
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ 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 
พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ 
นายประเสริฐ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย 

มะลิสุวรรณ 
มานะกิจ 
งามสงา 
ศีลพิพัฒน 
จิตรภาษนันท 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๘. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กรรมการ 
๙. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๐. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๑๑. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.   เลขานุการ 
 
ผูไมเขารวมประชุม 
 
 ๑.    นายสุทธิพล  ทวีชัยการ ไปราชการตางประเทศ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 
 ๑.    พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร  เลขานุการประธาน กสทช.  
 
เจาหนาท่ีการประชุม  
 
๑. นายเฉลิมชัย 

 
กกเกียรติกุล 
 

ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานประธาน
กรรมการและการประชุม 

๒. 
 

นายบุญยิ่ง 
 

โหมดเทศน 
 

ปฏิบัติหนาท่ี  ผูบริหารระดับตน  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 



 

 

  

๒ 

๓. 
 

๔. 
 

๕. 

นางอรุณ 
 
นายขจรศักดิ์ 
 
นางณิชาภัทร 

วงศศิวะวิลาส 
 
ทานานนท 
 
วรสิทธิ์ 

ปฏิบัติหนาท่ี  ผูบริหารระดับตน  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
ปฏิบัติหนาท่ี  ผูบริหารระดับตน  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
ปฏิบัติหนาท่ี  ผูบริหารระดับตน  
สวนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ๖. นางนภาพร เกงสาร ปฏิบัติหนาท่ี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

 ๗. นางสาวกานตชนา เกตุสุวรรณ ปฏิบัติหนาท่ี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

 ๘. นางสาวสุภาวดี สดศรี ปฏิบัติหนาท่ี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

 ๙. นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง ปฏิบัติหนาท่ี  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๑๐. นางสาวอภิชญามล วารุณประภา ปฏิบัติหนาท่ี  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

 
ผูช้ีแจง 
 
 ๑. นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ ปฏิบัติหนาท่ี  ผูอํานวยการกลุมงานบริหารคดี

และนิติการ 
 ๒. นายดํารงค วัสโสทก ปฏิบัติหนาท่ี  ผูอํานวยการกลุมงานการ

อนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
 ๓. นางวิจิตรา พลับประสิทธิ์ ปฏิบัติหนาท่ี  ผูอํานวยการกลุมงานการคลัง 
 ๔. นายจิตศักดิ์  ผาสุกจิตธรรม ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  

กลุมงานการคลัง 
๕. นายสมสกุล ชัยกาญจนาศักดิ์ ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน   

กลุมงานเลขาธิการและกํากับดูแลองคกร 
 ๖. นายอดุลย วิเศษบุปผา ปฏิบัติหนาท่ี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

กลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ 
 ๗. นางสาวกนกอร ฉวาง ปฏิบัติหนาท่ี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม  
๘. นางสาววีรธีมา ชินธรรมมิตร ปฏิบัติหนาท่ี ผูปฏิบัติงาน ประจํา  

รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ ) 
๙. นางสาวณิตญาภรณ วาจศร ปฏิบัติหนาท่ี ลูกจาง  กลุมงานกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 



 

 

  

๓ 

และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน
สาธารณะ 

๑๐. นางสาวอนุรดี โรจนสุพจน ปฏิบัติหนาท่ี ลูกจาง กลุมงานพัฒนาบุคลากร
ดานกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน 

  
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
  

๑. ในระหวางวันท่ี ๒๑ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ประธาน กสทช. รองประธาน 
กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) และคณะไดเดินทางไปรวมประชุม World 
Radiocommunications Conference (WRC)  ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส และการประชุม Interconnection World Forum         
ณ กรุงลอนดอน  สหราชอาณาจักร  ในการนี้คณะไดมีโอกาสเขาพบและ
รวมหารือกับเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) ซ่ึงไดรับ
การตอนรับเปนอยางดี รวมท้ังไดรับทราบขอมูลท่ีนาสนใจ และไดรับคํา
ขอบคุณจากผูบริหาร ITU ในเรื่องท่ีสํานักงานฯ ไดใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ ITU มาอยางตอเนื่อง 

๒. เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ประธาน กสทช. เปนประธานเปดงาน 4G 
Thailand The First 100 Mbps ณ ศูนยการคาสยามพารากอน โดยงาน
ดังกลาวจัดข้ึนเพ่ือทดสอบการทํางานดานเทคนิคของเทคโนโลยี LTE (Long 
Term Evolution) ซ่ึงจะทําใหทราบขอดีและขอจํากัดของเทคโนโลยีใหม 
รวมท้ังไดมีการนําเสนอประสบการณทางเทคนิคใหม แกผูบริโภคและสํารวจ
ความความตองการของผูบริโภคดวย 

๓. เม่ือวันท่ี ๑ – ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ประธาน กสทช. เปนประธานเปดการ
สัมมนางานพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําศูนยอินเทอรเน็ต กสทช. ซ่ึง 
กสทช. พลเอก สุกิจฯ รับผิดชอบรวมกับสํานักงานฯ (สํานักการบริการอยาง
ท่ัวถึง) จัดข้ึนท่ีโรงแรมโพธิ์วดล รีสอรท แอนด สปา จังหวัดเชียงราย มี
ผูสนใจเขารวมงานเปนจํานวนมาก และหลังจากนั้นไดไปเปนประธานในการ
มอบรางวัลโครงการตนแบบศูนยทางไกลเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชนบท
เฉลิมพระเกียรติ ใหแกคณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่ีมีพัฒนาการดาน
สารสนเทศดีเลิศ โดยสํานักงาน กสทช. ดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวง ณ โรงแรมริมกก จังหวัดเชียงราย ซ่ึงในโครงการดังกลาวไดมีการ
สอนวิธีการใช IT การออกแบบ Software จัดทําเปนสารคดี ซ่ึงเปนเรื่องท่ีมี
ประโยชนสมควรสงเสริม และใหการสนับสนุน 



 

 

  

๔ 

๔. เม่ือวันศุกรท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ สํานักงานฯไดจัดใหมีการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะตอรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี รางแผน
แมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและรางแผนแมบทกิจการ
โทรคมนาคม พรอมกัน ๔ ภาค ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซ่ึงมี
ผูเขารวมประชุม จํานวน ๒,๑๓๐ คน แบงออกได ดังนี้ 
๔.๑  สวนกลางและปริมณฑล จัดประชุมท่ีศูนยแสดงสินคาและการประชุม

อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีผูสนใจเขารวมประชุมฯ 
ประมาณ ๑,๑๕๐ คน 

๔.๒ ภาคเหนือ จัดประชุมท่ีโรงแรมดุสิตไอสแลนดรีสอรท จังหวัดเชียงราย 
มีผูสนใจเขารวมประชุมฯ ประมาณ ๓๐๐ คน 

๔.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผูสนใจเขารวม
ประชุมฯ ประมาณ ๓๕๐ คน 

๔.๔ ภาคใต จัดประชุมท่ีโรงแรมเมโทรโปล จังหวัดภูเก็ต มีผูสนใจ  เขา
รวมประชุมฯ ประมาณ ๓๓๐ คน 

ท้ังนี้ สํานักงานฯ จะรวบรวมความคิดเห็นท่ีไดรับจากการจัดประชุม    รับ
ฟงความคิดเห็นสาธารณะมาปรับแกรางแผนแมบทดังกลาว ใหเสร็จภายใน
ไตรมาสแรกของป โดยคาดวาจะสามารถนําลงประกาศใน      ราชกิจจา
นุเบกษาไดภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕  
อนึ่ง สําหรับในสวนภูมิภาคนั้น กําหนดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะเฉพาะรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ีและรางแผนแมบท
กิจการโทรคมนาคมเปนลําดับแรกกอน สําหรับรางแผนแมบทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จะมีกําหนดการจัดประชุมรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะฯ ในภายหลัง ดังนี้ 

•   ภาคเหนือ วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ท่ี จังหวัดเชียงใหม 

•   ภาคใต วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ท่ี จังหวัดสงขลา  

•   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ท่ี จังหวัด   
   อุบลราชธานี  

