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ผูเขาประชุม 
 
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. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา กรรมการ 
๖. นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน กรรมการ 
๗. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท กรรมการ 
๘. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กรรมการ 
๙. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๐. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๑๑. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผูไมเขาประชุม 
๑. นายสุทธิพล ทวีชัยการ ติดภารกิจไปตางประเทศ 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
๒. นายเฉลิมชัย  กกเกียรติกุล ปฏิบัติหน า ท่ี  ผู อํานวยการสํานักประธาน

กรรมการ 
เจาหนาท่ีการประชุม  
๑. นายบุญยิ่ง โหมดเทศน ปฏิบั ติ หน า ท่ี  ผู อํ านวยการส วนงานมติ ฯ 

รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักการ
ประชุมฯ  

๒. นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการและ
ติดตามประเมินผล 

๓. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการสวนงานวาระการ
ประชุม 
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๔. นางนภาพร เกงสาร ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นางสาวกานตชนา เกตุสุวรรณ ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นางสาวสุภาวดี สดศรี ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๘. นางสาวอภิชญามล วารุณประภา ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
 
ผูช้ีแจง 
๑. ดร. สงขลา วิชัยขัทคะ ท่ีปรึกษาประจํา กสทช.สุทธิพลฯ 
๒. นางสุพินญา  จําป ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
๓. นายสมบัติ ลีลาพตะ ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการสวนงานคดีปกครอง 

สํานักกฎหมาย 
๔. นางสาวพรพักตร  สถิตเวโรจน ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการสวนนิติกรรมสัญญา 

สํานักกฎหมาย 
๕. นางวิจิตรา  พลับประสิทธิ์ ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
๖. นางสาวมณีรัตน  กําจรกิจการ ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงาน     สํานัก

เลขานุการคณะอนุกรรมการวิทยุ กระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน 

๗. นางสาวทิวาพร ทองเล็ก ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
  ประธาน     กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

๑. ตามท่ี หางหุนสวนจํากัด สุจิรา เอนเตอรไพรส แจงขอหยุดดําเนินการออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. (กรุงเทพมหานคร)  คลื่นความถ่ี ๙๘.๕ MHz 
และสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. (ภูเก็ต) พรอมสงมอบสถานีฯ ท้ัง ๒ สถานีให
สํานักงาน กสทช. นั้น ขอชมเชยสํานักงาน กสทช. ท่ีไดดําเนินการเรื่องนี้ไดอยาง
เรียบรอย ในการดําเนินการเบื้องตนตองขอขอบคุณ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ และ 
กสทช.สุภิญญาฯ ท่ีไดใหคําแนะนํา ซ่ึงเดิมคิดวาจะใหผูจัดรายการรายอ่ืนท่ียัง
ดําเนินการอยูดําเนินการเพ่ิมเติม แตไดขอสรุปภายหลังวาสํานักงานฯ จะ
ดําเนินการเอง ซ่ึง กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ ไดใหนําเพลงเกาท่ีเปนเพลงรวมสมัยมา
ออกอากาศ และไดรับคําชมจากบุคคลภายนอกวา การเปดเพลงในรายการมี
ความไพเราะ สําหรับการดําเนินงานในระยะตอไป สํานักงาน กสทช. จะได
กําหนดแนวทางท่ีเหมาะสม เพราะขณะนี้การดําเนินงานดังกลาวมีคาใชจายท่ี
เปนคาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ี และคาตอบแทนผูทําหนาท่ีโฆษก ซ่ึงจากการหารือ 
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กสทช. ท้ัง ๒ ทาน มีความประสงคจะใหดําเนินการในลักษณะวิทยุสาธารณะ แต
ยังไมไดขอสรุปท่ีชัดเจน จะตองศึกษาในรายละเอียดกอน  

๒. ตามท่ีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดให 
กสทช. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป และแผนงานการดําเนินงานใน
ระยะตอไป เสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันสิ้นป
บัญชี ซ่ึงจะตองเปดเผยใหประชาชนทราบ ขอใหเลขาธิการ กสทช.   สั่งการให
สํานักท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด  

๓.  เม่ือวันพุธท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช.   (พันเอก 
เศรษฐพงคฯ) รองเลขาธิการ กสทช. (นายพิทยาพลฯ)  ผูอํานวยการสํานัก
กฎหมายและคณะ ไดประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา 
ณ อาคารรัฐสภา เพ่ือใหขอมูล ขอเท็จจริง และชี้แจงแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
เก่ียวกับการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ในการกํากับดูแลการใช
คลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุคมนาคม การเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการหม่ินพระบรม
เดชานุภาพ  

๔. เ ม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี  ๕ มกราคม ๒๕๕๕ ประธาน กสทช .  ได เดินทางไป       
โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด เพ่ือเปนประธานเปดการอบรม เรื่อง “องคความรูพ้ืนฐาน
เพ่ือการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” ซ่ึงมีวัตถุประสงค 
เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูและพัฒนาศักยภาพอันจะเปนประโยชนกับ
พนักงานและผูปฏิบัติงานประจําสํานักงาน กสทช. ใหสามารถนําไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงานดานกระจายเสียงและโทรทัศนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ยังเปนโอกาสอันดีท่ีทําใหบุคลากรท่ีโอนยายมาจากหลายภาคสวน 
และกําลังเริ่มตนภารกิจใหมรวมท้ังจะไดสรางความคุนเคยและสรางความสัมพันธ
ท่ีดีตอกัน โดยการอบรมดังกลาวจัดใหมีข้ึนระหวางวันท่ี ๕ มกราคม – ๑๐ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และตอมาในวันเดียวกัน ประธาน กสทช. ไดไปใหสัมภาษณ
สดในรายการ TNN Money Channel  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย  ในประเด็น
เรื่อง บทบาทการกํากับดูแลของ กสทช.  การดําเนินงานของ กสทช. และ
ปฏิกิริยาของผูมีสวนไดสวนเสีย  ความยากงายของการบริหารจัดการในแตละ
บทบาท โดยเฉพาะการบริหารจัดการคลื่นความถ่ีตามสัญญาเดิม  แนวทางการ
ปฏิบัติงานของ กสทช. ในเรื่องการรับมือกับการกํากับดูแลอุตสาหกรรมท่ีมี
ผลประโยชนมหาศาลและกลุมอิทธิพลเดิม  และการเปลี่ยนแปลงตอวงการ
โทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศน ซ่ึงไดรับความสนใจมาก โดยเฉพาะผูประกอบการ
ดานกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคม ซ่ึงสนใจวา กสทช. ชุดใหมจะทํางาน
ไดตามแผนงานหรือไม ซ่ึงการท่ี กสทช. ไดใหความเห็นชอบรางแผนแมบทท้ัง ๓ 
ฉบับไปแลว ทําใหผูประกอบการมีความพึงพอใจ จึงขอขอบคุณ กสทช. ทุกทานท่ี
ไดรวมดําเนินการในเรื่องนี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  

