซ้ือรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน  
๕ คัน โดยวิธีการประกวดราคา ออกไป และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม 
กสทช. ในคร้ังต*อไป  

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๒๓ : ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) สถานีตรวจสอบ

การใช*ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring 
Stations) และเห็นชอบให*สํานักงาน กสทช. ดําเนินการซื้อสถานีตรวจสอบการ
ใช*ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring 
Stations) โดยวิธีการประกวดราคา : ภภ., พย. 

  

มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๒๓ เร่ือง ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน 
(Term of Reference : TOR) สถานีตรวจสอบการใช<ความถ่ีวิทยุระบบควบคุม
ระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) และเห็นชอบให<
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการซ้ือสถานีตรวจสอบการใช<ความถ่ีวิทยุระบบควบคุม
ระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) โดยวิธีการประกวดราคา 
ออกไป และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. ในคร้ังต*อไป  

 
ระเบียบวาระที่  ๖  :   เรื่องอ่ืนๆ  
 
 ไม*มี 
 

ประธาน ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๗ 
พร<อมกล*าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล*าวปHดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น.  
 
 


