
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๕ 
วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาต ิ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๑.      พันเอก ดร.นท ี ศุกลรัตน ์                                                          ประธานกรรมการ 

๒.     พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ                                                      กรรมการ 

๓.     พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                   กรรมการ 

๔.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                   กรรมการ 

๕.     นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์                                                      กรรมการ 

๖.      นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ                                                      เลขานุการ 

 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส านักเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส านักงาน กสทช. 
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เร่ิมประชุม              ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานกรรมการ กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับ
ภารกิจที่ได้ด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

                       ๑. เน่ืองจากได้มีค าสั่งส านักงาน กสทช. ที่ ๒๐๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยให้โอนย้ายเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ดังน้ัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อ
การก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์โดยก าหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๕ 



มกราคม –๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทั้งน้ี เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

                       ๒. ได้มีการหารือกับประธาน กสทช. (พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี) เกี่ยวกับ
การปฏิบัติภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
คล่องตัว เนื่องจากขณะนี้ระเบียบการแบ่งส่วนงานและโครงสร้างยังมิได้ประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ยังไม่มีสถานที่ส าหรับรองรับเจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายมา
ปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังน้ัน จึงขอให้ประธาน กสทช. 
มอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. ด าเนินการจัดหาสถานที่เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พร้อมทั้งด าเนินการเร่งรัดการจัดท า
สัญญาการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เรียบร้อยโดยเร็ว 

มติที่ประชุม                 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

         รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

                               คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๔ เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีข้อแก้ไข ดังน้ี 

๑. ระเบียบวาระที่ ๓.๑ หน้าที่ ๔   ให้เพิ่มเติมมติที่ประชุมเป็น “รับทราบ และเห็น
ควรแจ้งประธาน กสทช. เพื่อ ให้ส านักงาน กสทช. เร่งติดตามความคืบหน้าให้ระเบียบการแบ่ง
ส่วนงานภายในและโครงสร้างประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว เนื่องจากปัจจุบันระเบียบ
การแบ่งส่วนงานภายในและโครงสร้างอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา ส่งผลให้กระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวมีอุปสรรคที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ และจะ
ท าเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ” 

๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๒ หน้าที่ ๗ ให้แก้ไขมติที่ประชุมเป็น  “ที่ประชุมเห็นควรจัด
ให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท างบประมาณประจ าปี ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๑๓  – ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อให้การตั้งงบประมาณเป็นไปด้วยความครบถ้วน และเหมาะสม พร้อมทั้งมี
ข้อสังเกตว่าการจัดท างบประมาณควรจะอ้างอิงจากภารกิจภายใต้ร่างแผนแม่บทกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕  –๒๕๕๙) ประกอบกับการจัดท างบประมาณ
โครงการและงบประจ าจะต้องสามารถรองรับภารกิจของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๑๙ คณะอนุกรรมการ ด้วย” 
 

ระเบียบวาระที่ ๓     เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑   เร่ืองร้องเรียนด้านเนื้อหารายการโทรทัศน์ ละครหลังข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗  (ส านักกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์) 

                   มติที่ประชุม      ให้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนให้ได้ทราบว่าได้รับเรื่องดังกล่าวไว้
พิจารณาแล้ว โดยเมื่อมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ตลอดจนจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับ



ภารกิจดังกล่าวแล้ว จะเร่งด าเนินการตามข้อร้องเรียนต่อไป พร้อมทั้งให้ส านักงาน กสทช.เร่ง
ติดตามความคืบหน้าให้ระเบียบการแบ่งส่วนงานภายในและโครงสร้างประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาโดยเร็ว นอกจากนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เรียบร้อยแล้ว เห็นควรน าส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับดูแลการแข่งขันใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

                   มติที่ประชุม     ที่ประชุมเห็นควรมอบหมายให้ กสท.ผศ.ดร.ธวัธชัย จิตรภาษ์
นันท์ เป็นผู้รับผิดชอบคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ทั้งน้ี เพื่อให้การด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความรอบคอบและเรียบร้อย จึงเห็นควรก าหนดแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดย
ให้น าเสนอชื่อคณะอนุกรรมการ องค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการ พร้อมรายละเอียดข้อมูลประวัติ 
และคุณสมบัติของอนุกรรมการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และอัตราค่าตอบแทนค่าเบี้ย
ประชุม ก่อนน าเสนอที่ประชุม กสท.พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๓   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ 

                   มติที่ประชุม     ที่ประชุมเห็นควรมอบหมายให้ ประธาน กสท. พันเอก ดร.นที 
ศุกลรัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ทั้งน้ี เพื่อให้การด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ
และเรียบร้อย จึงเห็นควรก าหนดแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยให้น าเสนอชื่อ
คณะอนุกรรมการ องค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการ พร้อมรายละเอียดข้อมูลประวัติ และ
คุณสมบัติของอนุกรรมการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และอัตราค่าตอบแทนค่าเบี้ย
ประชุม ก่อนน าเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๔   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

                   มติที่ประชุม     ที่ประชุมเห็นควรมอบหมายให้ กสท. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะ
กิจ เป็นผู้รับผิดชอบคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อให้
การด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบและเรียบร้อย จึงเห็น
ควรก าหนดแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยให้น าเสนอชื่อคณะอนุกรรมการ 
องค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการ พร้อมรายละเอียดข้อมูลประวัติ และคุณสมบัติของอนุกรรมการ 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และอัตราค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม ก่อนน าเสนอที่ประชุม 
กสท. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๕ การคัดเลือกกรรมการตรวจสอบภายใน 



