
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
  คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ 

วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห-องประชุม  ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู-เข-าประชุม 
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�  รองประธานกรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๔. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง&า กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�  กรรมการ 
๖. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๗. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� กรรมการ 
๘. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๙. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๐. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
๑๑. พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ�  หร&ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค  
 
ผู-ไม�เข-าประชุม 
 
๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ ติดภารกิจ 
 
ผู-เข-าร�วมประชุม  
 

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

๑. นายเฉลิมชัย  ก?กเกียรติกุล  ผู@อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย�  เจียรานุชาติ  ผู@อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู@อํานวยการส&วน  
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู@อํานวยการส&วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักดิ์  ทานานนท�  ผู@อํานวยการส&วน  
    สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก&งสาร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุชญา  สดศรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวนภาภรณ�  ล@ออัศจรรย� พนักงานปฏิบัติการระดับต@น 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ&มมณี  ลูกจ@าง  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
 
๑. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ�   ผู@อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒. นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร   ผู@อํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
๓. นางปริตา  วงศ�ชุตินาท   ผู@อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
    กระจายเสียงและโทรทัศน� 
๔. นายชัยยุทธ  มังศรี   ผู@อํานวยการสํานักรับเร่ืองร@องเรียนและคุ@มครองผู@บริโภค 
   ในกิจการโทรคมนาคม 
๕. นายสมสกุล  ชัยกาญจนาศักด์ิ ผู@เชี่ยวชาญ  
   รักษาการในตําแหน&งผู@อํานวยการสํานักการคลัง 
๖. นายจิตต�ศักดิ์  ผาสุกจิตธรรม ผู@อํานวยการส&วน  
   สํานักการคลัง    
๗. นายสมภพ  รัตนาธรรมวัฒน�  ผู@อํานวยการส&วน 
   ส&วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
๘. นางรวิภา  ด@วงแดงโชติ  ผู@ชํานาญการ 
   สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๙. นางสาวใจทิพย�  ศรีโนนชัย  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๑๐. นายสุภัทรสิทธิ์  สวนสุข  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน� 



๓ 
 

๑๑. นางสาวนันทวรรณ  สุนงาม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๑๒. นายจักรพงษ�  พื้นอินต?ะศรี  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักการคลัง 
๑๓. Mr. Peter Walop  The International Telecommunication Union (ITU) 
   
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล&าวเปZดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    : เรื่องที่ประธานแจ-งให-ที่ประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. ได@เข@าเฝ\าทูลละอองพระบาท สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ@าฟ\ามหิดล 
ณ พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ให@แก&ผู@ที่มีผลงานดีเด&นเป`นประโยชน�ต&อมวลมนุษยชาติ   
ซ่ึงในปcนี้มีผู@ได@รับรางวัล ๒ ท&าน ได@แก& ด@านสาขาการแพทย� ๑ ท&าน และด@านสาขา
สาธารณสุข ๑ ท&าน โดยมีเลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช. ร&วมเข@าเฝ\าด@วย  

๒. เม่ือวันที่ ๔ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. เป̀นประธานมอบเกียรติบัตรให@แก&
ผู@เข@าร&วมอบรมโครงการ “พัฒนาผู@ผลิตรายการเพื่อส&งเสริมการเรียนรู@สําหรับเด็ก
เยาวชน และครอบครัวให@เกิดการสร@างสังคมแห&งการเรียนรู@ในระดับท@องถ่ินและ
ภูมิภาค” โดยมูลนิธิสํารวจโลก ซ่ึงโครงการดังกล&าวได@รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน�สาธารณะของ กสทช. โดยมูลนิธิฯ เป`นหน&วยงานแรก     
ที่ได@รับการสนับสนุนและดําเนินการได@เรียบร@อย โดยได@จัดให@ผู@ผลิตหนังสารคดีจาก
จังหวัดต&างๆ ท่ัวประเทศนําหนังสารคดีสั้นมาฉายตัวอย&างให@ได@รับชม 

๓.  เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. ได@ร&วมเป̀นสักขีพยานในพิธีลงนาม
บันทึกความเข@าใจว&าด@วยความร&วมมือ (MOU) ระหว&างสํานักงาน กสทช. กับ
สํานักงานตํารวจแห&งชาติ โดยมีผู@บัญชาการตํารวจแห&งชาติและเลขาธิการ กสทช. 
เป`นผู@ลงนามร&วมกัน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในการใช@อุปกรณ�เก่ียวกับการสื่อสาร
โทรคมนาคมต&างๆ ในการป\องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการรักษาความม่ันคง
ของประเทศ และในช&วงบ&ายวันเดียวกัน ประธาน กสทช. ได@เป`นสักขีพยาน       
ความร&วมมือในโครงการผลิตและเผยแพร&วีดิทัศน� สื่อมัลติมีเดีย เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ@าอยู& หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา        
๙๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว&างสํานักงาน กสทช. กับสํานักราชเลขาธิการ 
และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อส&งเสริมสนับสนุนการจัดทํา                                                                                                                              