๕. เม่ือวันศุกรท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธาน กสทช. ไดประชุม
รวมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาปญหาการปฏิรูประบบความม่ันคงของรัฐ 



๔ 

 

วุฒิสภา เพ่ือใหขอมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ ภารกิจ หนาท่ี 
โครงสรางของ กสทช. ท่ีเก่ียวของกับดานความม่ันคงของชาติ และภัยคุกคาม
ท่ีมาจากระบบสารสนเทศ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงไดทราบวารองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค) 
อยูระหวางเรงรัดในเรื่องนี้ และสํานักงาน กสทช. ไดจัดตั้งคณะทํางานข้ึนเพ่ือ
จัดทําเรื่องนี้รวมกัน โดยจะมีการหารือรวมกันอีกครั้งหนึ่ง และตอมาเม่ือเวลา 
๑๓.๓๐ น. ประธาน กสทช. ไดไปเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเรื่อง อํานาจ
หนาท่ีของ กสทช. ตามท่ีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กําหนดไว ในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการโทรคมนาคม ใหแกผูเขารับการอบรมตาม
หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนท่ี ๑๖ ซ่ึงเปนหลักสูตรการ
อบรมของสํานักงานศาลยุติธรรมโดยวิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนา
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม  

๖.  ในวันศุกรท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. กําหนดใหมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ เพ่ือคัดเลือก
กรรมการในสวนของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ ตําแหนง ท้ังนี้ เม่ือองคประกอบของ
คณะกรรมการฯ ครบถวนแลว การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการฯ จะสามารถ
เริ่มดําเนินการไดตามท่ีกฎหมายกําหนดตอไป นอกจากนี้ในวันเดียวกัน 
สํานักงาน กสทช. จะจัดใหมีกิจกรรมกีฬาภายใน ประจําป ๒๕๕๔ เพ่ือแสดงออก
ถึงความมีสวนรวมและสรางความสามัคคีในองคกร ซ่ึงกําหนดการเลื่อนมาจาก
เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากปญหาน้ําทวม โดยในชวงเชาจะเปนพิธีเปดการ
แขงขันกีฬาภายใน ประจําป ๒๕๕๔ ของพนักงานและลูกจางสํานักงาน กสทช.  
โดยมีพนักงานฯ จากสวนกลางและจากสวนภูมิภาคเขารวมกิจกรรมดวย  สําหรับ
ในชวงเย็นจะเปนงานเลี้ยงสังสรรค จึงขอเชิญ กสทช. ทุกทาน เขารวมกิจกรรม
ดังกลาวดวย 

๗. ประธาน กสทช. และรองประธาน กสทช . ๒ ทาน ท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการใหศึกษาในรายละเอียดของสัญญาจางของเลขาธิการ กสทช. ไดมี
การดําเนินการเรียบรอยแลว และประธาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ไดลง
นามในสัญญาดังกลาวเม่ือวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีรองประธาน กสทช. ท้ัง 
๒ ทาน ไดรวมเปนสักขีพยานในครั้งนี้ดวย 

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื ่องประธาน กสทช . แจงใหที่ประชุมทราบ  และมอบหมายให

สํานักงาน กสทช. รับไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๔ วันพุธท่ี ๒๘ ธันวาคม  

๒๕๕๔ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๔ วันพุธท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  

โดยมีขอแกไขดังนี้ 
๑. ใหแกไขขอความในมติวาระท่ี ๕.๑ โดยใหใชขอความดังตอไปนี้แทน 
 “ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบกําหนดหลักการแนวทางการดําเนินคดีปกครอง

(เพ่ิมเติม) ในกรณีการฟองรองคดีท่ีเก่ียวกับกฎทางปกครอง โดยให กสท. และ 
กทค. ใชแนวทางการดําเนินคดีทํานองเดียวกับกรณีคําสั่งทางปกครอง ตามมติ
หลักการในการประชุม กสทช . ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๕ ท้ังนี้ สําหรับกรณี คําสั่งเรียกใหทําคําใหการในคดีปกครอง
หมายเลขดําท่ี ๒๑๘๐/๒๕๕๔ ระหวางบริษัท ดีแทค เนทเวอรค จํากัด (ดีแทค) ผู
ฟองคดี กสทช. ผูถูกฟองคดี ซ่ึงเปนกรณีการฟองรองเก่ียวกับกฎทางปกครอง จึง
ใหดําเนินการเปนไปตามมติหลักการดังกลาวขางตน” 

๒. ใหแกไขขอความในมติวาระท่ี ๕.๒ โดยใหใชขอความดังตอไปนี้แทน 
 “ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวากรณี คําสั่งเรียกใหทําคําใหการในคดีปกครองหมายเลข

ดําท่ี ๒๑๘๑/๒๕๕๔ ระหวางบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน)  ผูฟองคดี กสทช. ผูถูกฟองคดี เปนกรณีฟองรองเก่ียวกับกฎทาง
ปกครอง จึงใหดําเนินการใหเปนไปตามมติหลักการในการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑๐/
๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๑ แนวทางการดําเนินคดีปกครอง 
กรณีการฟองรองคดีท่ีเก่ียวกับกฎทางปกครอง” 

๓. ใหแกไขตัวเลขในมติวาระท่ี ๕.๓ ในวรรคสุดทายจากเดิม “IMT-20000” แกไข
ใหมเปน “IMT-2000” 

๔. ใหเพ่ิมเติมขอความในหมายเหตุ วาระท่ี ๖.๑ ดังนี้ “๓. กสทช.ประวิทยฯ ไมไดอยู
รวมการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากติดภารกิจ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๔ วันพุธท่ี ๒๘  ธันวาคม  

๒๕๕๔ 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๔ วันพุธท่ี ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
๒. รับทราบรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการจําหนายหนี้คดี บริษัท   ใบ

หยก สวีท จํากัด ซ่ึงปรากฏวาอายุความขาดตั้งแตป ๒๕๔๐ และสํานักงาน 
กสทช. ไดยื่นฟองเม่ือ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น สิทธิเรียกรองคาตอบแทน