๕. ขอแสดงความยินดีกับ กสทช. ๒ ทาน ไดแก กสทช. สุภิญญา กลางณรงค ท่ี
ไดรับรางวัลนิสิตเกาดีเดน นิเทศศาสตร จุฬาฯ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ จาก 
รศ. ดร. ยุบล เบ็ญจรงคกิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตรและประธาน
คณะกรรมการพิจารณา ในงานคืนสูเหยา ครบรอบ ๔๖ ป นิเทศศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันเสารท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และขอแสดง
ความยินดีกับ กสทช. สุทธิพล ทวีชัยการ ท่ีไดรับรางวัลพระกินรี ประจําป 
๒๕๕๕ ตามโครงการยกยองและสรรคสราง "คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระ
ยุคลบาท" จากพลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี รวมกับบุคคล



 

 

  

๕ 

จากหลายสาขาอาชีพ ท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนแบบอยางท่ีดีจากท่ัว
ประเทศ เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕  ณ กรมประชาสัมพันธ   

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช. รับไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ 

มกราคม ๒๕๕๕ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ มกราคม 

๒๕๕๕  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  :   รายงานผลการดําเนินงาน 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๑๑ 

มกราคม ๒๕๕๕ และ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๑๑ 

มกราคม ๒๕๕๕ และมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๕ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

    
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน : กสท. , กลุมงานอํานวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน ระหวางวันท่ี ๑๑ มกราคม – ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ตามท่ี
ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : กทค. , 

กลุมงานอํานวยการภารกิจโทรคมนาคม 
  
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ 
 
 
 
 



 

 

  

๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   :  เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๔ :  เลขาธิการ กสทช. , สวนงานเลขาธิการและการกํากับดูแล
องคกร 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามมติ ท่ีประชุม กสทช . 

ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ      ดังนี้ 
๑. การดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ตั้งแตครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ – ๑๐/๒๕๕๔ 

(งานมอบหมายใหม)  จํานวน ๒๗ เรื่อง  
๑.๑ เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๗ วันทําการ จํานวน ๑๙ เรื่อง 
๑.๒ เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จเกิน ๗ วันทําการ จํานวน ๑ เรื่อง 
๑.๓ เรื่องท่ีอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน ๗ เรื่อง 

๒. การดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ตั้งแตครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ – ๗/๒๕๕๔ (งาน
คางดําเนินการ)  จํานวน ๑๒ เรื่อง 
๒.๑ เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๗ เรื่อง 
๒.๒ เรื่องท่ีอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน ๕ เรื่อง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ : ปฏิบัติหนาท่ีรองเลขาธิการ (นายพิทยาพลฯ) , กลุม
งานกฎหมายโทรคมนาคม 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการตนแบบศูนยทางไกล เพ่ือการศึกษา

และพัฒนาในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป ๒๕๕๔ : ปฏิบัติ
หนาท่ีรองเลขาธิการ (นายพิทยาพลฯ) , กลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึง
และเพ่ือสังคม 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการตนแบบศูนยทางไกล  เพ่ือ

การศึกษาและพัฒนาในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป ๒๕๕๔ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



 

 

  

๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :  งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ : 
เลขาธิการ กสทช. , กลุมงานการคลัง 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามขอ ๗๘ ของระเบียบ กทช. วาดวยการรับ การจาย และการ
เก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน
ฯ นํางบการเงินดังกลาวจัดสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือตรวจสอบ
และใหการรับรองตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : แผนการดําเนินงานเพ่ือจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และ กทช. 

ปฏิบัติหนาท่ี กสทช. ประจําป ๒๕๕๔ : ปฏิบัติหนาท่ีรองเลขาธิการ (นายพิทยา
พลฯ) , กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 

 
มติท่ีประชุม รับทราบแผนการดําเนินงานเพ่ือจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และ 

กทช. ปฏิบัติหนาท่ี กสทช. ประจําป ๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.   (พันเอก 

นที ศุกลรัตน) : รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา รองประธาน กสทช. (พัน

เอก นที  ศุกลรัตน) รวม ๒ ราย ไดแก พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ (ประจําเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔  และเดือนมกราคม ๒๕๕๕)  และ พลเอกสุเจตน 
วัฒนสุข (ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔ และเดือนมกราคม ๒๕๕๕) 
ตามเอกสารท่ี รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ : ปฏิบัติ

หนา ท่ีรองเลขาธิการ (นายพิทยาพลฯ) , กลุมงานกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม 

 
มติท่ีประชุม   รับทราบรายงานสรุปขอมูลสถานะความเคลื่อนไหวของวิทยุชุมชนและ ขอมูล

สถิติระดับความเสี่ยงตางๆ ท่ีเกิดจากวิทยุชุมชน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีผลกระทบ
รายแรงตอการรบกวนวิทยุการบิน ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔  ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 



 

 

  

๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน
มกราคม ๒๕๕๕ : เลขาธิการ กสทช. , สวนงานเลขาธิการและการกํากับดูแล
องคกร 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามมติ ท่ีประชุม กสทช . 

ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 
๑. การดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ (งานมอบหมายใหม) 

จํานวน ๗ เรื่อง  
๑.๑ เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๗ วันทําการ จํานวน  ๔  เรื่อง 
๑.๒ เรื่องท่ีอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน ๓ เรื่อง 

๒. การดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ตั้งแตครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ – ๑๐/๒๕๕๔ 
(งานคางดําเนินการ) จํานวน  ๑๒ เรื่อง 
๒.๑ เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๒ เรื่อง 
๒.๒ เรื่องท่ีอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน ๑๐ เรื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ :  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมาย กสทช. : ปฏิบัติหนาท่ีรอง
เลขาธิการ (นายพิทยาพลฯ) ,กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช. 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการดําเนินการ
ของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมาย กสทช. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   :   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนและความถี่ภาค

ประชาชน : ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) , ปฏิบัติหนาท่ีรอง
เลขาธิการ (นายพิทยาพลฯ) , กลุมงานการอนุญาตและกํากับ   วิทยุคมนาคม 

 
มติท่ีประชุม         ๑. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

ไดมีมติ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เห็นชอบใน
หลักการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนและความถ่ี
ภาคประชาชน ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนและการใช
คลื่นความถ่ีภาคประชาชนเปนไปอยางตอเนื่อง จึงมีมติเห็นชอบในหลักการ
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนและความถ่ีภาค
ประชาชน  โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และมีวาระการปฏิบัติหนาท่ี ๒ 
ป นับแตวันท่ีมีคําสั่ง ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง 



 

 

  

๙ 

พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท้ังนี้ โดยใหอนุกรรมการ
ไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔ (๒) และ ขอ ๑๗  ของ
ระเบียบ กสทช . วาดวยการประชุม คาตอบแทน และคาใชจายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ี ประธาน กทค. (พัน
เอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ ดังนี้ 

                             ๑.   พันเอก เศรษฐพงค   มะลิสุวรรณ        ท่ีปรึกษา 
                            ๒.   นายสุทธิพล      ทวีชัยการ         ท่ีปรึกษา  
                             ๓.   นายประเสริฐ      ศีลพิพัฒน         ท่ีปรึกษา 
                             ๔.   นายประวิทย      ลี่สถาพรวงศา       ท่ีปรึกษา   
                             ๕.   พลเอก สุกิจ        ขมะสุนทร            ประธานอนุกรรมการ 
                             ๖.    พลอากาศเอก อาคม   กาญจนหิรัญ รองประธาน 
                             ๗.   นายสามารถ รัตนประทีปพร       รองประธาน 
                              ๘.   นายพิทยาพล  จันทนะสาโร อนุกรรมการ 
                             ๙.    นาวาอากาศตรี ชัยฤทธิ์ ศรีนวล อนุกรรมการ 
                             ๑๐.  นายโกศลวัฒน อินทุจันทรยง อนุกรรมการ 
                             ๑๑.  นายอดิเทพ พัฒนาดิสัย อนุกรรมการ 
                             ๑๒. นายมนัส ทรงแสง อนุกรรมการ 
                             ๑๓.  นายฉัตรชัย เสนีวงศ ณ อยุธยา อนุกรรมการ 