๔ 
 

“โครงการผลิตและเผยแพร&วีดิทัศน�และสื่อมัลติมีเดียเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ@าอยู&หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๖๐” ซ่ึงจะได@มีการแต&งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานในโอกาสต&อไป  

๔. เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ สํานักงาน กสทช. ได@มอบหมายให@รองเลขาธิการ กสทช. 
สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค (พลอากาศตรี ดร.ธนพันธุ�  หร&ายเจริญ)    
เข@ารับโล&ประกาศเกียรติคุณหน&วยงานต@นแบบในการจัดต้ังศูนย�ข@อมูลข&าวสารของ
หน&วยงานของรัฐ ประจําปc ๒๕๕๗ ระดับดีมาก จากพลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา 
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากการจัดต้ังศูนย�ข@อมูลข&าวสารของหน&วยงานของ
สํานักงาน กสทช. โดยเป`นหน&วยงานองค�กรอิสระแห&งเดียวที่ ได@รับรางวัล น้ี             
ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได@ให@ความสนใจ และกล&าวให@กําลังใจในการทํางานต&อไป ขอชมเชย
และขอบคุณเลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. ผู@อํานวยการสํานักท่ีดําเนินการเรื่องน้ี 
รวมท้ังเจ@าหน@าที่ที่เก่ียวข@องของสํานักทุกท&าน  

๕. ระหว&างวันท่ี ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ ได@กําหนดให@มีการประชุม กสทช. นัดพิเศษ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ นอกสถานท่ี โดยจะจัดข้ึนท่ีโรงแรมเดอะไทด� รีสอร�ท บางแสน 
จังหวัดชลบุรี เพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงโครงสร@างสํานักงาน กสทช. ตามท่ี          
ได@ประสานและแจ@งข@อมูลให@ทราบเบ้ืองต@นแล@ว ขอเชิญกรรมการ กสทช. ทุกท&าน 
เลขาธิการ กสทช. และเจ@าหน@า ท่ีท่ีเ ก่ียวข@องเข@าร&วมประชุมดังกล&าว สําหรับ
รายละเอียดจะให@สํานักงาน กสทช. แจ@งให@กรรมการทุกท&านได@ทราบต&อไป 

๖. ประธาน กสทช. ได@กล&าวอวยพรกรรมการ กสทช. เน่ืองในเทศกาลวันวาเลนไทน�และ
เทศกาลตรุษจีน และขอให@กรรมการทุกท&านมีกําลังใจในการปฏิบัติหน@าที่ร&วมกันต&อไป 

๗. รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค (พลอากาศตรี ดร.   
ธนพันธุ�  หร&ายเจริญ) ปฏิบัติหน@าที่เป`นเลขานุการการประชุมแทนเลขาธิการ กสทช. 
เนื่องจากเลขาธิการ กสทช. ติดภารกิจต@องไปรอชี้แจงท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 

 
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจ@งให@ท่ีประชุมทราบ และให@สํานักงาน กสทช. รับไป

ดําเนินการในส&วนที่เก่ียวข@อง 
 
ระเบียบวาระที่ ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘   
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
 ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) แจ@งว&าไม&พิจารณารับรองรายงานการประชุม

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ ในวาระที่ ๕.๓.๘ วาระที่ ๕.๓.๑๐ วาระท่ี ๕.๔.๑ และวาระท่ี ๖.๑ 
เนื่องจากไม&ได@เข@าร&วมประชุมวาระดังกล&าว 

 
 
 



๕ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๑ มกราคม 

๒๕๕๘   
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีประเด็นข@อสังเกตเก่ียวกับระยะเวลาการเปZดรับฟjงความคิดเห็น

สาธารณะต&อร&างประกาศ กสทช. เร่ือง การกระทําท่ีน&าจะเป`นการเอาเปรียบผู@บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช@เครือข&ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป`น
การค@ากําไรเกินควร หรือก&อให@เกิดความเดือดร@อนรําคาญ พ.ศ. .... ที่เริ่มต@นภายหลังจาก
ที่ประชุม กสทช. มีมติมากกว&า ๓๐ วัน ซ่ึงล&าช@ากว&าปกติ จึงขอให@สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการเรื่อง การจัดรับฟjงความคิดเห็นสาธารณะที่เป`นมาตรฐานเดียวกัน 

  
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

โทรทัศน� ระหว&างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ ตามที่
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ       

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดํา เนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม           

ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔   :   เรื่องเพ่ือทราบ  
 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค (พลอากาศตรี ดร.   
ธนพันธุ�  หร&ายเจริญ) ขอให@ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน ๘ เร่ือง ดังน้ี  
 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. 
เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ) ระหว�างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ :      
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 

   
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 

ดร. เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ) ระหว&างวันท่ี ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จํานวน    
๓ ท&าน ได@แก& พลเอก บุญเลิศ  แก@วประสิทธิ์  นายวรรณชัย  สุวรรณกาญจน� และ   
นายสงขลา  วิชัยขัทคะ ทั้งน้ี ตามข@อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว&าด@วยการจ@าง
ท่ีปรึกษา ผู@ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู@ช&วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตาม
เอกสารทีร่องประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ   

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ) 

ระหว�างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – เดือนมกราคม ๒๕๕๘ : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ�  

