
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๙  มกราคม ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  หองประชุม ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_________________________ 

 
ผูเขาประชุม 
 

  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 
๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก นที ศุกลรัตน รองประธานกรรมการ 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 

พันเอก เศรษฐพงค 
พลโท ดร.พีระพงษ 
นายสุทธิพล 
พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ 
นายประเสริฐ 

มะลิสุวรรณ 
มานะกิจ 
ทวีชัยการ 
งามสงา 
ศีลพิพัฒน 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท กรรมการ 
๙. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กรรมการ 
๑๐. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๑. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๑๒. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.   เลขานุการ 

 
ผูเขารวมประชุม 
 
 ๑.    พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช.  
 ๒.    นายขจรศักดิ์ ทานานนท             ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสวนงานท่ีปรึกษา 
   ประธานกรรมการฯ  รักษาการแทน  
   ผูอํานวยการสํานักประธานกรรมการ 
 
เจาหนาท่ีการประชุม  
 
 ๑. 
 
  
  

นายบุญยิ่ง 
 
 
 

โหมดเทศน 
 
 
 

ปฏิบั ติ หน า ท่ี  ผู อํ านวยการส วนงานมติ ฯ 
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักการ
ประชุมฯ  
 



 

 

  

๒ 

๒.  
 

นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการและ
ติดตามประเมินผล 

๓. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการสวนงานวาระ 
การประชุม 

 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.     นางอัจฉรา                   ปณยวนิช ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
 ๒.  นางสาวมณีรัตน กําจรกิจการ ปฏิบั ติหน า ท่ี  ผู อํ านวยการกลุ มงานสํ านัก

เลขานุการคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน 

 ๓. นายไตรรัตน วิริยะศิริกุล ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการสํานักกิจการกรรมการ 
 ๔. นายสิทธิโชค สื่อประสาร ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการสวน (บ๓)  
   สํานักกิจการกรรมการ 
 ๕.    นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน (บ๓) รักษาการ    
   ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและ

กฎกติกา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 
  ๑. เม่ือวันศุกรท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ท่ีผานมา คณะกรรมการบริหารกองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ ไดมีการประชุมครั้งแรก เพ่ือคัดเลือก
กรรมการในสวนของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ ตําแหนง  ซ่ึงได มีการคัดเลือก
กรรมการบริหารกองทุนฯ ผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีเรียบรอยแลว ไดแก ๑)      
พลเอก ธงชัย เก้ือสกุล  ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพสื่อ
กระจายเสียง  ๒) รองศาสตราจารย ดร.พนา  ทองมีอาคม ผูทรงคุณวุฒิดาน



 

 

  

๓ 

การพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพสื่อโทรทัศน ๓) ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุญ
ยโสภณ ผูทรงคุณวุฒิดานการใหบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง หรือ
ในพ้ืนท่ีหางไกล รวมท้ังการใหบริการในดานโทรคมนาคมแกผูดอยโอกาส  
๔) นายนันทพล  กาญจนวัฒน ผูทรงคุณวุฒิดานการคุมครองสิทธิผูบริโภค 
หรือการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ ๕) นายตอพงศ  เสลา
นนท     ผูทรงคุณวุฒิดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิของผูพิการและ
ดอยโอกาส  ท้ังนี้ จะไดมีประกาศแตงตั้งคณะกรรมการฯ แลวจัดประชุม
เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑการบริหารกองทุนและจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใชจาย
ตามวัตถุประสงคตามท่ีกฎหมายกําหนดตอไป  

 ๒.  วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕  ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร
ประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕  ซ่ึงท่ีประชุมไดหารือใน
ภาพรวม ของการดําเนินการประชาสัมพันธของ สํานักงาน กสทช. ท่ีผาน
มาในอดีต และกรอบการดําเนินงานแผนยุทธศาสตรประชาสัมพันธและ
สื่อสารองคกร (PR Road Map) ซ่ึงจะใชเปนแนวทางในการประชาสัมพันธ
ขององคกรตอไปในอนาคต โดยจะไดมีการประชุมหารือในเดือนกุมภาพันธ 
๒๕๕๕ เพ่ือจัดทําแผนประชาสัมพันธตอไป  