 ๑๔. นายโชตวิุฒ ิ เขียนนิลศิริ อนุกรรมการ  
                             ๑๕.  นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน อนุกรรมการ 
                             ๑๖.  นางธิดา เดนพฤกษธรรม อนุกรรมการ 
 ๑๗. นายสืบศักดิ์ สืบภักดี อนุกรรมการ 
 ๑๘. นายดํารงค วัสโสทก อนุกรรมการ 
 ๑๙. ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  และการสื่อสาร   อนุกรรมการ 
 ๒๐. ผูแทนกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ 
 ๒๑. ผูแทนกรมการปกครอง  อนุกรรมการ 
 ๒๒. ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุกรรมการ 
 ๒๓. นายประทีป สังขเท้ียม เลขานุการ 
 ๒๔. นายธีระศักดิ์ เชยชื่น          ผูชวยเลขานุการ 
 ๒๕. นางสาวกุลทิวา เอ่ียมสอาด      ผูชวยเลขานุการ 

อนึ่ง ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลน
และความถ่ีภาคประชาชน ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ
ของท่ีประชุม กสทช .  ครั้ ง ท่ี  ๗/๒๕๕๔ เม่ือวัน ท่ี  ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔  วาระท่ี ๕.๓ กอนนําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนาม
ตอไป ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. เสนอขอมูลประวัติของอนุกรรมการ



 

 

  

๑๐ 

ดังกลาวขางตนพรอมหนังสือรับรองคุณสมบัติ เสนอใหท่ีประชุมเพ่ือทราบใน
การประชุม กสทช. ครั้งตอไป 

 ๒. เนื่องจากการเสนอเรื่องในครั้งนี้ สํานักงานฯ ไดเสนอเรื่องตั้งแตวันท่ี ๑๙ 
มกราคม ๒๕๕๕ โดยไมผานการพิจารณาของท่ีประชุม กทค. และตอมา 
กทค. ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติใหเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
ใหความเห็นชอบตอไป ท่ีประชุมจึงเห็นควรมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบข้ันตอนการเสนอเรื่องเขาสูท่ีประชุม กสทช. ดวยความรอบคอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน : กสท. , กลุมงานพัฒนาบุคลากรดานกระจายเสียงและ
โทรทัศน  

 
มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวาโดยท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการ

โทรทัศน (กสท.) ไดมีมติท่ีประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ 
เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน และไดดําเนินการตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบในหลักการการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน 
โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และมีวาระการปฏิบัติหนาท่ี ๑ ป นับแตวันท่ีมี
คําสั่ง ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ. องคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใหคณะอนุกรรมการไดรับคาตอบแทน คา
เบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔ (๒) และ ขอ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. วาดวยวิธีการประชุม 
คาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และคณะทํางานยอยท่ีไดรับการแตงตั้งโดย กสท. มีวาระการปฏิบัติหนาท่ีคราว
ละไมเกิน ๓ เดือน ใหไดรับเบี้ยประชุมก่ึงหนึ่งของคณะอนุกรรมการฯ ตามท่ี 
ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ ดังนี้ 

                             ๑.   นายปราโมช รัฐวินิจ  ประธานอนุกรรมการ 
                            ๒.   นางลดาวัลย บัวเอ่ียม  อนุกรรมการ 
                             ๓.   ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พวง  อนุกรรมการ 
                             ๔.   นางสุภาพร โพธิ์แกว  อนุกรรมการ 
                             ๕.   นายวีระพล เจริญธรรม  อนุกรรมการ 
                             ๖.   พันโท ธีรวุฒ ิ วิทยากรณ  อนุกรรมการ 
 ๗.   นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์  อนุกรรมการ 
                              ๘.  นายจิระเดช พูลสุข  อนุกรรมการ 
                             ๙.   นางณัฐฐจิร จงสุขธนามณี  อนุกรรมการ 
                             ๑๐. รอยโท คณิน ทันหะพันธ  อนุกรรมการ 
                             ๑๑. นายสุพจน ลีรคมสัน  อนุกรรมการ 



 

 

  

๑๑ 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรดานกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติ
หลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ : ขออนุมัติดําเนินการและขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินโครงการ
พัฒนาองคความรูดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมใหกับส่ือมวลชน : เลขาธิการ กสทช. , กลุมงานส่ือสารองคกร 

 
มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา ตามท่ีท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ ไดมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาองคความรูดาน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมใหกับสื่อมวลชน 
และสํานักงานฯ ไดรับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปปรับปรุงโครงการใหมีความ
เหมาะสม ครอบคลุมท้ังดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม  ภายในกรอบวงเงิน ๑.๕ ลานบาท  โดยใหเบิกจายจากงบประมาณ
เงินเหลือจายประจําป ๒๕๕๔ จํานวน ๑.๕ ลานบาท ท้ังนี้ จึงมีมติไมอนุมัติ
งบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน ๑ ลานบาท ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ และให
สํานักงานฯ รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาปรับปรุงโครงการใหเหมาะสม 
ดังนี้  
๑. ใหปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหาการอบรม โดยจัดใหมี Session การบรรยายของ 

กสทช. เพ่ือบรรยายความรูเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม 

๒. ใหกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกสื่อมวลชน เพ่ือเขารวมโครงการท่ี
ชัดเจน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม 

๓. ใหพิจารณากําหนดหวงระยะเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีเหมาะสม 
๔. ใหพิจารณาทบทวนสถานท่ีเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ      ให

เหมาะสมและสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดอนุมัติจํานวน ๑.๕    ลานบาท 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : การบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ระบบ FM คล่ืนความถี่ ๙๘.๕ 

MHz (กรุงเทพฯ) และ ๘๙ MHz (จังหวัดภูเก็ต) ช่ัวคราว :  สถานีวิทยุ กระจาย
เสียง ๑ ปณ. 

 
มติท่ีประชุม           ท่ีประชุม รับทราบแนวทางการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. 

ระบบ FM คลื่นความถ่ี ๙๘.๕ MHz (กรุงเทพมหานครฯ) และ ๘๙ MHz (จังหวัด
ภูเก็ต) ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ และเห็นชอบใหดําเนินการในลักษณะกิจการ
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนตอสาธารณะและไมมุงแสวงหากําไร   



 

 

  

๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ : การดําเนินการตามพ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๘๒ : กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ 

 
มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมมีมติรับทราบรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและระยะเวลาการ

แจงรายละเอียดท่ีไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี และแบบ
แจงรายละเอียดการไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือประโยชนคลื่นความถ่ี ตามท่ี 
คณะกรรมการศึกษาและจัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับการประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เสนอ  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. 
จัดสงรางประกาศฯ ดังกลาว ให กสท. และ กทค. เพ่ือนําไปพิจารณาปรับปรุง
เพ่ิมเติมใหเหมาะสมและสอดคลองกับการใชประโยชนในภารกิจดานกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ หากมีประเด็นท่ีตอง
หารือรวมกันระหวาง กสท. และ กทค. ใหประสานในรายละเอียดแลวนําเสนอท่ี
ประชุมพิจารณาตอไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ

การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมส่ือสาร : ประธาน กทค. 
(พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

 
มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ไดมี

มติท่ีประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๗ และ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบ
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
อนุญาตและกํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร และไดดําเนินการตามมติ 
กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ แลวท่ีประชุมจึงมีมติ
เห็นชอบในหลักการการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร โดยมี
องคประกอบ อํานาจหนาท่ี และมีวาระการปฏิบัติหนาท่ี ๒ ป นับแตวันท่ีมีคําสั่ง 
ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใหอนุกรรมการไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตาม
ขอ ๑๔ (๒) และขอ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. วาดวยวิธีการประชุม คาตอบแทน 
และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ .ศ . ๒๕๕๔ ตามท่ี 
ประธาน กทค.    (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ ท้ังนี้ โดยใหเพ่ิมเติมองคประกอบ
อนุกรรมการ ไดแก รองศาสตราจารย ดร. สุเจตน จันทรังษี เปนท่ีปรึกษาอีก ๑ 
ทาน   ดังนี้ 

                             ๑.   พันเอก เศรษฐพงค   มะลิสุวรรณ        ท่ีปรึกษา 
                            ๒.   นายสุทธิพล      ทวีชัยการ         ท่ีปรึกษา  
                             ๓.   นายประเสริฐ      ศีลพิพัฒน         ท่ีปรึกษา 