มานะกิจ) ระหว&างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – เดือนมกราคม ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ท&าน 
ได@แก& นายสมัคร  เชาวภานันท�  นายธงชัย  ตรีพิพัฒน�กุล และนางอรพินธ�  บุญชูเศรษฐ� 
ท้ังนี้ ตามข@อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว&าด@วยการจ@างที่ปรึกษา ผู@ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู@ช&วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. พลโท 
ดร. พีระพงษ�ฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท�) 

ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ : กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ   
  
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท�) 

ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๓ ท&าน ได@แก& นายสวัสด์ิ  รัฐพิทักษ�สันติ  
นายวิษณุ  ตัณฑวิรุฬห� และนายทศพร  ซิมตระการ  ทั้งนี้ ตามข@อ ๑๑ วรรคสอง ของ
ระเบียบ กทช. ว&าด@วยการจ@างที่ปรึกษา ผู@ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู@ช&วยเลขานุการ
ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค�) 

ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ : กสทช. สุภิญญาฯ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา  

กลางณรงค�) ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๓ ท&าน ได@แก&  
นายจอน  อ๊ึงภากรณ�  นายต&อพงศ�  เสลานนท� และนายนคร  ชมพูชาติ ท้ังนี้ ตามข@อ 
๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว&าด@วยการจ@างที่ปรึกษา ผู@ปฏิบัติงาน เลขานุการ 
และผู@ช&วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. สุภิญญาฯ เสนอ  



๗ 
 

 ระเบียบวาระที่ ๔.๕ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร) 
ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ : กสทช. พลเอก สุกิจฯ 

  
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร) 

ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๓ ท&าน ได@แก& พลอากาศเอก 
อาคม กาญจนหิรัญ  พลเอก มนตรี  สังขทรัพย� และนายธวัช  บวรวนิชยกูร ทั้งนี้  
ตามข@อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว&าด@วยการจ@างที่ปรึกษา ผู@ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู@ช&วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช.    
พลเอก สุกิจฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ :   การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๗๒๑/๒๕๕๗ ระหว�างห-างหุ-นส�วนจํากัด    

จ�าเผิ่ง เรดิโอ (ผู-ฟFองคดี) กับ กสทช. (ผู-ถูกฟFองคดี) : กสท. มส. 
  
มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๗๒๑/๒๕๕๗ ระหว&าง          

ห@างหุ@นส&วนจํากัด จ&าเผิ่ง เรดิโอ (ผู@ฟ\องคดี) กับ กสทช. (ผู@ถูกฟ\องคดี) ตามเอกสาร      
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ :   การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๗๑๐/๒๕๕๘ ระหว�างห-างหุ-นส�วนจํากัด  

นาน นาน คําไผ� ๑ (ผู-ฟFองคดี) กับ กสทช. (ผู-ถูกฟFองคดี) : กสท. มส. 
  
มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๗๑๐/๒๕๕๘ ระหว&าง          

ห@างหุ@นส&วนจํากัด นาน นาน คําไผ& ๑ (ผู@ฟ\องคดี) ได@ยื่นฟ\อง กสทช. (ผู@ ถูกฟ\องคดี)    
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ :   งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับปHสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ : ลย. 
  
มติที่ประชุม รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับปcสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตามข@อ ๗๘ ของระเบียบ กทช. ว&าด@วยการรับ การจ&าย และการเก็บ
รักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข@อสังเกตเร่ืองลูกหนี้ค&าธรรมเนียมที่มีจํานวนหนี้ค@างเพิ่มสูงข้ึนมาก 

และสินทรัพย�ท่ีไม&มีตัวตนและหนี้สินรวมท่ีเพิ่มสูงข้ึน รวมท้ังส&วนของค&าใช@จ&ายใน
การเดินทางภายในประเทศ ค&าจ@างเหมาบริการเพื่ออบรมสัมมนา ค&าจ@างท่ีปรึกษา 
ค&าวัสดุ และค&าสาธารณูปโภคที่เพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะค&าสาธารณูปโภคนั้นเพิ่มข้ึน
ถึงร@อยละ ๑๔๘ ดังน้ัน จึงควรต@องกําชับให@มีการใช@จ&ายอย&างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ซ่ึงรองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค (พลอากาศตรี 
ดร. ธนพันธุ�  หร&ายเจริญ) ได@แจ@งว&า สํานักงาน กสทช. จะขอรับไปดําเนินการ
ตรวจสอบและรายงานผลให@ทราบต&อไป 



๘ 
 

 ๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีประเด็นเรื่องขอให@สํานักงาน กสทช. พิจารณาดําเนินการ
เร่ืองหนี้สงสัยจะสูญและสอบถามสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการ
ตัดหน้ีสูญหรือกระบวนการในการบังคับหน้ีว&าเป`นอย&างไร 

๓. กสทช.สุภิญญาฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๓๓ ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๘  
ขอให@บันทึกความเห็นไว@ในรายงานการประชุม กสทช. วาระท่ี ๔.๘  ดังนี้  