๖ 

 

การใชความถ่ีวิทยุรายปดังกลาวเกินกําหนด ๒ ป คดีจึงขาดอายุความ ตามท่ี
เลขาธิการ กสทช. รายงานใหท่ีประชุมทราบ 

๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. แจงเวียนรางระเบียบ กสทช. วาดวยขอบังคับการ
ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ ท่ีปรับปรุงแกไขตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๔ 
ให กสทช. ทุกทานทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน : ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) 
 
มติท่ีประชุม        ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน ระหวางวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
ตามท่ีประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ   

๒. มอบหมายให กสทช.ประวิทยฯ จัดทําเอกสารเพ่ือเสนอใหท่ีประชุมวินิจฉัยวา
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศนฯ พ.ศ. ๒๕๕๑  และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตาม 
พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนอํานาจกํากับดูแล
กิจการตามมาตรา ๒๗(๖) แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนวา กสท. และ กทค. สามารถปฏิบัติการแทน กสทช. ได
ตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๐ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓  ตามแนวปฏิบัติเรื่องการมอบอํานาจและการปฏิบัติการแทน กสทช. ซ่ึง
ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔ ตอไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก เศรษฐพงคฯ) 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ  
๒. ท่ีประชุมไดมีการหารือเรื่องการจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง

แผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี แผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม โดยมีขอคิดเห็นรวมกันวา ในการจัด
ประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นท้ังของ กสท. และ กทค. ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาแผน
แมบทบริหารคลื่นความถ่ี ท้ังนี้ เพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงประธาน กสทช. ไดขอรับเปนผูประสานการจัด
ประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะท้ังดาน กสท. และ กทค. ในเรื่องวันเวลา 
และสถานท่ีในการรับฟงความคิดเห็น นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังมีความเห็นเพ่ิมเติม
ใหมีการจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ีสํานักงานฯ ท่ีรับผิดชอบในการจัดประชุมรับ



๗ 

 

ฟงความคิดเห็นใหมีความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับแผนแมบทดังกลาวในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือจะไดชี้แจงทําความเขาใจกับผูเขารวมประชุมไดอยางถูกตองตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔    : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : การดําเนินการในคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๔๗๘/๒๕๕๔  (ระหวาง   นาย

ประมุท  สูตะบุตร ผูฟองคดี กับ กสทช. ผูถูกฟองคดีฯ) : กสทช.  พันตํารวจเอก 
ทวีศักดิ์ฯ, กม. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการดําเนินการในคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๔๗๘/๒๕๕๔ ระหวาง  นาย

ประมุท  สูตะบุตร ผูฟองคดี กับ กสทช . ผู ถูกฟองคดี ท่ี ๑ คณะอนุกรรมการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ผูถูกฟองคดีท่ี ๒  สํานักงาน กสทช. ผูถูกฟองคดีท่ี 
๓  และเลขาธิการ กสทช. ผูถูกฟองคดีท่ี ๔ ซ่ึง กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ ผูรับ
มอบอํานาจในการดําเนินคดีปกครองดังกลาว ไดสั่งการใหสํานักงาน กสทช. ยื่นคํา
แถลงตอศาลปกครองเพ่ือทราบข้ันตอนและกระบวนการในการดําเนินการตอขอ
รองเรียนของนายประมุทฯ วา กสทช. ไมไดละเลยการปฏิบัติหนาท่ีแตอยางใด ตาม
เอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานสถานะและความเคล่ือนไหวของการดําเนินคดีปกครองท่ี กสทช., สํานักงาน 

กสทช., ลสทช., คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานสํานักงาน กสทช. 
ถูกฟองตอศาลปกครองประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔  ครั้งท่ี ๑ : เลขาธิการ กสทช., 
กม. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานความกาวหนา และสถานะการดําเนินคดีปกครองท่ี กสทช . , 

สํานักงาน กสทช., ลสทช., คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานสํานักงาน 
กสทช. ถูกฟองตอศาลปกครอง ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ครั้งท่ี ๑ จํานวน ๖๒ คดี 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ ดังนี้ 
๑. คดีท่ี กสทช.ถูกฟองรองดําเนินคดีตอศาลปกครอง จํานวน ๕๐ คดี แยกออกเปน 

๑.๑ คดีปกครองท่ี กสทช. ดานกิจการโทรคมนาคมถูกฟองตอศาลปกครอง 
จํานวน ๔๘ คดี ไดแก  
๑.๑.๑ คดีท่ีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จํานวน ๘ 

คดี  
๑.๑.๒ คดีท่ีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง จํานวน ๔๐ 

คดี 
๑.๒ คดีปกครองท่ี กสทช. ดานกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ถูก

ฟองตอศาลปกครอง จํานวน ๒ คดี ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง 



๘ 

 

๒. คดีท่ีสํานักงาน กสทช., ลสทช., คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ หรือพนักงาน
สํานักงาน กสทช. ถูกฟองตอศาลปกครอง อยูระหวางการพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง จํานวน ๑๒ คดี แยกออกเปน 
๒.๑ คดีท่ีอยูระหวางการจัดทําคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี จํานวน ๕ 

คดี 
๒.๒ คดีท่ีอยูระหวางการสรุปสํานวนของตุลาการเจาของสํานวน จํานวน ๕ คดี 
๒.๓ คดีท่ีอยูระหวางการแสวงหาขอเท็จจริงของศาล จํานวน ๒ คดี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามระเบียบ กทช. วาดวยหลักเกณฑการบริหารจัดการ

สิทธิเรียกรองคาเชาใชเครื่องวิทยุคมนาคมและคาตอบแทนในการใชความถี่วิทยุ 
พ.ศ.๒๕๕๐ (บริษัท รัชดา แอนด เฮาส จํากัด และบริษัท ไอการเมนส จํากัด) : 
เลขาธิการ กสทช., กม. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานสถานะคดีท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานัก

กฎหมาย ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ไดอนุมัติจําหนายหนี้ จํานวน ๒ ราย ไดแก บริษัท รัช
ดา แอนด เฮาส จํากัด และบริษัท ไอการเมนส จํากัด เนื่องจากศาลลมละลายไดมี
คําสั่งปดคดีซ่ึงเขาหลักเกณฑการจําหนายหนี้ ตามขอ ๑๔ (๔) (ง) ของระเบียบ กทช. 
วาดวยหลักเกณฑการบริหารจัดการสิทธิเรียกรองคาเชาใชเครื่องวิทยุคมนาคมและ
คาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุ พ.ศ.๒๕๕๐ ท้ังนี้ ตามขอ ๑๗ ของระเบียบดังกลาว
ขางตน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 

ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ : เลขาธิการ กสทช., กม. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ประจําเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือนตุลาคม 

๒๕๕๔ : เลขาธิการ กสทช., ปต. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน

ตุลาคม ๒๕๕๔ (ตั้งแตครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ – ๔/๒๕๕๔) จํานวน ๔๘ เรื่อง ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๗ วันทําการ จํานวน ๒๓ เรื่อง 
๒. เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จเกิน ๗ วันทําการ จํานวน ๙ เรื่อง 
๓. เรื่องท่ีอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน ๑๖ เรื่อง 



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานผลการประชุม APG 2012 ครั้งท่ี ๕ : ปฏิบัติหนาท่ี รองเลขาธิการ กสทช. 
(นายทศพรฯ), วท., กร. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม 

ค.ศ.2012 (WRC-12) ขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชีย   และแปซิฟก (APT) ครั้งท่ี 
๕ (APG 2012-5) ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๒๙ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ เมือง 
BUSAN ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : การพิจารณาคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ

การใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใด
ในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และมาตรา ๓๙ วรรค
แรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. ครั้ง
ท่ี ๑๖-๑๙/๒๕๕๔) : คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง, พต. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๔ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟา
ของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค และแผนผังการตั้งเสาโทรคมนาคม 
ตามท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทางเสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟานคร

หลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค (กพส. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๔ – ๑๙/๒๕๕๔) จํานวน 
๗ ราย (บมจ.ทีโอที  บมจ.กสท โทรคมนาคม  บมจ.ทริปเปลที บรอดแบนด  บจ.ทรู 
ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ  บจ.ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค  บจ.ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น และ บจ.ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย) จํานวน ๘๓ คําขอ ๗๘๔ 
เสนทาง ๙๖ ชุมสาย 

๒. เห็นชอบแผนผังการตั้งเสาโทรคมนาคม ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม จํานวน ๑ คํา
ขอ ๖๔ สถานี (กพส. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๔) 

๓. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟานคร
หลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค ของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม 
(กพส. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ - ๙/๒๕๕๔) จํานวน ๒๘ คําขอ ๖๖๗ เสนทาง ๓ ชุมสาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนใหแกคณะทํางานเฉพาะ

ดาน เพ่ือรองรับภารกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ : เลขาธิการ กสทช., กม., คง. 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบขอมูลขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกรณีท่ีสํานักงาน กสทช. ยังไมสามารถ

เบิกจายคาตอบแทนใหแกคณะทํางานเฉพาะดานเพ่ือรองรับภารกิจตาม พ.ร.บ.
การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ นับตั้งแต 
พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ มีผลใชบังคับ (๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๓) จนถึงทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้ง กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘๐ บัญญัติใหในสวนท่ีเก่ียวกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว ซ่ึงตาม
มาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
บัญญัติเก่ียวกับสถานะของคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 
และกิจการท่ีคณะอนุกรรมการฯ ไดสั่งการอนุญาตหรือดําเนินการใดในระหวางท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ไวอยางชัดแจง ประกอบกับมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ.๒๕๕๓ บัญญัติรับรองใหระเบียบขอบังคับ 
ประกาศ หรือคําสั่งซ่ึงชอบดวยกฎหมายและมีผลบังคับใชอยูในวันท่ี พ.ร.บ.ใช
บังคับมีผลใชบังคับอยูตอไป ท่ีประชุมจึงมีความเห็นวาคําสั่ง กทช.ในการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ และคําสั่งคณะอนุกรรมการฯ ในการแตงตั้งคณะทํางาน
เฉพาะดานยังมีผลใชบังคับตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ จนกวาจะมีการแตงตั้ง กสทช. และระเบียบ กทช.วา
ดวยคาตอบแทนและคาใชจายสําหรับการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการยอย 
ซ่ึ งปฏิบั ติ หน า ท่ี เ ก่ี ย ว กับวิ ทยุกระจาย เสี ยงและวิทยุ โทร ทัศน  ตาม ท่ี
คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแตงตั้ง พ.ศ.๒๕๕๒ ยังมีผล
ใชบังคับตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.
๒๕๕๓ ในสวนการเบิกจายคาตอบแทนใหแกคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
เฉพาะดาน หรือคณะอนุกรรมการยอยนั้น อยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน 
กสทช. 
ท้ังนี้ เม่ือสํานักงาน กสทช. ดําเนินการประการใดแลว ใหรายงานให กสทช. 
ทราบโดยเร็ว 
 
 
 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ :  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานดานกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน (กสท.) 
 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน (กสท.) ไดมีมติท่ีประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีจะแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงาน
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พรอมรายละเอียดขอมูลประวัติ 
และคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการ รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ 
และไดดําเนินการตามมติท่ีประชุม กสทช . ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ธั น ว าคม  ๒๕๕๔  ท่ีประชุ มจึ ง มี มติ เ ห็ นชอบ ในหลั กการการแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน จํานวน ๑๘ คณะ ซ่ึงเปนการอนุมัติตามมาตรา ๓๓ แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ี กสท. เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ คณะอนุกรรมการกําหนดลักษณะและประเภทกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน 
๑) รศ.ดร.พนา  ทองมีอาคม  ประธานอนุกรรมการ 
๒) นายปราโมช  รัฐวินิจ  อนุกรรมการ 
๓) นายธนกร  ศรีสุขใส   อนุกรรมการ 
๔) ผศ.ปรีชา  อองอารี   อนุกรรมการ 
๕) นายจิระเดช  พูลสุข  อนุกรรมการ 
๖) นางอาทิตยา  สุธาธรรม  อนุกรรมการ 
๗) นายนุรักษ  มโนสุจริตธรรม  อนุกรรมการ 
๘) รศ.ปยกุล  เลาวัณยศิริ  อนุกรรมการ 
๙) นายธีระพล  อันมัย   อนุกรรมการ 
๑๐) ผศ.รัชนี  วงศสุมิตร   อนุกรรมการ 
๑๑) พ.อ. ทักษิณ  สิริสิงห  อนุกรรมการ 