 

 

  

๑๓ 

                             ๔.   นายประวิทย      ลี่สถาพรวงศา       ท่ีปรึกษา   
                             ๕.   พลเอก สุกิจ        ขมะสุนทร            ท่ีปรึกษา   
                             ๖.   รองศาสตราจารย ดร. สุเจตน จันทรังษ ท่ีปรึกษา   
 ๗.   นายธานีรัตน ศิริปะชะนะ ประธานอนุกรรมการ 
                             ๘.   นายไชยยันต พ่ึงเกียรติไพโรจน อนุกรรมการ 
                              ๙.   นายเข็มชัย ชุติวงศ อนุกรรมการ 
                             ๑๐. พลโท ชุมพล เกิดนาค อนุกรรมการ 
                             ๑๑. นายประพันธ บุณยเกียรติ อนุกรรมการ 
                             ๑๒. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ อนุกรรมการ 
                             ๑๓. นายปราโมช รัฐวินิจ อนุกรรมการ 
                             ๑๔. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย อนุกรรมการ 

๑๕. ดร.ราชันย เหล็กกลา  อนุกรรมการ  
                             ๑๖. ดร.ชูเกียรติ นอยฉิม อนุกรรมการ 
                             ๑๗. นายนิมิตร เทียนอุดม อนุกรรมการ 
                             ๑๘. นายทศพร เกตุอดิศร อนุกรรมการและ  
                                                                                                    เลขานุการ 
                             ๑๙. นายดํารงค วัสโสทก ผูชวยเลขานุการ 

๒๐. นายองอาจ เรืองรุงโสม  ผูชวยเลขานุการ 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร ให
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม  กสทช . ครั้งท่ี        
๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษา Roadmap การออกใบอนุญาตใหใชคล่ืน
ความถี่ในกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

 
มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ไดมี

มติท่ีประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการศึกษา Roadmap การออกใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีใน
กิจการโทรคมนาคม และไดดําเนินการตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบในหลักการการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการศึกษา Roadmap การออกใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีใน
กิจการโทรคมนาคม โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และมีวาระการปฏิบัติ
หนาท่ี ๒ ป นับแตวันท่ีมีคําสั่ง ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ 
แห ง  พ .ร .บ .  องคกรจัดสรรคลื่ นความ ถ่ีฯ  พ .ศ .  ๒๕๕๓ ท้ั งนี้  โดยให
คณะอนุกรรมการไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔ (๒) และ ขอ ๑๗ 



 

 

  

๑๔ 

ของระเบียบ กสทช. วาดวยวิธีการประชุม คาตอบแทน และคาใชจายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ี ประธาน กทค. (พันเอก 
เศรษฐพงคฯ) เสนอ ดังนี้ 

                             ๑.   พันเอก เศรษฐพงค   มะลิสุวรรณ        ท่ีปรึกษา 
                            ๒.   นายสุทธิพล      ทวีชัยการ         ท่ีปรึกษา  
                             ๓.   นายประเสริฐ      ศีลพิพัฒน         ท่ีปรึกษา 
                             ๔.   นายประวิทย      ลี่สถาพรวงศา     ท่ีปรึกษา   
                             ๕.   พลเอก สุกิจ        ขมะสุนทร          ท่ีปรึกษา   
                             ๖.   ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร  ประธานอนุกรรมการ 
                             ๗.   นายสุระ   เกนทะนะศิล อนุกรรมการ 
                             ๘.   พันเอก บวร วงษแสงจันทร อนุกรรมการ 
                              ๙.   นายไพโรจน ไววานิชกิจ อนุกรรมการ 
                             ๑๐. ดร.ไพบูลย ชวงทอง อนุกรรมการ 
                             ๑๑. ดร.ยุทธ ชัยประวิตร อนุกรรมการ 
                             ๑๒. นายอารักษ โพธิทัต อนุกรรมการ 
                             ๑๓. นายกมล ศรีแสงจันทร อนุกรรมการ 
                             ๑๔. ดร.พิจิตรพงศ สุนทรพิพิธ อนุกรรมการ 
                             ๑๕. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน     อนุกรรมการและเลขานุการ 
                             ๑๖. รอยโท ดร.เจษฎา ศิวรักษ          อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๗. เจาหนาท่ีสํานักพัฒนานโยบาย        
      และกฎกติกา                     อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๘. เจาหนาท่ีสํานักพัฒนานโยบาย        
      และกฎกติกา                             อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
อนึ่ง ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษา Roadmap การออก
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม ใหสํานักงาน กสทช . 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือ
วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับ
ขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการ 
กรณีมีความเก่ียวของหรือมีสวนไดเสียในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และโทรคมนาคม (Conflict of Interest) หรือไม   
 

 
 
 
 



 

 

  

๑๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘  : รางคําส่ังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ ท่ี......./๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงาน
การบริหารคล่ืนความถี่เพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม : ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) , กลุมงาน
บริหารความถี่วิทยุ 

 
มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ไดมี

มติท่ีประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๕ อนุมัติในหลักการให
จัดทํา (ราง) คําสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่น
ความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 
เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา   และไดดําเนินการใหเปนไปตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ท่ีประชุมจึงมีมติอนุมัติใน
หลักการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความ
ม่ันคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม โดยมีองคประกอบ 
อํานาจหนาท่ี และมีวาระการปฏิบัติหนาท่ี ๑ ป นับแตวันท่ีมีคําสั่ง ซ่ึงเปนการใช
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ โดยใหอนุกรรมการไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔ (๒) 
และ ขอ ๑๗ ของระเบียบ กสทช . วาดวยวิธีการประชุม คาตอบแทน และ
คาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ี ประธาน 
กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ ท้ังนี้  โดยใหเพ่ิมเติมองคประกอบของ
อนุกรรมการ ไดแก เจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมหรือผูแทน 
เปนอนุกรรมการอีก ๑ ทาน ดังนี้ 

                             ๑.   พันเอก เศรษฐพงค   มะลิสุวรรณ         ท่ีปรึกษา 
                            ๒.   พลเอก สุกิจ        ขมะสุนทร           ท่ีปรึกษา   
                             ๓.   พลเอก ชิตศักดิ์ ประเสริฐ   ท่ีปรึกษา 
                             ๔.   พลเอก สุวชิต พิชิตกุล  ประธานอนุกรรมการ 
                             ๕.   นายทศพร เกตุอดิศร  รองประธานอนุกรรมการ 
                             ๖.   พลโท ชุมพล เกิดนาค  รองประธานอนุกรรมการ 
                             ๗.   พลเอก จิรเดช คชรัตน  อนุกรรมการ 
                             ๘.   เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติหรือผูแทน อนุกรรมการ 
                              ๙.   ผูอํานวยการกองการสื่อสาร กรมการปกครอง  
       กระทรวงมหาดไทย หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
 ๑๐. เจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       และอวกาศกลาโหม หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
                             ๑๑. เจากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ  
       กองทัพไทย หรือผูแทน  อนุกรรมการ 



 

 

  

๑๖ 

                             ๑๒. เจากรมการทหารสื่อสาร หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
                             ๑๓. เจากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          ทหารเรือ หรือผูแทน   อนุกรรมการ 
                             ๑๔. เจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ   
  หรือผูแทน   อนุกรรมการ 
                             ๑๕. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
                             ๑๖. ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ  
       หรือผูแทน   อนุกรรมการ 
                             ๑๗. ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุ   
  หรือผูแทน   อนุกรรมการ 

๑๘. พันเอก ศิริพงษ  พุมพวง    อนุกรรมการ 
๑๙. พันเอก นรินทรักษ เชษฐศิริ   อนุกรรมการ 
๒๐.  พันเอก กิตติ สมสนั่น    อนุกรรมการ 
๒๑.  นายชลรัช จิตในธรรม   อนุกรรมการ 
๒๒.  นายสมัชชา นิลปทม   อนุกรรมการ 
๒๓. นายนันทเกียรติ สุทธิธรรม      อนุกรรมการ 
     และเลขานุการ 
๒๔. นายอดุลย วิเศษบุปผา       ผูชวยเลขานุการ 
๒๕. นายมนตสรรพ ทรงแสง            ผูชวยเลขานุการ 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่น
ความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ให
สํานักงาน กสทช . ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช . ครั้งท่ี         
๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  และมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙   : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต : 
กสท.  