                   มติที่ประชุม     เห็นควรให้กรรมการ กสท. พิจารณาน าเสนอรายชื่อกรรมการ
ตรวจสอบภายใน พร้อมแนบรายละเอียดประวัติที่เกี่ยวข้องเพื่อน าเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป โดยการพิจารณาคัดเลือกกรรมการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามข้อ ๕ 
ของร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๖  การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ 

                   มติที่ประชุม     ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่าง
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังน้ี 

                                          ๑. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึงทุกภาคส่วน รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่กฎหมายก าหนด คือ ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ และ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจัดที่จังหวัดกรุงเทพฯ จ านวน ๑ ครั้ง และจัดตามภูมิภาค ๓ 
ภูมิภาค นอกจากนี้เห็นควรจัดให้มีการถ่ายทอดสดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านโทรทัศน์
ดาวเทียม ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช.และผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
๙๔.๕๐ MHz เพื่อให้สาธารณชนสามารถรับทราบกระบวนการได้อย่างกว้างขวาง ทั้งน้ี การจัด
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวจะไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง เน่ืองจากรูปแบบการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นไปอย่างครอบคลุมทุก
ภาคส่วนแล้ว 

                                            ๒.   รูปแบบในการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เห็นควร
จัดในรูปแบบดังน้ี 

                                                  (๑) การจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในจังหวัด
กรุงเทพฯ ก าหนดรูปแบบการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทฯ แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
๓ กลุ่ม คือ ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ ๓ เวที โดยด าเนินการในลักษณะคู่ขนานพร้อมกันไป ทั้งน้ี โดยพิจารณา
มอบหมายกรรมการ กสท. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละเวที 

                                                 (๒) การจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะใน ๓ ภูมิภาค 
ก าหนดรูปแบบการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทฯ โดยเชิญกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม คือ 
ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าให้ข้อคิดเห็นพร้อมกันในคราว
เดียว ทั้งนี้ โดยพิจารณามอบหมายกรรมการ กสท. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
ประชุมในแต่ละภูมิภาค 

                                           ๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการประสานงานกับ
ฝ่ายเลขานุการ กทค. เกี่ยวกับรูปแบบการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เน่ืองจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)  จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ
ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ....) และร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม (พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ ๑  (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ดังน้ัน เพื่อให้การจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
เป็นไปด้วยความสอดคล้องกัน จึงเห็นควรให้จัดท าแผนการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ร่วมกันระหว่าง กสท. และ กทค. เพื่อน าเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาก่อนน าเสนอ กสทช. 



พิจารณาตามล าดับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔     เร่ืองอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบรายชื่อคณะอนุกรรมการ พร้อม
รายละเอียดข้อมูลประวัติ และคุณสมบัติของอนุกรรมการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และ
อัตราค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการรวบรวมรายชื่อองค์ประกอบ
คณะอนุกรรมการ เอกสารรับรองคุณสมบัติ และรายละเอียดข้อมูลประวัติของคณะอนุกรรมการ
ให้ครบถ้วนภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการฯ รวมรวมข้อมูลรายชื่อองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ เอกสารรับรองคุณสมบัติ และ
รายละเอียดข้อมูลประวัติของคณะอนุกรรมการที่ครบถ้วนแล้วเสนอ กสทช.พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ จ านวน ๑๘ คณะ พร้อมทั้งขออนุมัติเพิ่มเติมจ านวนองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
เพิ่มเติม ดังน้ี 

(๑)   คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ จ านวน ๑๒ คน 

(๒)  คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน จ านวน ๑๒ คน 

(๓)     คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
จ านวน ๑๒ คน 

(๔) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่ง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จ านวน ๓๐ คน 

หมายเหตุ :   มติที่ประชุมดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของ กสท. ซึ่งจะต้องน าเสนอ กสทช. 
เพื่อพิจารณาอีกชั้นหน่ึง 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒   การก ากับดูแลการใช้งานเคร่ืองวิทยุคมนาคมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นควรให้ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดการแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม โดยให้แต่งตั้งบุคคลในต าแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รอง
เลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ  เพื่อเป็นการกระจายอ านาจให้มีความคล่องตัวยิ่งข้ึน ทั้งน้ี การ
ด าเนินการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องของการใช้อ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยเมื่อด าเนินการปรับแก้รายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อสังเกตของที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว ให้น าเสนอ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า พิจารณากลั่นกรองก่อน
น าเข้าที่ประชุม กสท. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓    รายงานความคืบหน้าการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า 

                               งบประมาณด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี 



                               งบประมาณ ๒๕๕๕                  

                   มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นควรเร่งรัดการจัดท างบประมาณประจ าปี ๒๕๕๕ เพื่อ
ด าเนินการจัดส่งให้ส านักงาน กสทช. ทันตามปฏิทินงบประมาณ ดังนั้น จึงเห็นควรจัดให้มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท างบประมาณประจ าปี ๒๕๕๕ ภายใน ๑ วัน คือ วันที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๕๕ ทั้งน้ี เนื่องจากวันดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมภายในของส านักงาน กสทช.และเพื่อให้
เจ้าหน้าที่สามารถกลับมาร่วมกิจกรรมภายในของส านักงาน กสทช.ได้ จึงมีนโยบายมอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดหาสถานที่ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท างบประมาณใน
บริเวณใกล้เคียงกับส านักงาน กสทช.ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทางส านักงาน กสทช. เคยใช้ในการ
จัดการประชุมเพื่อให้การบริหารการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย อาทิ เช่น โรงแรม พูลแมน 
โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เป็นต้น 

  

เลิกประชุมเวลา       ๑๑.๓๐ น. 
 