๑.๒ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ 
๑) พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน  ประธานอนุกรรมการ 
๒) รศ.ดร.พนา  ทองมีอาคม  อนุกรรมการ 
๓) นายกีรวุฒิ  กิติยาติศัย  อนุกรรมการ 
๔) นายธรัมพ  ชาลีจันทร  อนุกรรมการ 
๕) นายปราโมช  รัฐวินิจ  อนุกรรมการ 
๖) นายประพันธ  บุณยเกียรติ  อนุกรรมการ 
๗) รศ.อุดม  จีนประดับ  อนุกรรมการ 
๘) พ.ต.อ. สุธน  ภูเอ่ียม  อนุกรรมการ 
๙) ผศ.นพนันท  วรรณเทพทสกุล อนุกรรมการ 



๑๒ 

 

๑๐) รศ.ดร.สุธี  ประศาสนเศรษฐ  อนุกรรมการ 
๑๑) นางสุนทรี หัตถี เซงก่ิง  อนุกรรมการ 
๑๒) นายจิรสวัสดิ์  สุรฤทธิ์ธํารง  อนุกรรมการ 

๑.๓ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน 
๑) พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน  ประธานอนุกรรมการ 
๒) นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ  อนุกรรมการ 
๓) พ.อ. วรชัย  อินทะกนก  อนุกรรมการ 
๔) นายทวีเดช  เสงแกว  อนุกรรมการ 
๕) นายปรีดา  อัตวินิจตระการ  อนุกรรมการ 
๖) นายเอกภาพ  พลซ่ือ  อนุกรรมการ 
๗) ดร.จิรพร  วิทยศักดิ์พันธุ  อนุกรรมการ 
๘) ผศ.ดร.พิรงรอง  รามสูต  อนุกรรมการ 
๙) นายวรรณชัย  ไตรแกว  อนุกรรมการ 
๑๐) นายวิวิศน  เตชะไพบูลย  อนุกรรมการ 
๑๑) รศ.ดร.ณรงค  เพ็ชรประเสริฐ อนุกรรมการ 
๑๒) ผศ.ปริญญา  ผองผุดพันธ  อนุกรรมการ  

๑.๔ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการธุรกิจ 
๑) พลโท ดร.พีระพงษ  มานะกิจ ประธานอนุกรรมการ 
๒) พลเอก ดร.ธงชัย  เก้ือสกุล  อนุกรรมการ 
๓) พลเอก มังกร  โกสินทรเสนีย อนุกรรมการ 
๔) นางสาวปทมาวรรณ  ศักดิ์ภิรมย อนุกรรมการ 
๕) นายอดิเทพ  ศรีรัตนไพฑูรย อนุกรรมการ 
๖) นายเกียรติสกุล  ชลคงคา  อนุกรรมการ 
๗) นายพันธศักดิ์  จันทรปญญา  อนุกรรมการ 
๘) ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว  อนุกรรมการ 
๙) ดร.สุทิศา  รัตนวิชา   อนุกรรมการ 
๑๐) นางวิมลรัตน  สถาวรวงศ  อนุกรรมการ 
๑๑) พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ  อนันตโท อนุกรรมการ  

๑.๕  คณะอนุกรรมการกิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ี 
๑) นายตอพงศ  เสลานนท  ประธานอนุกรรมการ 
๒) นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ  อนุกรรมการ 
๓) นายยงยุทธ  วัฒนสินธุ  อนุกรรมการ 
๔) นายสมศักดิ์  จุลวงษ  อนุกรรมการ 
๕) นายพงศธร  พนมสิงห  อนุกรรมการ 
๖) พ.อ. อารมณ  รอดรุงเรือง  อนุกรรมการ 
๗) นายพิชัย  อุตมาภินันท  อนุกรรมการ 
๘) พ.ท. กฤษฎา  เทอดพงษ  อนุกรรมการ 
๙) นายทศพร  ซิมตระการ  อนุกรรมการ 



๑๓ 

 

๑๐) นายไพรัช  ก่ิงแกว   อนุกรรมการ  
๑.๖  คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถ่ีดานกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
๑) นายณัฐจักร  ปทมสิงห ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการ 
๒) นายวินัย  วิทวัสการเวช  อนุกรรมการ 
๓) นายวรพัฒน  ทิวถนอม  อนุกรรมการ 
๔) ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพยคงคา  อนุกรรมการ 
๕) นายสมศักดิ์  คุณเงิน  อนุกรรมการ 
๖) ดร.เอ้ือจิต  วิโรจนไตรรัตน  อนุกรรมการ 
๗) ดร.ดรุณี  หิรัญรักษ   อนุกรรมการ 
๘) ดร.กระหยิ่ม  ศานตตระกูล  อนุกรรมการ 
๙) พันเอก สมชาย  อุมอน  อนุกรรมการ 
๑๐) นายธงชาติ  รัตนวิชา  อนุกรรมการ 
๑๑) นายณัฐเมศร  เรืองพิชัยพร  อนุกรรมการ  

๑.๗ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานดานกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน 
๑) นายวีรพล  ปานะบุตร  ประธานอนุกรรมการ 
๒) นายธวัช  คงเดชา   อนุกรรมการ 
๓) นายธนา  เบญจาทิกุล  อนุกรรมการ 
๔) นายอรรถวุฒิ  วิกิตเศรษฐ  อนุกรรมการ 
๕) นายบุณยรงค  นิลวงศ  อนุกรรมการ 
๖) นายจอน  อ๊ึงภากรณ  อนุกรรมการ 
๗) นายประสาร  มฤคพิทักษ  อนุกรรมการ 
๘) นายธนกร  ศรีสุขใส   อนุกรรมการ 
๙) พลโท เดชาวัต สังธกรณ  อนุกรรมการ 
๑๐) รศ.ประธาน  วัฒนวาณิชย  อนุกรรมการ 
๑๑) นายสามารถ  รัตนประทีปพร อนุกรรมการ  

๑.๘ คณะอนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหารายการ 
๑) พลโท ดร.พีระพงษ  มานะกิจ ประธานอนุกรรมการ 
๒) พลเอก ดร.ธงชัย  เก้ือสกุล  อนุกรรมการ 
๓) นายแสงชัย  รัตนเสรีวงษ  อนุกรรมการ 
๔) พันเอก พีรวัชฌ  แสงทอง  อนุกรรมการ 
๕) นายเผด็จ  หงษฟา   อนุกรรมการ 
๖) นายธีรอัศญ  สีหสินอิทธิ  อนุกรรมการ 
๗) นายมาวิน  ศิลปกษา  อนุกรรมการ 
๘) ผศ.ดร.พิรงรอง  รามสูต  อนุกรรมการ 
๙) นายจอน  อ๊ึงภากรณ  อนุกรรมการ 
๑๐) รศ.ดร.ดรุณี  หิรัญรักษ  อนุกรรมการ 