 
มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวาโดยท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการ

โทรทัศน (กสท.) ไดมีมติท่ีประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ซ่ึงเปนการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ ท่ีประชุมจึงมีมติ เห็นชอบในหลักการการแตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีองคประกอบ 
อํานาจหนาท่ี และมีวาระการปฏิบัติหนาท่ี ๑ ป นับแตวันท่ีมีคําสั่ง ซ่ึงเปนการใช
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ท้ังนี้ โดยใหคณะอนุกรรมการไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔ 



 

 

  

๑๗ 

(๒) ขอ ๑๖ และขอ ๑๗ (๑) ของระเบียบ กสทช. วาดวยวิธีการประชุม คาตอบแทน 
และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ี พลโท 
ดร. พีระพงษฯ เสนอ ดังนี้ 

                             ๑.   พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ        ประธานอนุกรรมการ 
                            ๒.   ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท อนุกรรมการ 
                             ๓.   นายสวัสดิ์ รัฐพิทักษสันติ อนุกรรมการ 
                             ๔.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผูแทน อนุกรรมการ 
                             ๕.   นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ อนุกรรมการ 
                             ๖.   เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด  
  ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) หรือผูแทน อนุกรรมการ 
 ๗.   รศ. ดร. สุรชาติ บํารุงสุข อนุกรรมการ 
                              ๘.   พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร อนุกรรมการ 
                             ๙.   พลโท อักษรา เกิดผล อนุกรรมการ 
                             ๑๐. นายฮาซัน หะยีมะเย็ง อนุกรรมการ 
                             ๑๑. ผศ. จิระพันธ เดมะ อนุกรรมการ 
 ๑๒. ผศ. มะเนาะ ยูเด็น อนุกรรมการ 
 ๑๓. นายประทีป สุนทรารชุน อนุกรรมการ 
 ๑๔. ผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี อนุกรรมการ 
 ๑๕. นายพงษศักดิ์ ทรัพยาคม เลขานุการ 
 ๑๖. พันเอก สมชาย อุนอน         ผูชวยเลขานุการ 
 ๑๗. นายชาญชัย เพชรชนะ         ผูชวยเลขานุการ 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปญหาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ี
ประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ 
และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี 
๕.๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐: แนวทางการแตงตั้งคณะอนุกรรมการของ กสทช. : กสทช. ประวิทยฯ 
                
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการแนวทางการแตงตั้งคณะอนุกรรมการของ กสทช. โดยให

คํานึงถึงความจําเปนในการแตงตั้ง และอยูในอํานาจหนาท่ีของ กสทช.  ตลอดจน
ไมซํ้าซอนกับอนุกรรมการท่ีแตงตั้งไปแลว ตามท่ี กสทช. ประวิทยฯ เสนอ  

 
 
 



 

 

  

๑๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑: การวินิจฉัยอํานาจการกํากับดูแลการประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ : กสทช. ประวิทยฯ  

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสทช.ประวิทยฯ ซ่ึง

ไดรับมอบหมายตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๕ ซ่ึงพิจารณาเห็นวา อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตาม 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ เปนอํานาจ
กํากับดูแลกิจการตามมาตรา ๒๗ (๖) แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี
ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากเหตุผลในการประกาศใชกฎหมายการประกอบ
กิจการท้ังสองฉบับ คือการรองรับอํานาจของคณะกรรมการตามกฎหมายวา
ดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ในสวนท่ีเก่ียวกับการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการแตละดาน มิใชเปนอํานาจหนาท่ีอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับการ
กํากับดูแลการประกอบกิจการ จึงไมใชกรณี “ปฏิบัติการอ่ืนใด” ตามท่ี
บัญญัติไวในมาตรา ๒๗ (๒๕) แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ดังนั้น จึงเปนอํานาจหนาท่ีซ่ึง กสท. และ กทค. สามารถปฏิบัติการ
แทน กสทช. ตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๐ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ๒. สําหรับประเด็นการวินิจฉัยอํานาจการกํากับดูแลการประกอบกิจการตาม 
พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให กสท. และ 
กทค. ไปพิจารณาวินิจฉัยอํานาจการกํากับดูแลการประกอบกิจการตาม 
พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ในสวนท่ีเก่ียวของและนําเสนอท่ีประชุม
พิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ : รางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการจายบําเหน็จพนักงานและการสงเคราะห
ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. .... : เลขาธิการ กสทช. , กลุมงานเลขาธิการและการ
กํากับดูแลองคกร 

 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการจายบําเหน็จพนักงานและการ
สงเคราะหภายหลังออกจากงาน พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้โดยใหรับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาปรับปรุงรางระเบียบ
ดังกลาวใหเรียบรอย แลวนําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามกอนนําลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใหมีผลบังคับใชตามข้ันตอนตอไป ดังนี้ 



 

 

  

๑๙ 

    ๑.๑  ใหแกไขขอความในขอ ๔  นิยามคําวา “พนักงาน” แกไขใหมเปน 
“พนักงานประจํา และพนักงานตามสัญญาจางของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ” และใหตัดคําวา “ตามระเบียบคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติวาดวยการบริหารงานบุคคล” ออกไป 

   ๑.๒ ในหมวด ๔ ขอ ๑๓ ใหปรับแกไขขอความ “ซ่ึงแพทยไดตรวจและแสดง
ความเห็นวา ไมสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอีกตอไป” แกไขใหม
เปนขอความ “ซ่ึงแพทยไดตรวจและแสดงความเห็นวา ทุพพลภาพ 
ไมสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอีกตอไป”  

  ๒. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีมีการปรับปรุงโครงสรางและกรอบ
อัตรากําลังของสํานักงานฯ เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจตาม พ.ร.บ. องคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ แตเนื่องจากระเบียบบริหารงานบุคคล
ของสํานักงานฯ และระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถาบันเฉพาะทาง ท่ี
ใชอยูเดิมไดกําหนดสถานะของ พนักงาน พนักงานตามสัญญาจาง และ
ลูกจาง ไวแตกตางกัน ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาในเรื่องของสถานะภาพ และ
สิทธิประโยชนของพนักงาน พนักงานตามสัญญาจาง และลูกจาง ดังนั้น จึง
มอบหมายใหสํานักงานฯ ไปพิจารณากําหนดคํานิยามของ “พนักงาน” และ 
“ลูกจาง” ท่ีชัดเจน และกําหนดหลักเกณฑคัดเลือกลูกจางท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานดีและไดรับการตอหรือขยายสัญญาใหปฏิบัติงานตอไปอีก ท้ังนี้
เพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะจากลูกจางเปนพนักงานตามสัญญาจาง และให
นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ : รางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. .... : 
เลขาธิการ กสทช. , กลุมงานเลขาธิการและการกํากับดูแลองคกร 

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ี
ประชุมไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงรางระเบียบดังกลาวใหเรียบรอย และ
นําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามกอนนําประกาศใน  ราชกิจจานุเบกษาตอไป 
ดังนี้ 
๑. ใหปรับปรุงแกไขคํานิยาม “พนักงาน” จากเดิม “ พนักงานของสํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ”  แกไขใหมเปน “พนักงานประจํา และพนักงานตาม



 

 

  

๒๐ 

สัญญาจางของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ”  

๒. ในประเด็นเรื่องคาท่ีพักในตางประเทศของรองเลขาธิการ กสทช. ใหไป
ตรวจสอบกรอบอัตราเบิกจายท่ีอางอิงกับระดับอธิบดีตามระเบียบราชการ 
และปรับปรุงใหสอดคลองตอไป 

  ท้ังนี้ ใหสํานักงานฯ รับไปถือปฏิบัติในสวนท่ีเก่ียวของกับอัตราคาใชจายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานนับตั้งแตวันท่ี กสทช. มีมติเปนตนไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔: สถานท่ีจัดการประชุมสัมมนา 19th ITS Biennial Conference 2012