     “ ๑. สําหรับงบการเงินของสํานักงาน กสทช. ที่ระบุในหมวดลูกหน้ี กรณีรายการ
ลูกหนี้การค@า (๑ ปณ.) ระบุว&าเป̀นหน้ีสงสัยจะสูญ จํานวน ๒๙.๘๙ ล@านบาทนั้น 
ส&วนหน่ึงศาลแพ&งมีคําพิพากษาแล@ว เม่ือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให@
เอกชนคู&สัญญาชําระเงิน แต&สํานักงาน กสทช. ยังไม&สามารถติดตามหนี้
ดังกล&าวได@ แม@ระยะเวลาจะล&วงเลยมามากกว&าสามปcแล@ว จึงเป̀นกรณีที่
สะท@อนถึงปjญหาการบริหารจัดการสถานีวิทยุ ๑ ปณ. ที่เกิดจากการทํา
สัญญากับเอกชนที่ผ&านมา ดังนั้นจึงเห็นควรให@เร&งรัดพัฒนาการบริหารสถานี
วิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ตามท่ีคณะทํางานศึกษาพัฒนาการบริหารงาน
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ได@จัดทําข้ึนเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ และ
เสนอต&อประธาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล@ว โดยเสนอให@ดําเนินการ
ตามแนวทางของการประกอบกิจการบริการสาธารณะเพื่อให@สอดคล@องกับ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. 
๒๕๕๑ ไปจนกว&าจะมีการคืนคลื่นความถ่ีตามระยะเวลาที่กําหนดในแผน
แม&บทฯ  

        ๒. สํานักงาน กสทช. ควรเร&งรัดให@มีการเปZดเผยข@อมูลเก่ียวกับงบการเงินของ
สํานักงาน กสทช. สําหรับปcสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต&อสาธารณะ 
เพื่อแสดงถึงธรรมาภิบาลของหน&วยงานและสอดคล@องกับมาตรา ๕๙ แห&ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กําหนดให@
สํานักงาน กสทช. เปZดเผยข@อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของ กสทช. และ
สํานักงาน กสทช. ให@ประชาชนทราบทางระบบเครือข&ายสารสนเทศหรือ
วิธีการอ่ืนใด”   

   
ระเบียบวาระที่  ๕  :   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑ :   เรื่องที่ผ�านการพิจารณาจากที่ประชุม กสท. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : ร�าง ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินใน

ระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... : กสท.  คณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานด-าน
เทคนิคฯ  ทส. 

   
 
 



๙ 
 

มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท�อนุมัติในหลักการ ร&าง ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ี
วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี โดยให@สํานักงาน กสทช. รับข@อสังเกตของที่ประชุม 
เร่ืองคลื่นความถ่ี ๗๐๐ MHz และข@อสังเกตของ กสทช. ประวิทย�ฯ เรื่อง การจัดทํา 
RIA และการศึกษาข@อกฎหมายและมติท่ีประชุม กสทช. และ กทค. เก่ียวกับคลื่น
ความถ่ี ๔๗๐ MHz เพื่อดําเนินการให@เป̀นไปตามมติดังกล&าว 

 ๒. มอบอํานาจให@ กสท. ปฏิบัติหน@าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗(๒๔) แห&ง พ.ร.บ. 
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง           
วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให@มีการรับฟjง  
ความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต&อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได@มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง ร&าง ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการ
โทรทัศน�ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๒ :   เรื่องที่ผ�านการพิจารณาจากที่ประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : แต�งตั้งคณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคม : กทค.  รท. 
   
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให@แต&งตั้งคณะอนุกรรมการคุ@มครองผู@บริโภคด@านกิจการโทรคมนาคม โดยมี

องค�ประกอบ อํานาจหน@าที่ และวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปc นับตั้งแต&วันที่มีคําสั่งแต&งตั้ง 
ซ่ึงเป`นการใช@อํานาจตามมาตรา ๓๑ แห&ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให@คณะอนุกรรมการได@รับค&าตอบแทน ค&าเบ้ียประชุม 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 ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑) รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ) ที่ปรึกษา 
 ๒) กสทช. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� ที่ปรึกษา 
 ๓) กสทช. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ที่ปรึกษา 
 ๔) กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค� ที่ปรึกษา 
 ๕) กสทช. ประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา ประธานอนุกรรมการ 
 ๖) นายธานีรัตน�  ศิริปะชะนะ อนุกรรมการ 
 ๗) นายคณิต  วัลยะเพ็ชร� อนุกรรมการ 
 ๘) รองศาสตราจารย�ศิริศักดิ์  ศุภมนตรี อนุกรรมการ 
 ๙) นายชัยฤกษ�  ดิษฐอํานาจ อนุกรรมการ 
 ๑๐) พลโท ภัทร�ไพบูลย�  สังข�สุวรรณ อนุกรรมการ 



๑๐ 
 

 ๑๑) พันตํารวจเอก พฤทธิพงษ�  ประยูรศิริ อนุกรรมการ 
 ๑๒) นางเดือนเด&น  นิคมบริรักษ� อนุกรรมการ 
 ๑๓) นายจาตุร  เกิดบ@านชัน อนุกรรมการ 
 ๑๔) รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เลขานุการ 
 ๑๕) ผู@อํานวยการสํานักรับเรื่องร@องเรียน 
  และคุ@มครองผู@บริโภคด@านกิจการโทรคมนาคม ผู@ช&วยเลขานุการ 
 ๑๖) ผู@อํานวยการส&วนพิจารณาเร่ืองร@องเรียน ผู@ช&วยเลขานุการ 

 ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต&งต้ังคณะอนุกรรมการคุ@มครองผู@บริโภคด@านกิจการ
โทรคมนาคม ให@สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖  

 ๒. เห็นชอบกําหนดหลักการในการเบิกจ&ายค&าตอบแทน ค&า เ บ้ียประชุมของ
คณะอนุกรรมการ โดยกําหนดให@เบิกจ&ายได@ไม&เกิน ๑๐ ท&าน สําหรับการจัดลําดับ
ตําแหน&งที่ปรึกษาให@สํานักงาน กสทช. ไปพิจารณาดําเนินการให@เหมาะสมต&อไป 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได@มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.   
วาระที่ ๕.๒.๑ เร่ือง การแต&งตั้งคณะอนุกรรมการคุ@มครองผู@บริโภคด@านกิจการ
โทรคมนาคม 

  

ระเบียบวาระที่  ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : สนับสนุนค�าจัดพิมพ�หนังสือ Royal Activities and International Cooperation 
และพระเมตตาใต-ฟFาเดียวกัน : พย. 

   

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนค&าจัดพิมพ�หนังสือ Royal Activities and International 
Cooperation และพระเมตตาใต@ฟ\าเดียวกัน จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให@แก&มูลนิธิ
เสริมสร@างเอกลักษณ�ของชาติ ท้ังน้ี ตามมาตรา ๘๙ และ ๙๕ แห&ง พ.ร.บ. องค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ข@อ ๕(๓) ข@อ ๖(๔) และข@อ ๘(๓) ของระเบียบ 
กทช. ว&าด@วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส&งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห&งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให@เบิกจ&ายจากเงินงบประมาณค&าใช@จ&าย     
ในการจัดการและบริหารองค�กรรายการรายจ&ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ กสทช. 
และสํานักงาน กสทช. ประจําปc ๒๕๕๘ ของสํานักเลขาธิการ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ที่ประชุมได@มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๑ เร่ือง สนับสนุนค&าจัดพิมพ�หนังสือ Royal Activities and International 
Cooperation และพระเมตตาใต@ฟ\าเดียวกัน 

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ ติดภารกิจ ไม&ได@อยู&ร&วมพิจารณาในวาระน้ี 
 



๑๑ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : การแต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน   

ที่ดํารงตําแหน�งครบวาระ : ภบ. 
   
มติที่ประชุม เห็นชอบให@ประธาน กสทช. กสท. และ กทค. พิจารณาเสนอชื่อผู@ทรงคุณวุฒิท่ีสมควรเสนอ

แต&งตั้งเป`นกรรมการตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่ดํารง
ตําแหน&งครบวาระ โดยจัดส&งให@สํานักงาน กสทช. เพื่อรวบรวมนําเสนอที่ประชุม 
กสทช. พิจารณาต&อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ที่ประชุมได@มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การแต&งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในที่ดํารงตําแหน&งครบวาระ 

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ ติดภารกิจ ไม&ได@อยู&ร&วมพิจารณาในวาระน้ี 
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : มาตรการเ ยียวยาความเสียหายของกลุ�มผู- รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

สถานีโทรทัศน�ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จากกรณีป\ญหา
ความล�าช-าในการเปล่ียนผ�านไปสู�ระบบดิจิตอล : กบ.  ปบ. 

     
มติที่ประชุม ๑. มอบหมายให@ กสท. เป`นผู@พิจารณาเรื่อง มาตรการเยียวยาความเสียหายของกลุ&ม  

ผู@รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีโทรทัศน�ในระบบดิจิตอลประเภทบริการ  
ทางธุรกิจระดับชาติ จากกรณีปjญหาความล&าช@าในการเปลี่ยนผ&านไปสู&ระบบ
ดิจิตอล และให@นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 ๒. ให@สํานักงาน กสทช. เร&งรัดติดตามหนังสือท่ีสอบถามกระทรวงการคลัง เร่ือง การ
ขอเลื่อนระยะเวลานําส&งเงินค&าธรรมเนียมใบอนุญาตให@ใช@คลื่นความถ่ีเพื่อให@
บริการโทรทัศน�ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
และจัดส&งให@ กสท. เพื่อใช@เป`นข@อมูลประกอบการพิจารณา ตามมติที่ประชุมข@อ ๑ 

 
หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ที่ประชุมได@มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง มาตรการเยียวยาความเสียหายของกลุ&มผู@ รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน�ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
จากกรณีปjญหาความล&าช@าในการเปลี่ยนผ&านไปสู&ระบบดิจิตอล 

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ ติดภารกิจ ไม&ได@อยู&ร&วมพิจารณาในวาระน้ี 
  