๑๔ 

 

๑๑) นายณพ  ณรงคเดช   อนุกรรมการ  
๑.๙ คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

๑) ผศ.ดร.ธวชัชัย  จิตรภาษนันท ประธานอนุกรรมการ 
๒) ดร.วิษณุ  ตัณฑวิรุฬห  อนุกรรมการ 
๓) นายไพศาล  กุวลัยรัตน  อนุกรรมการ 
๔) พลเอก ดร.ธงชัย  เก้ือสกุล  อนุกรรมการ 
๕) นายสงกรานต  คําพิไสย  อนุกรรมการ 
๖) นายเสริมเดช  เดชพละ  อนุกรรมการ 
๗) นายอิทธิพล  วรานุศุภากุล  อนุกรรมการ 
๘) ผศ.ดร.ชาลิสา  มากแผนทอง อนุกรรมการ 
๙) นายกอเขต  จันทเลิศลักษณ  อนุกรรมการ 
๑๐) พ.อ.ชัยยศ  ศุภมิตรกฤษณา  อนุกรรมการ 
๑๑) นายอัษฎางค  เชี่ยวธาดา  อนุกรรมการ 

 
 
๑.๑๐ คณะอนุกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลกันเอง 

๑) นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ประธานอนุกรรมการ 
๒) ผศ.ดร.พิรงรอง  รามสูตร  อนุกรรมการ 
๓) รศ.ดร.กุลทิพย  ศาสตระรุจิ อนุกรรมการ 
๔) ดร.วิชัย  พยัคฆโส   อนุกรรมการ 
๕) พลตรี ดร.สิทธิเดช  วงศปรัชญา อนุกรรมการ 
๖) พันเอก อัทธาธร  บูรณากาญจน อนุกรรมการ 
๗) รศ.ดร.สุรัตน  เมธีกุล  อนุกรรมการ 
๘) รศ.ดร.นวลนอย  ตรีรัตน  อนุกรรมการ 
๙) นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย อนุกรรมการ 
๑๐) นายสมชัย  ทรัพยศิริผล  อนุกรรมการ 
๑๑) วาท่ี ร.ต.สุวุฒ ิ สุกิจจากร  อนุกรรมการ 

๑.๑๑  คณะอนุกรรมการจัดชองรายการกิจการโทรทัศน 
๑) รศ.ดร.สุรัตน  เมธีกุล  ประธานอนุกรรมการ  
๒) นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร อนุกรรมการ 
๓) นายกิจสุวัฒน  หงสเจริญ  อนุกรรมการ 
๔) ดร.เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ อนุกรรมการ 
๕) พ.ต.ท. ธวัชชัย  แสวงทรัพย อนุกรรมการ 
๖) ดร.รอม  หิรัญพฤกษ  อนุกรรมการ 
๗) นายไกลกอง  ไวทยการ  อนุกรรมการ 
๘) พันเอกหญิง วโรชา  สุทธิรักษ อนุกรรมการ 
๙) พลตรี ทรงบุญ  วุฒิวงศ  อนุกรรมการ 
๑๐) ดร.เฉลิมชัย  ผูพัฒน  อนุกรรมการ 



๑๕ 

 

๑๑) นายศักดิ์ดา  นําชัยสี่วัฒนา อนุกรรมการ 
๑.๑๒ คณะอนุกรรมการกําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
๑) ศ.ดร.ตีรณ  พงศมฆพัฒน  ประธานอนุกรรมการ 
๒) นายวิศาล  วุฒิศักดิ์ศิลป  อนุกรรมการ 
๓) นายสมศักดิ์  คุณเงิน  อนุกรรมการ 
๔) ดร.ชิชญาสุ  ชางเรียน  อนุกรรมการ 
๕) ผศ.ดร.ภูรี  สิรสุนทร  อนุกรรมการ 
๖) พลโท ดร.สมชาย  วิรุฬหผล อนุกรรมการ 
๗) คุณณภัทร  ธิติโรจนะวัฒน  อนุกรรมการ 
๘) นายชนินทร  มีโภคี  อนุกรรมการ 
๙) ดร.วีระชัย  ถาวรทนต  อนุกรรมการ  

๑.๑๓ คณะอนุกรรมการประเมินมูลคาคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน 
๑) ผศ.ดร.ธวชัชัย  จิตรภาษนันท ประธานอนุกรรมการ 
๒) พล.อ. พรสิน  พงษสุวรรณ  อนุกรรมการ 
๓) ผศ.ดร.โสภณ  ขันติอาคม  อนุกรรมการ 
๔) นายสถิตย  สิริสวัสดิ ์ อนุกรรมการ 
๕) นายเสริมเดช  เดชพละ  อนุกรรมการ 
๖) รศ.ดร.นวลนอย  ตรีรัตน  อนุกรรมการ 
๗) นายประสิทธิ์  จันทรประทีปฉาย อนุกรรมการ 
๘) พลโท ดร.สมชาย  วิรุฬหผล อนุกรรมการ 
๙) นายกิตติพงษ  บุญชูเศรษฐ  อนุกรรมการ 
๑๐) ผศ.ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย  อนุกรรมการ 
๑๑) ดร.ธเนศ  เมฆจําเริญ  อนุกรรมการ 

๑.๑๔ คณะอนุกรรมการจัดทําแผนดําเนินงานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนใน
ภาวะภัยพิบัติ 
๑) นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ประธานอนุกรรมการ 
๒) รศ.ดร.เสรี  ศุภราทิตย  อนุกรรมการ 
๓) ผศ.ดร.ทวิดา  กมลเวชช  อนุกรรมการ 
๔) ผศ.ศิริวัฒน  หงษทอง  อนุกรรมการ 
๕) นายสมศักดิ์  จุลวงษ  อนุกรรมการ 
๖) ดร.วิษณุ  พะลายานนท  อนุกรรมการ 
๗) นายณรงควิทย  เอ่ียมในวงษ อนุกรรมการ 
๘) พล.ต.วิจิตร  รัตนรักษ  อนุกรรมการ 
๙) พ.ท.พีระดนย  ปลูกสวัสดิ์  อนุกรรมการ 
๑๐) นายพีระ  ตรีชดารัตน  อนุกรรมการ 
๑๑) นางพานเพ็ญ  รามสูต  อนุกรรมการ 



๑๖ 

 