ระหวางวันท่ี ๑๘ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ : ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐ
พงคฯ) , คณะทํางานเตรียมความพรอมการเปนเจาภาพจัดการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ 19th ITS Biennial Conference 2012 

 
มติท่ีประชุม           เห็นชอบสถานท่ีจัดการประชุมสัมมนา 19th ITS Biennial Conference  2012 

ระหวางวันท่ี ๑๘ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ท่ีโรงแรม Plaza Athenee 
Bangkok ตามท่ีคณะทํางานเตรียมความพรอมการเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 19th ITS Biennial Conference 2012 เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕  : การพิจารณากระบวนการและกรอบระยะเวลาดําเนินการหลังจัดการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะท่ีมีตอ (ราง) แผนแมบท ๓ แผน และโครงสรางท่ี
สอดคลองกัน : กสทช. สุภิญญาฯ 

 
มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีสํานักงาน กสทช. ไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี ตารางกําหนดคลื่น
ความถ่ีแหงชาติ แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แผนแมบท
กิจการโทรคมนาคม เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ไปแลวนั้น ซ่ึงเปนการ
ดําเนินการตามมาตรา ๒๗ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ๒๕๕๓ 
ดังนั้น เพ่ือใหกระบวนการและกรอบระยะเวลาดําเนินการภายหลังจากการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะเปนไปตาม พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี
ฯ และระเบียบ กทช. วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ี
ประชุมจึงมีมติมอบหมายดังนี้ 

 ๑. ใหสํานักงานฯ ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงการดําเนินการตางๆ วาได
ดําเนินการใหครบถวนตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะแลว
หรือไม และรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวให กสทช. ทุกทานทราบ
ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  



 

 

  

๒๑ 

 ๒. มอบหมายให กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ศึกษาผลกระทบในสวนของแผน
แมบทการบริหารคลื่นความถ่ี โดยใหสํานักงานฯ ใหการสนับสนุนดานขอมูล
และการจัดทํารายงานผลการศึกษา 

 ๓. ขอให กสท. และ กทค. จัดสงความเห็นของผูเขารวมประชุมรับฟง ความ
คิดเห็นสาธารณะในสวนท่ีเก่ียวกับกิจการของอีกฝายใหแกกัน เพ่ือใชเปน
ขอมูลประกอบการปรับปรุงแผนแมบทการบริหารกิจการ คลื่นความถ่ี แผน
แมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และแผนแมบทกิจการ
โทรคมนาคมในสวนท่ีเก่ียวของ 

 ๔. ท่ีประชุมไดพิจารณาเห็นวา เพ่ือใหไดขอมูลความคิดเห็นเพ่ิมเติมใน การ
จัดทําแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมใหมีความครบถวนสมบูรณ  จึง
เห็นชอบใหสํานักงานฯ ขยายการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ     แผนแมบท
กิจการโทรคมนาคมเพ่ิมเติมออกไปถึงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

 ๕. ใหสํานักงานฯ รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะมาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพรอมสรุปวิเคราะหประเด็น
สําคัญนําเสนอ กสทช. ท้ังนี้ โดยใหแลวเสร็จ ตามขอ ๙ ของระเบียบ กทช. 
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ :  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล : เลขาธิการ กสทช. ,  กลุมงาน

ทรัพยากรบุคคล 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการใหแกไขระเบียบการบริหารงานบุคคล ในสวนชื่อ

และองคประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และในสวนนิยามของ
พนักงาน เพ่ือใหครอบคลุมพนักงานตามสัญญาจาง ซ่ึงรวมถึงพนักงานตามสัญญา
จางของสถาบันเฉพาะทาง และสํานักงานกองทุนฯ เดิม ตลอดจนพนักงานตาม
สัญญาจางท่ีจะจางเพ่ิมเติมตอไป โดยมอบหมายให รองประธาน กสทช. (พันเอก 
นทีฯ) และ กสทช.สุทธิพลฯ พิจารณายกรางเพ่ือเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
ในการประชุมครั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานการบริหารงานท่ัวไปของ

สํานักงาน กสทช. : เลขาธิการ กสทช. ,กลุมงานประธานกรรมการและการ
ประชุม 

 
มติท่ีประชุม            ๑. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดมีมติท่ีประชุมครั้งท่ี 
๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือรองรับการบริหารงานท่ัวไปของสํานักงาน กสทช. ซ่ึง
สํานักงานฯ ไดดําเนินการใหเปนไปตามมติดังกลาว ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติ



 

 

  

๒๒ 

เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานการบริหารงาน
ท่ัวไปของสํานักงาน กสทช. จํานวน ๖ คณะ โดยมีองคประกอบ อํานาจ
หนาท่ี และมีวาระการปฏิบัติหนาท่ี ๒ ป นับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง ยกเวน
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของสํานักงานฯ ใหมี
วาระการปฏิบัติหนาท่ี ๑ ป นับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง ซ่ึงเปนการใชอํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ท้ังนี้ โดยใหคณะอนุกรรมการไดรับคาตอบแทน    คาเบี้ยประชุม 
ตามขอ ๑๔ (๒) และขอ ๑๗ ของระเบียบ กทช. วาดวยวิธีการประชุมของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคาตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ี 
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

   ๑.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของ
สํานักงาน กสทช. 

                             ๑.  ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช   ประธานอนุกรรมการ 
                            ๒.   นายสุรินทร  จิรวิศิษฎ   อนุกรรมการ 
                             ๓.   พลเอก ชิตศักดิ์  ประเสริฐ    อนุกรรมการ 
                             ๔.   นายเชิดชัย  มีคํา   อนุกรรมการ 
                             ๕.   พลอากาศเอก ไพโรจน  รัตนพล   อนุกรรมการ 
                              ๖.    นายสราวุธ  เบญจกุล   อนุกรรมการ 
 ๗.   นายพัฒนะพงษ  กัลลประวิทย   อนุกรรมการ 
                               ๘.   นางสาวมณีรัตน  กําจรกิจการ   อนุกรรมการ 
                              ๙.   ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ 
                              ๑๐. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ    
   ขาราชการพลเรือน   อนุกรรมการ 
                              ๑๑. ผูแทนกรมบัญชีกลาง   อนุกรรมการ 
  ๑๒. รองเลขาธิการ กสทช. ท่ีเลขาธิการ    อนุกรรมการและ 
   กสทช. มอบหมาย   เลขานุการ 
  ๑๓. พนักงานของสํานักงาน กสทช.    
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย        ผูชวยเลขานุการ 
  ๑๔. พนักงานของสํานักงาน กสทช.      
             ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย         ผูชวยเลขานุการ  

   ๑.๒ คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชนและสวัสดิการของพนักงาน
และลูกจางของสํานักงาน กสทช. 

                             ๑.  พลอากาศเอก ไพโรจน  รัตนพล   ประธานอนุกรรมการ 
                            ๒.   นายสุรินทร  จิรวิศิษฎ   อนุกรรมการ 
                             ๓.   นายเชิดชัย  มีคํา   อนุกรรมการ 
                             ๔.   นางอัมพร  นิติศิริ   อนุกรรมการ 
                             ๕.   นายยุทธนา  ปยะจันทร   อนุกรรมการ 



 

 

  

๒๓ 

                              ๖.    นางสาวกอกนก  กิจบาลจาย   อนุกรรมการ 
 ๗.   นายกสมาคมพนักงานสํานักงาน กสทช. อนุกรรมการ 
  ๘.  รองเลขาธิการ กสทช.                  อนุกรรมการและ 
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย   เลขานุการ             
  ๙. พนักงานของสํานักงาน กสทช.    
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย   ผูชวยเลขานุการ 
  ๑๐. พนักงานของสํานักงาน กสทช.      
              ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย   ผูชวยเลขานุการ 