 
 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : รายงานผลการพิจารณาของคณะทํางานเพื่อศึกษาและประเมินมูลค�าที่เหมาะสม
ในการเผยแพร�สื่อประชาสัมพันธ�ของ กสทช. ที่เป]นประโยชน�ต�อประชาชนระหว�าง
การแข�งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท-ายปH ๒๐๑๔ : คณะทํางานเพ่ือศึกษาและประเมินมูลค�าฯ 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบให@ถอนวาระพิจารณา วาระที่ ๕.๓.๔ เร่ือง รายงานผลการพิจารณาของ

คณะทํางานเพื่อศึกษาและประเมินมูลค&าท่ีเหมาะสมในการเผยแพร&สื่อประชาสัมพันธ�
ของ กสทช. ที่เป`นประโยชน�ต&อประชาชนระหว&างการแข&งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท@าย 
ปc ๒๐๑๔ ออกจากวาระการพิจารณา ตามท่ีรองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหาร
คลื่นความถ่ีและภูมิภาค (พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ�  หร&ายเจริญ) เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ ติดภารกิจ ไม&ได@อยู&ร&วมพิจารณาในวาระนี้  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : การทบทวนการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตามประเด็นข-อสังเกต

และข-อเสนอแนะของคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. : กสท.  กทค.  ปบ. 

     
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให@ปรับลดจํานวนคณะอนุกรรมการและคณะทํางานท่ี กสทช. ได@แต&งตั้งไว@

เดิมให@เหลือประมาณก่ึงหนึ่ง โดยไม&รวมคณะอนุกรรมการภายใต@การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน�สาธารณะ และท่ีอยู&ภายใต@การกํากับดูแล
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) พร@อมทั้งปรับลด
จํานวนองค�ประกอบให@เหลือคณะละไม&เกิน ๑๐ คน ท้ังนี้ ให@ประธาน กสทช. กสท. 
และกทค. พิจารณาทบทวนอีกคร้ังหนึ่ง และจัดส&งให@สํานักงาน กสทช. เพื่อ
รวบรวมนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต&อไป  

 ๒. อนุมัติให@ปรับเปล่ียนองค�ประกอบและขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนงานในภารกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
จํานวน ๔ คณะ ออกไปอีก ๓ เดือนนับแต&วันท่ีครบกําหนด ตามที่รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ ดังนี้  

 ๒.๑ อนุมัติให@ปรับเปลี่ยนองค�ประกอบและขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการกิจการไม&ใช@คลื่นความถ่ี ออกไปอีก ๓ เดือนนับแต&วันที่ครบ
กําหนด ดังนี้ 

 ๑) ให@ นายวรเจตน�  อินทมาระ พ@นจากตําแหน&งอนุกรรมการ 
 ๒) ให@ พันเอก อารมณ�  รอดรุ&งเรือง พ@นจากตําแหน&งอนุกรรมการ 
 ๓) ให@ รศ. ดร. ลัญฉกร  วุฒิสิทธิกุลกิจ พ@นจากตําแหน&งอนุกรรมการ 
 ๔) แต&งตั้ง นายโกศล  ขําศิริ เป̀นอนุกรรมการ 
 ๕) แต&งตั้ง พันเอก สุวัฒน�  ยศประกอบ เป̀นอนุกรรมการ 
 ๖) แต&งตั้ง นางสาวเทพวรรณ  ปรีดาเกษมสิน เป̀นอนุกรรมการ 



๑๓ 
 

 ๒.๒ อนุมัติให@ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการด@านผังรายการ
และเนื้อหารายการ ออกไปอีก ๓ เดือนนับแต&วันท่ีครบกําหนด 

 ๒.๓ อนุมัติให@ปรับเปลี่ยนองค�ประกอบและขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช@กฎหมายด@านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ออกไปอีก ๓ เดือนนับแต&วันที่ครบกําหนด ดังนี้ 

 ๑) ให@ นายสุทธิ  ภู&เอ่ียม พ@นจากตําแหน&งอนุกรรมการ 
 ๒) แต&งตั้ง นายสุรพงษ�  วัฒนพานิช เป̀นอนุกรรมการ 
 ๒.๔ อนุมัติให@ปรับเปลี่ยนองค�ประกอบและขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของ

คณะอนุกรรมการส&งเสริมและกํากับการแข&งขันในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ออกไปอีก ๓ เดือนนับแต&วันที่ครบกําหนด ดังนี้ 

 ๑) ให@ ดร.พัชรสุทธิ์  สุจริตตานนท� พ@นจากตําแหน&งอนุกรรมการ 
 ๒) ให@ นางชฎาพร  ศรีคชา พ@นจากตําแหน&งอนุกรรมการ 
 ๓) แต&งตั้ง พันตํารวจโทหญิง ดร. ศิริวรรณ  อนันต�โท เป`นอนุกรรมการ 
 ๔) แต&งตั้ง ดร. ฉัตรตระกูล  สมบัติธีระ เป`นอนุกรรมการ 
 ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต&งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนงานในภารกิจ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� จํานวน ๔ คณะ ให@สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔     
เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖  

 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ที่ประชุมได@มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง การทบทวนการแต&งตั้งคณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานตามประเด็นข@อสังเกตและข@อเสนอแนะของคณะทํางานพิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณของสํานักงาน กสทช.  