๑.๑๕ คณะอนุกรรมการติดตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน 
๑) พลโท ดร.พีระพงษ  มานะกิจ ประธานอนุกรรมการ 
๒) ดร.วิชัย  รูปขําด ี  อนุกรรมการ 
๓) นายประเสริฐ  รักไทยดี  อนุกรรมการ 
๔) ผศ.ปรีชา  อองอารี  อนุกรรมการ 
๕) นายเจริญ  คัมภีรภาพ  อนุกรรมการ 
๖) รศ.สดศรี  เผาอินจันทร  อนุกรรมการ 
๗) รศ.ปยกุล  เลาวัณยศิริ  อนุกรรมการ 
๘) พ.อ. วรชัย  ศรฤทธิ์ชิงชัย  อนุกรรมการ 
๙) ร.อ. ดร.กิจเปรม  เวศยไกรศรี อนุกรรมการ 
๑๐) นายสมพงษ  วนาภา  อนุกรรมการ 
๑๑) นายกิตติพงศ  เตมียะประดิษฐ อนุกรรมการ 

๑.๑๖ คณะอนุ กร รมการจั ด ทํ าแผนการปรั บ เปลี่ ย นระบบการรั บส ง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล 
๑) พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน  ประธานอนุกรรมการ 
๒) พลโท ดร.พีระพงษ  มานะกิจ อนุกรรมการ 
๓) พ.ต.อ. ทวีศักดิ์  งามสงา  อนุกรรมการ 
๔) ผศ.ดร.ธวชัชัย  จิตรภาษนันท อนุกรรมการ 
๕) นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค อนุกรรมการ 
๖) นายไพรัช  บุญประกอบวงศ อนุกรรมการ 
๗) นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ  อนุกรรมการ 
๘) พ.ท. กฤษฎา  เทอดพงษ  อนุกรรมการ 
๙) ผูอํานวยการสถานวีิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ อ.ส.ม.ท. อนุกรรมการ 
๑๐) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๕ อนุกรรมการ 
๑๑) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗ อนุกรรมการ 
๑๒) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนโมเดิรนไนน ชอง ๙ อนุกรรมการ 
๑๓) ผูอํานวยการสถานวีิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง ๑๑ อนุกรรมการ 
๑๔) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนไทยพีบีเอส Thai PBS อนุกรรมการ 
๑๕) นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย อนุกรรมการ 
๑๖) ผูแทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ อนุกรรมการ 
๑๗) นางจํานรรค  ศิริตัน  อนุกรรมการ 
๑๘) นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล  อนุกรรมการ 
๑๙) นายศุภชัย  ตั้งวรชัย  อนุกรรมการ 
๒๐) ศ.ดร.เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ อนุกรรมการ 
๒๑) นายธีรอัศญ  สีหสินอิทธิ  อนุกรรมการ 
๒๒) ดร.รอม  หิรัญพฤกษ  อนุกรรมการ 
๒๓) นายตอพงศ  เสลานนท  อนุกรรมการ 
๒๔) รศ.ดร.พนา  ทองมีอาคม  อนุกรรมการ 



๑๗ 

 

๒๕) นาวาเอก ดร.สมัย  ใจอินทร อนุกรรมการ 
๒๖) พันโท ธรนิศวร  เก้ือสกุล  อนุกรรมการ 
๒๗) ดร.วิษณุ  ตัณฑวิรุฬห  อนุกรรมการ  
๒๘) ดร.ลัญฉกร  วุฒิสิทธิกุลกิจ  อนุกรรมการ 
๒๙) นายทศพร  ซิมตระการ  อนุกรรมการ 
๓๐) รศ.ธีรภัทร  สงวนกชกร  อนุกรรมการ 

๑.๑๗ คณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน 
๑) พ.ท. กฤษฎา  เทอดพงษ  ประธานอนุกรรมการ 
๒) รศ.ดร.อธิคม  ฤกษบุตร  อนุกรรมการ 
๓) พันเอก ดร.อนุรัตน  อินกัน อนุกรรมการ 
๔) วาท่ี ร.ต.สุวุฒ ิ สุกิจจากร  อนุกรรมการ 
๕) นายจรัญ  วิวัฒนเจษฎาวุฒ ิ อนุกรรมการ 
๖) รศ.ดร.รังสรรค  วงศสรรค  อนุกรรมการ 
๗) ดร.กิตติ  วงศถาวราวัฒน  อนุกรรมการ 
๘) พลเอก จํานง  กําจัด  อนุกรรมการ 
๙) รศ.ดร.นํายุทธ  สงคธนาพิทักษ อนุกรรมการ 
๑๐) พล.ต. ดร.ชัยณรงค  เชิดช ู อนุกรรมการ 
๑๑) รศ.ดร.วาทิต  เบญจพลกุล  อนุกรรมการ 

๑.๑๘ คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครอง และบังคับใชกฎหมายดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
๑) พ.ต.อ. ทวีศักดิ์  งามสงา  ประธานอนุกรรมการ 
๒) นายสุทธิ  ภูเอ่ียม   อนุกรรมการ 
๓) นายเกรียงศักดิ์  ประเสริฐภักดิ์ อนุกรรมการ 
๔) พ.ต.อ. ณษ  เศวตเลข  อนุกรรมการ 
๕) นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ  อนุกรรมการ 
๖) ร.ต. สุทิน สุขสุเดช  อนุกรรมการ 
๗) ดร.ยุทธ  ชัยประวิตร  อนุกรรมการ 
๘) รศ.ดร.สุมาลี  วงษวิทิต  อนุกรรมการ 
๙) นายอํานาจ  เนตยสุภา  อนุกรรมการ 
๑๐) พล.ต.ท. สมเดช  ขาวขํา  อนุกรรมการ 
๑๑) นายพงษภัฏ  เรียงเครือ  อนุกรรมการ 

ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จํานวน ๑๘ คณะดังกลาวขางตน ให กสท . 
ดําเนินการใหเปนไปตามมติประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔  
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. (สํานักทรัพยากรบุคคล) รับขอคิดเห็นของท่ี

ประชุมไปพิจารณาดําเนินการจัดทําฐานขอมูลรายชื่อผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปน



๑๘ 

 

คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน โดยแยกตามรายชื่อ ท้ังนี้ เพ่ือใชเปนขอมูลใน
การตรวจสอบความถูกตอง เพ่ือมิใหเกิดความซํ้าซอนในการเสนอชื่อบุคคล
ดังกลาว เพ่ือแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ :  รางระเบียบวุฒิสภา วาดวยหลักเกณฑ กรณีประชาชนย่ืนคํารองตอประธาน

วุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พนจากตําแหนง ท้ังคณะ พ.ศ. .... : เลขาธิการ 
กสทช., กม. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน กสทช. ตอรางระเบียบวุฒิสภา วาดวยหลักเกณฑ 

กรณีประชาชนยื่นคํารองตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พนจาก
ตําแหนง ท้ังคณะ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. 
จัดสงความเห็นเก่ียวกับรางระเบียบฯ ดังกลาว ใหคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย
ประธานวุฒิสภา สํานักงานเลขาวุฒิสภา เพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๓ :  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานการบริหารงานท่ัวไปของสํานักงาน 

กสทช. : เลขาธิการ กสทช., ปธ. 
 