   ๑.๓ คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือของสํานักงาน กสทช. 
                             ๑.  ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช   ท่ีปรึกษา 
                            ๒.   นายสุรินทร  จิรวิศิษฎ   ประธานอนุกรรมการ 
                             ๓.   ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  และการสื่อสาร หรือผูแทน    อนุกรรมการ 
                             ๔.   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือผูแทน        อนุกรรมการ 
                             ๕.   เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร หรือผูแทน อนุกรรมการ 
                              ๖.    เลขาธิการวุฒิสภา หรือผูแทน   อนุกรรมการ 
 ๗.   พลเอก ชิตศักดิ์  ประเสริฐ   อนุกรรมการ 
                               ๘.   พลเอก สุเจตน  วัฒนสุข   อนุกรรมการ 
                              ๙.   พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ        อนุกรรมการ 
                              ๑๐. พลอากาศโท เพ็ญยศ  นาคเพชร   อนุกรรมการ 
                              ๑๑. นายเชิดชัย  มีคํา   อนุกรรมการ 
  ๑๒. นางภรณี  ลีนุตพงษ   อนุกรรมการ 
  ๑๓. นายสมสุข  ศรีสถิตยวัฒนา   อนุกรรมการ 
  ๑๔. นายธนการ  ดํารงรัตน   อนุกรรมการ 
  ๑๕. เลขาธิการ กสทช.   อนุกรรมการ 
  ๑๖. รองเลขาธิการ กสทช.   อนุกรรมการและ 
   ดานภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ   เลขานุการ 
  ๑๗. พนักงานของสํานักงาน กสทช.    
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย         ผูชวยเลขานุการ 
  ๑๘. พนักงานของสํานักงาน กสทช.      
             ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย         ผูชวยเลขานุการ 

   ๑.๔ คณะอนุกรรมการติดตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี 
                             ๑.  พลเอก ชิตศักดิ์  ประเสริฐ   ประธานอนุกรรมการ 
                            ๒.   รองศาสตราจารย ดร. สุเจตน จันทรังษ  อนุกรรมการ 
                             ๓.   นายดิเรก  เจริญผล   อนุกรรมการ 
                             ๔.   รองศาสตราจารย ดร. สุธี  อักษรกิตติ์       อนุกรรมการ 
                              ๕.   พลโท ชุมพล เกิดนาค   อนุกรรมการ 



 

 

  

๒๔ 

                               ๖.   รองศาสตราจารย ดร. บวร  ปภัสราทร อนุกรรมการ 
                              ๗.  นายไพโรจน  ปนแกว   อนุกรรมการ 
                              ๘. นายประจวบ  ตันตินนท   อนุกรรมการ 
                              ๙. นาวาอากาศเอก ดร. ธนพันธุ หรายเจริญ อนุกรรมการ 
  ๑๐. นางปริตา  วงศชุตินาท   อนุกรรมการ 
  ๑๑. เลขาธิการ กสทช.   อนุกรรมการ 
  ๑๒. รองเลขาธิการ กสทช.          อนุกรรมการและ 
   ดานภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ   เลขานุการ 
  ๑๓. พนักงานของสํานักงาน กสทช.   ผูชวยเลขานุการ 
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย  
  ๑๔. พนักงานของสํานักงาน กสทช.   ผูชวยเลขานุการ 
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย  

   ๑.๕ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                             ๑.  รองศาสตราจารย ดร. สุเจตน จันทรังษ  ประธานอนุกรรมการ 
                            ๒.   พลเอกประสิทธิชัย  พิบูลรัตน   อนุกรรมการ 
 ๓. พลอากาศเอก ถวัลย  มหาดไทย   อนุกรรมการ 
                             ๔.   นาวาอากาศเอก ดร. ธงชัย  อยูญาติวงศ อนุกรรมการ 
                             ๕.   นาวาอากาศเอก ดร. ธนพันธุ หรายเจริญ อนุกรรมการ 
                             ๖.   ดร. วีระศักดิ์  คุรุธัช   อนุกรรมการ 
                              ๗.   นางสุรางคณา  วายุภาพ   อนุกรรมการ 
 ๘.   นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร   อนุกรรมการ 
                              ๙.   รองเลขาธิการ กสทช.    
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย   อนุกรรมการ 
                              ๑๐. ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมสิทธิและ  
   กิจการเพ่ือสาธารณะ        อนุกรรมการ 
  ๑๑. ผูอํานวยการกลุมงานเทคโนโลย ี  อนุกรรมการและ 
   สารสนเทศ   เลขานุการ 
  ๑๒. พนักงานของสํานักงาน กสทช.    
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย         ผูชวยเลขานุการ 
  ๑๓. พนักงานของสํานักงาน กสทช.                               
                                                ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย         ผูชวยเลขานุการ 

   ๑.๖ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน 
กสทช. 

                            ๑.   พลอากาศเอก ถวัลย  มหาดไทย   ประธานอนุกรรมการ 
                            ๒.   พลเอก ทศพร  งามอุโฆษ   อนุกรรมการ 
                             ๓.   พลอากาศเอก ไพโรจน  รัตนพล   อนุกรรมการ 
                             ๔.   นายชัยชนะ  มิตรพันธ   อนุกรรมการ 



 

 

  

๒๕ 

                             ๕.   นายปติพงษธิติ  แกนสารสมใจ   อนุกรรมการ 
                              ๖.    ผูอํานวยการกลุมงานเทคโนโลยสีารสนเทศ อนุกรรมการ 
 ๗.   ผูอํานวยการกลุมงานทรัพยากรบุคคล อนุกรรมการ 
                               ๘.   ผูอํานวยการกลุมงานการพัสดุและ    
   บริหารทรัพยสิน   อนุกรรมการ 
                              ๙.   ผูอํานวยการกลุมงานบริหารคดีและนิติการ อนุกรรมการ 
                              ๑๐. ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมสิทธิและ  
   กิจการเพ่ือสาธารณะ   อนุกรรมการ 
                              ๑๑. ผูอํานวยการกลุมงานประธานกรรมการ  
   และการประชุม   อนุกรรมการ 
  ๑๒. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม   อนุกรรมการและ 
      เลขานุการ 
  ๑๓. นายทวิทย  ทองเล็ก         ผูชวยเลขานุการ 
  ๑๔. นางสาวบุศรา  ครสาร   ผูชวยเลขานุการ 

  อนึ่ง ท่ีประชุมไดมีมติและความเห็นเพ่ิมเติมในสวนคณะอนุกรรมการติดตามแผน
แมบทการบริหารคลื่นความถ่ี ดังนี้ 
๑. ใหเพ่ิมเติมองคประกอบคณะอนุกรรมการฯ ในสวนท่ีปรึกษา จํานวน  ๓  

ทาน ไดแก  ประธาน กสทช .  และ รองประธาน กสทช . ท้ัง ๒ ทาน 
นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดมีขอสังเกตเพ่ิมเติมในประเด็นเรื่อง Conflict of 
interests ของรายชื่ออนุกรรมการท่ีจะแตงตั้ง โดยขอใหประธาน กสทช. ได
พิจารณาความเหมาะสมของรายชื่ออนุกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

๒. ใหประธาน กสทช. และ รองประธาน กสทช. ท้ัง ๒ ทาน รวมกันพิจารณา
หารือในการปรับปรุงขอบเขต และอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการฯ 
เพ่ือใหการติดตามแผนแมบทดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ครอบคลุมท้ังกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

๓. ใหสํานักงานฯ จัดทํารายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ชุดตางๆ พรอมรายชื่อ  ผูท่ี
ไดรับการแตงตั้ง  เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาแตงตั้ง ท้ังนี้เพ่ือมิ
ใหการแตงตั้งเกิดความซํ้าซอน 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานการ
บริหารงานท่ัวไปของสํานักงาน กสทช. ท้ัง ๖ คณะ ขางตน ใหสํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือ
วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

 
 



 

 

  

๒๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘  : ขอทราบนโยบาย/แนวทางปฏิบัติ กรณีท่ีบุคคลภายนอกจะเขารวมเดินทางไป
ปฏิบัติงานตางประเทศรวมกับคณะของ กสทช. หรือพนักงานสํานักงาน กสทช. : 
เลขาธิการ กสทช. , กลุมงานการตางประเทศ 

 
มติท่ีประชุม           ๑. อนุมัติใหบุคคลภายนอก (นายทศพร ซิมตระการ) อนุกรรมการจัดทํา

แผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับสงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใน
ระบบดิจิทัล เขารวมเดินทางในคณะของ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ 
กสทช. พลโท ดร. พีระพงษฯ เพ่ือเขารวมประชุม GSMA Mobile World 
Congress 2012 ณ ประเทศสเปน และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผูแทนจากหนวยงานดานการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
ของประเทศอิตาลี ระหวางวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ – ๓ มีนาคม 
๒๕๕๕ และเขารวมงาน CeBIT Hannover Germany 2012 ณ สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ระหวางวันท่ี ๔ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ท้ังนี้โดยเบิก
คาใชจายจากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕  ของสํานักงาน กสทช.
ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. ท่ีประชุมรับทราบการเรียกขอมูลโดย สตง. เก่ียวกับรายละเอียดการเดินทาง
ไปตางประเทศ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. รายงาน และเห็นชอบในหลักการ
ใหมีการกําหนดวงเงินงบประมาณคาใชจายการเดินทางไปตางประเทศของ
บุคคลภายนอกใหรวมอยูในวงเงินงบประมาณของ กสทช. ผูเสนอเรื่อง และ
มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการจัดทําแนวทางปฏิบัติในการขอ
อนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในตางประเทศ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑและ
องคประกอบของคณะเดินทางท่ีเหมาะสม เสนอให ท่ีประชุม กสทช . 
พิจารณาตอไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานการบริหารงานท่ัวไปของ

สํานักงาน กสทช. (เพ่ิมเติม) : เลขาธิการ กสทช. , กลุมงานประธานกรรมการ
และการประชุม 

 
มติท่ีประชุม           อนุมัติในหลักการการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานการบริหารงาน

ท่ัวไปของสํานักงาน กสทช. (เพ่ิมเติม) จํานวน ๓ คณะ โดยใหกําหนดคุณสมบัติ 
อํานาจหนา ท่ี วาระการปฏิบัติหนา ท่ี  รวมท้ังใหอนุกรรมการไดรับสิทธิ
คาตอบแทนคาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔ (๒) และขอ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. วา
ดวยวิธีการประชุม คาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



 

 

  

๒๗ 

๑.  คณะอนุกรรมการจัดการความรูและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสํานักงาน 
กสทช.  

 ๒.  คณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
สํานักงาน กสทช. 

 ๓.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงสรางสํานักงาน      กสทช. 
 ท้ังนี้ ใหสํานักงานฯ นําเสนอรายชื่อพรอมประวัติและหนังสือรับรอง  คุณสมบัติ

ของคณะอนุกรรมการใหท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ :  ขอเสนอแผนงานการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กสทช. : เลขาธิการ กสทช. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบและสงขอเสนอแผนงานการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กสทช. ให กสทช. 

ทุกทาน และใหเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งตอไปอีกครั้ง
หนึ่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๓ : เรื่องรองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบรายการโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิกของ 

บมจ. อสมท. ชอง TRUE VISIONS MCOT ๙๓ : ปฏิบัติหนาท่ี รองเลขานุการ 
กสทช. (นายพิทยาพลฯ) ,กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ เรื่องรองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบรายการโทรทัศนระบบบอกรับ

สมาชิกของ บมจ. อสมท. ชอง TRUE VISIONS MCOT ๙๓ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน 
กสทช. มีหนังสือแจง นายประมุท สูตะบุตร (ผูรองเรียน) เพ่ือทราบมติท่ีประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน (กสท . ) ครั้ ง ท่ี         
๑๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๔ : ประเด็นปญหามาตรา ๙๑ การโอนหนี้ของกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม

เพ่ือประโยชนสาธารณะ : กสทช. นายประเสริฐฯ , กลุมงานการคลัง , กลุม
งานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบความเห็นของ กสทช. ประเสริฐฯ ในประเด็นปญหามาตรา ๙๑ การโอน

หนี้ของกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ และความเห็น
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ซ่ึงเห็นวาภาระผูกพันของกองทุน
พัฒนากิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ (กองทุนเดิม)จํานวน 
๑๓๐.๕๒๗ ลานบาท ควรเปนภาระของกองทุนเดิม และใหโอนภาระผูกพันพรอม
เงิน ใหสํานักงาน กสทช. เปนผูดูแลและจายใหผูรับทุนตามงวดท่ีระบุในสัญญา 
โดยเปดบัญชีไวเปนเงินฝากไวจายภาระของกองทุน และเม่ือจายใหผูรับทุนเสร็จ
สิ้นแลว สํานักงานฯ จะตองคืนเงินท่ีเหลือพรอมดอกเบี้ยท่ีอาจเกิดข้ึนในบัญชีเงิน
ฝากนั้น ใหกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ



 

 

  

๒๘ 

กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ (กองทุนใหม) ตอไป ท้ังนี้ ให
สํานักงานฯ ดําเนินการใหเปนตามความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๕ : แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการศึกษาการทําสัญญาระหวางบริษัท 

กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ กลุมบริษัทในเครือ บริษัท ทรู คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี
รูปแบบใหมบนคล่ืนความถี่ ๘๐๐ MHz : กทค. ,     รองเลขาธิการ กสทช. 
(นายพิทยาพลฯ) , กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 
มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ไดมี

มติครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ อนุมัติในหลักการใหแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการศึกษาการทําสัญญาระหวางบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ กลุมบริษัทในเครือ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบใหมบน
คลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz และไดดําเนินการตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี        
๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงเปนการดําเนินการตามมาตรา ๓๓ 
แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติ
เห็นชอบในหลักการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการศึกษาการทํา
สัญญาระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ กลุมบริษัทในเครือ 
บริ ษัท ทรู  คอรปอเรชั่น จํา กัด (มหาชน )  ท่ี เ ก่ียวของกับการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบใหมบนคลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz โดยมีองคประกอบ 
อํานาจหนาท่ี และมีวาระการปฏิบัติหนาท่ี ๖๐ วัน นับแตวันท่ีมีคําสั่งแตงตั้ง ใน
กรณีท่ีไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดใหเสนอขยาย
ระยะเวลาตอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน 
๑๕ วัน ท้ังนี้ โดยใหอนุกรรมการไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔ 
(๒) และขอ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. วาดวยวิธีการประชุม คาตอบแทน และ
คาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยใหรับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปปรับปรุงแกไข/เพ่ิมเติม 
องคประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ 

                             ๑.   ดร. กิตติน อุดมเกียรติ  ท่ีปรึกษา 
                            ๒.   นายธานีรัตน ศิริปะชะนะ  ท่ีปรึกษา 
                             ๓.   ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย  ท่ีปรึกษา 
                             ๔.   นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ  ประธานอนุกรรมการ 
                             ๕.   ศาสตราจารย ดร.ศักดา ธนิตกุล  อนุกรรมการ 
                             ๖.   ดร. สงขลา วิชัยขัทคะ  อนุกรรมการ 
 ๗.   ผูชวยศาตราจารยทับทิม อางแกว  อนุกรรมการ 



 

 

  

๒๙ 

                              ๘.   นายกุศล แยมสะอาด  อนุกรรมการ 
                             ๙.   นายพิษณุ วิเชียรสรรค  อนุกรรมการ 
                             ๑๐. นายประธาน จุฬาโรจนมนตรี  อนุกรรมการ 
                             ๑๑. นายจิตรนรา นวรัตน  อนุกรรมการ 
 ๑๒. ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง  อนุกรรมการ 
 ๑๓. นายปยบุตร แสงกนกกุล  อนุกรรมการ 
 ๑๔. ผศ. ดร. วีระชาต ิ กิเลนทอง  อนุกรรมการ 
 ๑๕. นายพิทยาพล  จันทนะสาโร  อนุกรรมการและ 
          เลขานุการ 
 ๑๖. นายพากเพียร สุนทรสิต  ผูชวยเลขานุการ 
 ๑๗. นางสุพินญา จําป  ผูชวยเลขานุการ 
 ๑๘. พนักงานของสํานักงาน กสทช. ท่ีไดรับมอบหมาย ผูชวยเลขานุการ  

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการศึกษาการทํา
สัญญาระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ กลุมบริษัทในเครือ 
บริ ษัท ทรู  คอรปอเรชั่น จํา กัด (มหาชน )  ท่ี เ ก่ียวของกับการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบใหมบนคลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz ใหสํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือ
วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๔๕  น.  
               
 
              


	เจ้าหน้าที่การประชุม