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๘๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๕๘ ขอให@บันทึกความเห็นเพิ่มเติมไว@ในหมายเหตุท@ายมติท่ีประชุมวาระที่ 
๕.๓.๕ ดังนี้   
“๑. ผมเห็นด@วยอย&างยิ่งกับการปรับลดคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน      

ท่ี กสทช. แต&งต้ังไว@ ซ่ึงมีเป̀นจํานวนมาก และเห็นด@วยกับมติของที่ประชุม
ในคร้ังนี้ท่ีมีการกําหนดกรอบเป\าหมายจํานวนคงเหลือ ซ่ึงย&อมเป`นการ
กําหนดจํานวนที่จะต@องปรับลดลงด@วยนั่นเอง อย&างไรก็ตาม ผมเห็นว&า
กรอบดังกล&าวมีการพิจารณาเป`นแนวทางไว@แล@วในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี 
๑/๒๕๕๘ คร้ังนี้จึงควรท่ีจะมีความคืบหน@าในลักษณะของผลสรุปว&าจะปรับลด
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานลงเป̀นจํานวนเท&าใด คณะใดบ@าง แต&
เนื่องจากกระบวนการดําเนินการมีการแยกส&วนในการพิจารณา จึงมีความ
สับสนและล&าช@า ยกตัวอย&างในส&วนของกิจการโทรคมนาคม วิธีดําเนินการ
คื อ มี ก า ร เ วี ย น ห นั ง สื อ ใ ห@ สํ า นั ก ต& า ง ๆ  ท่ี ทํ า หน@ า ท่ี เ ล ข า นุ ก า ร
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานแจ@งรายชื่อเข@ามา แล@วจึงรวบรวมผล 



๑๔ 
 

พบว&ามีจํานวนรวมเพียง ๑๕ คณะ ซ่ึงชวนสงสัยว&าถูกต@องครบถ@วนหรือไม& 
ท้ังยังพบว&า มีบางคณะที่ มิใช&ภารกิจโทรคมนาคมถูกรวมมาให@ กทค. 
พิจารณาด@วย ขณะที่บางคณะก็ตกหล&นไป ดังน้ันผมจึงไม&เห็นด@วยกับ
วิธีการดังกล&าว และเห็นว&าที่ถูกต@องคือ ควรมีการตรวจสอบในภาพรวม
และจําแนกว&าคณะใดอยู&ในความรับผิดชอบของภารกิจใด เพื่อให@การ
พิจารณาไม&เกิดความสับสนและไม&ขาดตกบกพร&อง อีกท้ังในที่สุดการ
พิจารณามิได@ข้ึนกับ กทค. หรือ กสท. แต&ต@องเป`นมติของที่ประชุม กสทช. 
เนื่องจากการแต&งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานโดย กสทช. เป̀นการ
ใช@อํานาจตามมาตรา ๓๓ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้นถือเป̀นความรับผิดชอบร&วมของ กสทช. 

    ๒.  ในส&วนการพิจารณาของ กทค. มีประเด็นปjญหาว&า ท่ีประชุม กทค. คร้ังท่ี 
๓/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ� ได@พิจารณาเร่ืองน้ีและมีมติมอบหมาย
ให@ กสทช. พลเอก สุกิจฯ พิจารณาทบทวนการแต&งตั้งคณะอนุกรรมการ
และคณะทํางาน และแจ@งเวียนให@ กทค. ทุกท&านทราบ และให@เสนอต&อ    
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต&อไป แต&สาระตามท่ีมีการนําเสนอสู&ที่ประชุม 
กสทช. ในวันนี้เป`นผลการพิจารณาจากการจัดประชุมโดยสํานักงาน กสทช. 
ร&วมกับฝzายเลขานุการและผู@ช&วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน ซ่ึงไม&เป̀นไปตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ อีกทั้ง
ข@อเสนอจากผลการพิจารณาของการประชุมดังกล&าวก็ยังไม&เป`นไปตามมติ 
ท่ีประชุม กสทช. เนื่องจากอนุกรรมการบางคณะที่เสนอให@คงไว@นั้น         
มีองค�ประกอบเกิน ๑๐ คน และจํานวนรวมของคณะอนุกรรมการที่เสนอ
ให@คงอยู&ก็สูง โดยท่ีมีการปรับลดด@วยการปล&อยหมดวาระเพียง ๒ คณะ
เท&าน้ัน ซ่ึงผมไม&เห็นด@วยกับผลการพิจารณาดังกล&าว โดยเฉพาะอย&างยิ่ง   
ในส&วนของการเสนอให@คงคณะอนุกรรมการบางคณะที่มีองค�ประกอบ     
ส&วนใหญ&เป`นผู@แทนสํานักงาน กสทช. เอง ซ่ึงทําให@การพิจารณาเร่ืองต&างๆ 
เป̀นการผลิตซํ้าหรือสร@างความชอบธรรมต&อข@อเสนอเดิมๆ โดยไม&มีคุณค&า
ในเชิงการกลั่นกรองที่เพิ่มมุมมองหรือทําให@เกิดความรอบด@านแต&อย&างใด 