มติท่ีประชุม ๑.   อนุมัติในหลักการการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือรองรับการบริหารงาน ท่ั ว ไป

ของสํานักงาน กสทช. และการกําหนดคุณสมบัติ อํานาจหนาท่ีองคประกอบของ
คณะอนุกรรมการ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ จํานวน ๘ คณะ ไดแก 
 ๑.๑  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ 
 ๑.๒  คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชนและสวัสดิการของพนักงาน

 และลูกจาง 
 ๑.๓  คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน 
 ๑.๔  คณะอนุกรรมการติดตามแผนแมบทบริหารคลื่นความถ่ี 
 ๑.๕  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑.๖  คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๑.๗  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัย  
 ๑.๘  คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและติดตามผลการใชจ าย

 งบประมาณรายจาย 
 อนึ่ง สําหรับคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานการบริหารงานบุคคลท่ีประชุมจะไดมี

การหารือในการประชุมภายใน กสทช. ตอไป ตามท่ี กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ 
เสนอ  

 ท้ังนี้ ใหคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนบุคคลภายนอกท้ัง ๘ คณะดังกลาว 
ไดรับคาตอบแทนเบี้ยประชุมในอัตราเทากับคณะกรรมการตามระเบียบ



๑๙ 

 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  ว าดวยวิธีการประชุมของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคาตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๘ (๑) (ข) 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

๒. มอบหมายใหสํานักงานฯ รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๑  ใหจัดทํารายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเปนบุคคลภายนอก ท่ีจะแตงตั้งเปน

คณะอนุกรรมการฯ ตามขอ ๑  เสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง   
๒.๒ ในการกําหนดวาระการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ขางตน 

ใหพิจารณาตามความเหมาะสมและจําเปน โดยใหสอดคลองกับกรอบ
ระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๔ : รางระเบียบ กสทช.วาดวยอัตราเงินเดือน และ คาตอบแทนอ่ืนของ เลขาธิการ 

กสทช. พ.ศ. .... : เลขาธิการ กสทช., บค. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา เพ่ือใหการกําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนอ่ืน และ

สวัสดิการและการสงเคราะห ของเลขาธิการ กสทช. เปนไปดวยความถูกตอง ดังนั้น 
จึงมีมติเห็นชอบรางระเบียบ กสทช.วาดวยอัตราเงินเดือน และ คาตอบแทนอ่ืนของ
เลขาธิการ กสทช. พ.ศ. .... โดยมีหลักเกณฑและอัตราตามเง่ือนไขแหงสัญญาจาง
ผูบริหาร ตําแหนงเลขาธิการ กสทช. ซ่ึงท่ีประชุม กสทช. ไดมีมติเห็นชอบไปแลวใน
การประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามท่ี สํานักงาน กสทช.
เสนอ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๕๘ (๒) (๙) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหสํานักงาน กสทช. นํารางระเบียบดังกลาวเสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือลงนาม กอนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้ันตอนตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๕ : การกําหนดวันในการตรวจสอบแกไขรายงานการประชุม: เลขาธิการ กสทช., กช. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวาเพ่ือใหการดําเนินงานตามมติ กสทช. ของสํานักงาน กสทช. 

เปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงมีความเห็นพองรวมกันวากรอบ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการพิจารณาตรวจสอบแกไขรายงานการประชุมควรจะใหแลว
เสร็จภายใน ๕ วันทําการ และหากไมมีขอแกไขประการใดใหถือวากรรมการเห็นชอบ
รางรายงานการประชุมดังกลาว เพ่ือท่ีสํานักงาน กสทช. จะไดดําเนินการใหเปนไปตาม
มติท่ีประชุมโดยเร็วตอไป อนึ่ง กรณีท่ีมีการแกไขมติท่ีประชุมอยางมีนัยสําคัญ 
สํานักงาน กสทช. จะไดรวบรวมนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

  
 
 
 
 
   



๒๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๖ : การแตงตั้งโฆษก กสทช. : กสทช.สุภิญญาฯ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบการลาออกจากการทําหนาท่ีโฆษก กสทช. ของ กสทช.สุภิญญาฯ 

ตามท่ี กสทช.สุภิญญาฯ รายงานใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายใหเลขาธิการ 
กสทช. ทําหนาท่ีโฆษก กสทช. แทน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีเรื่องท่ีมีความสําคัญและมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ท่ีจะ
ประชุมจะไดมอบหมายให กสทช. ท่ีเก่ียวของไปรวมแถลงขาวเปนรายกรณีๆ ไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในชวงกอนเลิกการประชุม กสทช.ประเสริฐฯ ไดสอบถามสํานักงาน กสทช. เรื่อง

ความคืบหนาการจายคาตอบแทนพิเศษใหแก กทช. ปฏิบัติหนาท่ี กสทช. ซ่ึง
เลขาธิการ กสทช. ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวาการจายคาตอบแทนพิเศษจะเรงดําเนินการ
ภายหลังจากงบการเงินของสํานักงานฯ ไดรับการรับรองเรียบรอยแลว ซ่ึงขณะนี้
อยูระหวางการตรวจรับรองของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน แตโดยท่ียังมีประเด็น
ปญหาเรื่อง ความเห็นกรณีการโอนหนี้ของกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ ซ่ึงไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจาก พ.ร.บ.องคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุใหโอนเฉพาะทรัพยสินเขาไปในกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ ท่ีประชุมจึงมอบหมายให กสทช.ประเสริฐฯ จัดทําความเห็น
เพ่ือนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาหนี้สินท่ีเปนภาระผูกพันของกองทุนพัฒนา
กิจการโทรคมนาคมฯ และนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาตอไป 

๒. ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ประธาน กสทช. ไดแจงใหท่ีประชุมทราบเรื่อง
กําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๕  

 
  ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๕๐  น.  
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