 ๓. เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. กสทช. ไดใหการตอนรับ
คณะกรรมาธิการการ วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีการสื่อสาร และโทรคมนาคม 
วุฒิสภา ซ่ึงเดินทางมาสํานักงาน กสทช. เพ่ือพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับ กสทช. ในประเด็นเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงาน รวมท้ังปญหาอุปสรรค เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ศึกษาและการดําเนินภารกิจของคณะกรรมาธิการฯ ตอไป รวมท้ังมีประเด็น
ท่ีฝากใหสํานักงานฯ ดําเนินการ ซ่ึงจะไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาในวันนี้  

 ๔. เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕  ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
รัฐมนตรีใหม ๑๖ ตําแหนง ซ่ึงสามารถตรวจสอบรายนามไดจาก ประกาศให
รัฐมนตรีพนจากความเปนรัฐมนตรีและแตงตั้งรัฐมนตรี    ทางเว็ปไซตของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 ๕. ในวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
 จะเสด็จมาเยี่ยมชมสํานักงาน กสทช. พรอมดวยคณะ นักศึกษาหลักสูตร
 ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสู ง (บ .ย .ส . )  รุน ๑๖  สําหรับ
 รายละเอียดขอใหสํานักงานฯ นําเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 ๖. ขอขอบคุณ กสทช. ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง และผูท่ีเก่ียวของทุกทานท่ีมี
สวนรวมในการสนับสนุนการแขงขันกีฬาภายในและงานเลี้ยงประจําปของ
สํานักงาน กสทช. และขอชื่นชมรูปแบบการจัดงานเลี้ยง   ท่ีทําใหทุกคนมี
สวนรวม เพลิดเพลินและสนุกสนาน ซ่ึงกิจกรรมตางๆ  ท่ีจัดข้ึนจะชวยทําให
เกิดพลังความสามัคคีภายในสํานักงาน กสทช.   อันจะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานตอไป   



 

 

  

๔ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช. รับไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๑๑ 

มกราคม ๒๕๕๕ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๑๑ มกราคม 

๒๕๕๕  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมีขอแกไข ดังนี้ 
 ๑. แกไขขอความในเอกสารหนา ๓ วาระท่ี ๑ ขอ ๑ บรรทัดท่ี ๙ จากเดิม  
  “เพลงเกาๆ”  แกไขใหมเปน “เพลงเกา”  
 ๒.  แกไขมติท่ีประชุมวาระท่ี ๓.๒ ขอ ๒  โดยใหใชขอความดังนี้  
  “มอบหมายให กสทช.ประวิทยฯ จัดทําเอกสารเพ่ือเสนอใหท่ีประชุมวินิจฉัย

วาอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ เปนอํานาจกํากับ
ดูแลกิจการตามมาตรา ๒๗(๖) แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.
๒๕๕๓  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนวา กสท. และ กทค. สามารถปฏิบัติการ
แทน กสทช. ไดตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๐ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามแนวปฏิบัติเรื่องการมอบอํานาจและการ
ปฏิบัติการแทน กสทช.   ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๘/๒๕๕๔  วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตอไป” 

 ๓. แกไขขอความในมติวาระท่ี ๖.๑ ขอ ๑ จากเดิม “จํานวน ๑๙ คณะ” แกไข
ใหมเปน “จํานวน ๑๘ คณะ”  และแกไขคํานําหนาชื่อขอ ๑.๔ ๔) จากเดิม 
“คุณปทมาวรรณ” แกไขใหมเปน “นางสาวปทมาวรรณ”  และขอ ๑.๘ ๕)  
จากเดิม “คุณเผด็จ” แกไขใหมเปน “นายเผด็จ”   

 ๔. ตัดขอความในขอ ๑.๑๘  ออกท้ังหมด และปรับแกตัวเลขขอ “๑.๑๙”  
แกไขใหมเปน “๑.๑๘”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓   :    รายงานผลการดําเนินงาน 
 
หมายเหตุ สํานักงาน กสทช. จะนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี   

๑/๒๕๕๕  วันพุธ ท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕  ใหท่ีประชุมทราบในการประชุมครั้ง
ตอไป  

 
 
 



 

 

  

๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   :  เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ : ปฏิบัติ

หนาท่ี รองเลขาธิการ กสทช. (นายประเสริฐฯ), กท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปขอมูลสถานะความเคลื่อนไหวของวิทยุชุมชนและขอมูลสถิติระดับความ

เสี่ยงตางๆ ท่ีเกิดจากวิทยุชุมชน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีผลกระทบรายแรงตอการ
รบกวนวิทยุการบิน ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๔ :  เลขาธิการ กสทช., ปต. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามมติ ท่ีประชุม กสทช . 

ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. การดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ตั้งแตครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ – ๗/๒๕๕๔ 

(งานมอบหมายใหม)  จํานวน ๒๕ เรื่อง  
๑.๑ เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๗ วันทําการ จํานวน ๑๗ เรื่อง 
๑.๒ เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จเกิน ๗ วันทําการ จํานวน ๔ เรื่อง 
๑.๓ เรื่องท่ีอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน ๔ เรื่อง 

๒. การดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ตั้งแตครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ – ๔/๒๕๕๔ 
(งานคางดําเนินการ)  จํานวน ๑๖ เรื่อง 
๒.๑ เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๘ เรื่อง 
๒.๒ เรื่องท่ีอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน ๘ เรื่อง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   :   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : รางระเบียบ กสทช. วาดวยการแบงสวนงานภายในสํานักงาน กสทช.  :  

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ), คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสรางฯ  
 
มติท่ีประชุม    ๑. เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการแบงสวนงานภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕  ตามท่ีประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ   
ท้ังนี้ โดยใหรับขอคิดเห็นท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการแกไขปรับปรุงราง
ระเบียบในประเด็นตางๆ และสงรางระเบียบท่ีแกไขแลวให กสทช. สุทธิพลฯ 
และ กสทช. ทวีศักดิ์ฯ เพ่ือพิจารณาความครบถวนของสาระสําคัญและความ



 

 

  

๖ 

ถูกตองของถอยคําทางกฎหมาย กอนนําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม
กอนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใหมีผลใชบังคับตอไป ดังนี้  

 ๑.๑  ใหตัดขอความในขอ ๙ (๒) กลุมงานทรัพยากรบุคคล  ขอความ  
“และพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ”  ออก  

 ๑.๒  ใหตัดขอความในขอ ๙ (๔) กลุมงานพัฒนาสมรรถนะและวิชาการ 
ขอความ “ใหแกบุคลากรภายในสํานักงาน กสทช.” และแกไขใหม
เปน “รวมถึงการ”  และเพ่ิมเติมขอความคําวา “ตลอดจน”  
หนาขอความ  “...เปนศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล”  

 ๑.๓  ใหเพ่ิมเติมขอความในขอ ๑๐ (๒) กลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ โดยให
เพ่ิมเติมขอความ “และปรับปรุง” หนาขอความ  “แผนแมบท” และ
แกไขขอความใน (๔) กลุมงานสงเสริมสิทธิและกิจการเพ่ือสาธารณะ 
โดยใหตัดขอความเดิมออกท้ังหมด และใชขอความใหมดังนี้  “มี
หนาท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสิทธิของ
ผูบริโภค และการดําเนินกิจกรรมโครงการ กระบวนการท่ีเปน
ประโยชนตอผูบริโภคในกิจการท่ี กสทช. กํากับดูแล รวมถึงจัดชอง
ทางการรองเรียนทางโทรศัพทเพ่ือใหผูบริโภคสามารถรองเรียน
โดยตรงตอกลุมงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย”   

 ๑.๔  ใหแกไขขอความในขอ ๑๒ (๒) กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคม และ (๘) กลุมงานกรรมการกิจการโทรคมนาคม โดย
แกไขคําวา “กสท.”  แกไขใหมเปน “กทค.” และแกไขขอความใน 
(๓) กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม 
จ าก เ ดิ ม  “กร ะจ าย เ สี ย ง แล ะ โ ท ร ทั ศน”   แก ไ ข ใหม เ ป น 
“โทรคมนาคม”   

 ๑.๕   ใหตัดขอความในขอ ๑๓ “ ในกรณีท่ีมีปญหาการบังคับใชหรือการ
ตีความตามระเบียบนี้หรือประเด็นความครอบคลุม ใหประธาน
กรรมการมีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด” ออก    

 ๑.๖  ให เ พ่ิมเติมหนา ท่ีความรับผิดชอบของกลุมงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการอนุญาต
ใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม ท้ังนี้ 
เพ่ือใหสอดคลองตามมาตรา ๔๑ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ๒.  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสํานักงาน 
กสทช. ใหม โดยมีการยุบเลิกโครงสรางเดิมและปรับเปลี่ยนภารกิจให
สอดคลองและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  โดยเฉพาะหนวยงานท่ีถูกยุบเลิกไป  ดังนั้น จึงมอบหมายให
เลขาธิการ กสทช. แจงรองเลขาธิการ กสทช. เพ่ือทราบมติท่ีประชุมเรื่อง



 

 

  

๗ 

การปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานฯ และการถายโอนภารกิจไปสูกลุมงาน
ตางๆ รวมท้ังกรอบอัตรากําลังบุคลากรในแตละกลุมงาน เพ่ือสื่อสารทํา
ความเขาใจใหแกพนักงานและผูปฏิบัติงานของ สํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ เพ่ือ
มิใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.  :  

เลขาธิการ กสทช., งป. 
 
มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวาเพ่ือใหการจัดทํางบประมาณรายจายของสํานักงาน 

กสทช. ประจําป ๒๕๕๕  ตามมาตรา ๕๗ (๒) แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรร คลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงจะครอบคลุมรายจายท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีของ กสทช. กสท. กทค. และสํานักงาน กสทช. สอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของ กสทช. กสท. และ กทค. และเปนไป
อยาง มีประสิทธิภาพ  ท่ีประชุมจึ ง มีมติ เห็นชอบในหลักการการแตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. โดยมีวาระการ
ปฏิบัติหนาท่ี ๒ ป และใหคณะอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนคาเบี้ยประชุมตาม
ขอ ๑๔ (๒) ขอ ๑๕ ขอ ๑๗ (๑) และขอ ๒๘ ของระเบียบ กสทช.วาดวยวิธีการ
ประชุม คาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ.
๒๕๕๔  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยใหกําหนดสัดสวนในการเสนอชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนบุคคลภายนอกเพ่ือแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการ โดยให
ประธาน กสทช. เสนอรายชื่อจํานวน ๓ ราย กสท. และ กทค. เสนอชื่อดานละ ๒ 
ราย  และใหสํานักงานฯ รับขอคิดเห็นของ    ท่ีประชุมไปพิจารณาปรับปรุง
อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ โดยใหตัดขอ ๒.๓ เรื่องการติดตามผลการ
ดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ออก และ
รวบรวมรายชื่ อผูทรง คุณวุฒิ ท้ั ง  ๗ รายขางตน  เ พ่ือจัดทําคําสั่ งแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. เสนอประธานเพ่ือ
พิจารณาลงนามตอไป ท้ังนี้  ใหสํานักงานฯ ดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการดังกลาวใหเปนไปตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือ
วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขอ ๒ วาระท่ี ๕.๓  
  

หมายเหตุ การประชุมวาระท่ี ๕.๒ เรื่องการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
ของสํานักงาน กสทช. ท่ีประชุมมีมติรับรองมติดังกลาวในการประชุม กสทช. ครั้ง
ท่ี ๒/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕  ท้ังนี้ เพ่ือใหกระบวนการในการ
จัดทํางบประมาณรายจายของสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๕ ดําเนินการไป
ไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 
 



 

 

  

๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ : รางเคาโครงรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และ กทช. ปฏิบัติหนาท่ี 
กสทช. ประจําป ๒๕๕๔ : รองเลขาธิการ กสทช. (นายพิทยาพลฯ) , พต. 

 
มติท่ีประชุม           เห็นชอบรางเคาโครงรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และ กทช. ปฏิบัติ

 หนาท่ี กสทช. ประจําป ๒๕๕๔  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ เพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรา ๗๖ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ซ่ึงสํานักงาน 
กสทช. จะตองจัดทําใหแลวเสร็จเพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ภายใน 
๑๒๐ วัน นับแตวันสิ้นปบัญชี และเปดเผยใหประชาชนทราบ  ท้ังนี้ โดยให
สํานักงานฯ รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑.   ในสวนท่ี ๕ แผนงานโครงการและแผนงบประมาณประจําป ๒๕๕๕ 
เนื่องจากขณะนี้กระบวนการจัดทํายังไมแลวเสร็จ อาจทําใหเกิดความลาชา
ในการจัดทําขอมูลเพ่ือรวบรวมเปนเอกสาร  ดังนั้น จึงเห็นวาในการจัดทํา
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานฯ อาจแยกออกเปน ๒ เลม  โดยใหแยก
เรื่องแผนงานโครงการและแผนงบประมาณประจําป ๒๕๕๕ ออกมา ซ่ึงหาก
ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการและแผนงบประมาณไดแลวเสร็จเร็วก็ให
ผนวกรวมไวในเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ฉบับเดียวกัน ตามรางเคา
โครงรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และ กทช. ปฏิบัติหนาท่ี กสทช. 
ประจําป ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ  

 ๒. ใหสํานักงานฯ จัดทําตารางเวลาในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของ 
กสทช. และ กทช. ปฏิบัติหนาท่ี กสทช. ประจําป ๒๕๕๔  เสนอให  ท่ีประชุม
ทราบ ท้ังนี้ ใหนําเสนอเอกสารรางรายงานผลการปฏิบัติงานฯ  ในสวนท่ีจัดทํา
รายละเอียดแลวเสร็จ ใหท่ีประชุมพิจารณาโดยเร็วตอไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ : พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา  เสด็จเย่ียมชมสํานักงาน กสทช. 

พรอมดวยคณะนักศึกษาหลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
(บ.ย.ส.) รุน ๑๖  :  เลขาธิการ กสทช., กจ. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบหมายกําหนดการ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา  เสด็จ

เยี่ยมชมสํานักงาน กสทช. พรอมดวยคณะนักศึกษาหลักสูตรผูบริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน ๑๖ ในวันศุกร ท่ี  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ตาม
รายละเอียดท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ขอให กสทช. ผูบริหารสํานักงาน 
กสทช. พนักงาน และผูปฏิบัติงาน สํานักงาน กสทช. เขารวม   รับเสด็จพระเจา
หลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา โดยพรอมเพรียงกัน และใหสํานักงานฯ ดูแล
เรื่องการถวายการตอนรับใหเรียบรอยสมพระเกียรติตลอดจนดูแลความเปน
ระเบียบเรียบรอยของอาคารสถานท่ี การอํานวยความสะดวกแกคณะนักศึกษา



 

 

  

๙ 

หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงท่ีมาเยี่ยมชม รวมท้ังการรักษา
ความปลอดภัยโดยเครงครัดดวย  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒  : การเย่ียมชมสํานักงาน กสทช. ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

การส่ือสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา : ประธาน กสทช.  
 
มติท่ีประชุม ๑.   รับทราบการเยี่ยมชมสํานักงาน กสทช .  ของคณะกรรมาธิการการ

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา เม่ือวันท่ี 
๑๘ มกราคม ๒๕๕๕  ซ่ึงมีประเด็นท่ีคณะกรรมาธิการฯ ขอใหสํานักงาน 
กสทช. รับไวพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน ๓ เรื่อง ตามท่ี
ประธาน กสทช. แจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้   

 ๑.๑   ปญหาเรื่องการ Roaming กรณีการเปดใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี    ใน
ตางประเทศโดยไมทราบรายละเอียดเง่ือนไขการใชบริการ รวมท้ัง
อัตราคาบริการทําใหมีภาระคาใชจายท่ีสูง จึงขอใหคณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม       ไดพิจารณากําหนด
แนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาดังกลาว    

 ๑.๒   ขอใหสํานักงาน กสทช. รายงานความคืบหนาในการดําเนินงานเรื่อง
การคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม (MNP) ใหคณะกรรมาธิการ การ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา 
ทราบ  

 ๑.๓  ปญหาการสง SMS ท่ีมีลักษณะเปนการโฆษณาสินคาและบริการ
ตางๆ จํานวนมากสงเขาโทรศัพทเคลื่อนท่ีของผู ใชบริการ ซ่ึง
กอใหเกิดความรําคาญแกผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ขอให กสทช. 
ผูรับผิดชอบดานการคุมครองผูบริโภคพิจารณาเสนอแนวทางกํากับ
ดูแลตอไป  

 ๒ .   มอบหมายใหประธาน กทค .  (กสทช . เศรษฐพงคฯ )   รับประเด็น ท่ี
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม 
วุฒิสภา ตามขอ ๑ ไปพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป   

 
หมายเหตุ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ประธาน กสทช. ไดแจงใหท่ีประชุมทราบรวม  ๒ 

เรื่อง ไดแก  
 ๑.  ประธาน กสทช. จะไปเขารวมประชุม World Radiocommunication 

Conference (WRC-2010)  ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด และเขา
รวมประชุมวิชาการ Interconnect World Forum และรวมประชุมหารือ
กับหนวยงานกํากับดูแล Office of Communication : OFCOM  ณ 
ประเทศอังกฤษ  ระหวางวันท่ี ๒๐-๒๗ มกราคม ๒๕๕๕   



 

 

  

๑๐ 

 ๒.   กําหนดการประชุม กสทช . ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕  ในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๕  

  
ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น.  
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