๓.  ผมมีความเห็นว&า คณะอนุกรรมการในสายงานโทรคมนาคมท่ีมีความ
จําเป`นต@องคงไว@จริงๆ คือคณะอนุกรรมการท่ีตั้งข้ึนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด
เท&าน้ัน ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น ๖ คณะ ได@แก& ๑) คณะอนุกรรมการคุ@มครอง
ผู@บริโภคด@านกิจการโทรคมนาคม ๒) คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๓) คณะอนุกรรมการเลขหมาย ๔) คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห&งทาง 
๕) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช@และ
เชื่อมต&อโครงข&ายโทรคมนาคม และ ๖) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการ
สอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจํา
เรือ (General Operator’s Certificate:GOC) และประเภทจํากัดเขตการ



๑๕ 
 

เดินเรือทะเล (Restricted Operator’s Certificate:ROC) นอกจากนั้น      
อาจพิจารณาให@มีคณะอนุกรรมการในภารกิจที่จําเป`นของด@านต&างๆ อีกด@านละ                                                                        
๑ คณะ ซ่ึงเม่ือรวมท้ังหมดก็จะทําให@คงจํานวนคณะอนุกรรมการไว@เพียง
ประมาณ ๑๐ – ๑๑ คณะได@ ท้ังนี้โดยแต&ละคณะจะต@องเคร&งครัดเร่ือง
จํานวนอนุกรรมการท่ีไม&มากด@วย 

๔.  ผมเห็นว&า คณะอนุกรรมการและคณะทํางานนั้นก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งใน
การทํางาน ซ่ึง กสทช. ไม&ควรยึดติดกับเครื่องมือประเภทเดียว และแท@จริง
แล@วการดําเนินงานในลักษณะคณะอนุกรรมการก็ไม&เอ้ือต&อการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภายในของสํานักงาน กสทช. แต&กลับเพิ่มภาระด@านธุรการ
ให@มากข้ึน” 

 

ระเบียบวาระที่  ๕.๔ :  เรื่องค-างการพิจารณา  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยการลาของพนักงานและลูกจ-าง พ.ศ. .... : บย. 
   
มติที่ประชุม เห็นชอบให@เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๑ เร่ือง ร&างระเบียบ กสทช. ว&าด@วยการลา

ของพนักงานและลูกจ@าง พ.ศ. .... ออกไปตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให@
สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต&อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๒ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยการจ�ายเงินเดือนของพนักงานและค�าจ-างของลูกจ-าง  
พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ  นย.   

   
มติที่ประชุม เห็นชอบให@เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๒ เร่ือง ร&างระเบียบ กสทช. ว&าด@วยการ

จ&ายเงินเดือนของพนักงานและค&าจ@างของลูกจ@าง พ.ศ. .... ออกไปตามที่เลขาธิการ 
กสทช. เสนอ และให@สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ัง
ต&อไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ :  การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : กทค.  มท.   

   
มติที่ประชุม อนุมัติให@แต&งตั้งคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตาม พ.ร.บ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน@าที่ และวาระ      
การปฏิบัติงาน ๒ ปc ซ่ึงเป`นการใช@อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห&ง พ.ร.บ. 
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให@คณะอนุกรรมการฯ ได@ รับ
ค&าตอบแทน ค&าเบ้ียประชุม ตามข@อ ๑๔(๒) ข@อ ๑๕ และข@อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. 
ว&าด@วยการประชุม ค&าตอบแทน และค&าใช@จ&ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 

 



๑๖ 
 

 ๑. นายพิษณุ  วิเชียรสรรค� ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นายอนุรักษ�  นิยมเวช อนุกรรมการ 
 ๓. นายสมยศ  เลี้ยงบํารุง อนุกรรมการ 
 ๔. ผู@อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม หรือผู@แทน เลขานุการ 
 ๕. พนักงานที่ผู@อํานวยการสํานักกฎหมาย ผู@ช&วยเลขานุการ 
  โทรคมนาคมมอบหมาย 
 ทั้ง น้ี ในการจัดทําคําสั่งแต&งตั้งคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตาม        

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ให@ สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได@มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๖.๑ เร่ือง การแต&งต้ังคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตาม พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ :  ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยการประชุม ค�าตอบแทน และค�าใช-จ�ายของ

คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... : นย.   
   
มติที่ประชุม เห็นชอบให@เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง ร&างระเบียบ กสทช. ว&าด@วยการ

ประชุม ค&าตอบแทน และค&าใช@จ&ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ....  ออกไปตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให@สํานักงาน กสทช. นําเสนอ    
ที่ประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต&อไป   

 
 อน่ึง เลขาธิการ กสทช. ได@ขออนุญาตประธาน กสทช. แจ@งให@ที่ประชุมทราบเร่ือง     
ที่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ ได@มีมติเห็นชอบเรื่องการลงทะเบียนซิมระบบเติมเงิน
และการลงทะเบียนการใช@บริการอินเทอร�เน็ตแบบ Free WiFi ให@เป`นวาระแห&งชาติ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ประธาน ได@แจ@งกําหนดการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ให@    

ท่ีประชุมทราบ พร@อมกล&าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล&าวปZดประชุม 
   
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น.                         
                             
                                


