
 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ 
วันพุธท่ี ๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุม ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 
        สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ                                                 

_________________________ 
 
ผู้เข้าประชุม 
 

  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
๑.       พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี   ประธานกรรมการ 
๒.       พันเอก นที   ศุกลรัตน์  รองประธานกรรมการ 
๓.       พันเอก เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
๔.       พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ   กรรมการ 
๕.       นายสุทธิพล                            ทวชีัยการ           กรรมการ 
๖.       พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง่า   กรรมการ 
๗.       นายประเสริฐ    ศีลพิพัฒน์  กรรมการ 
๘.       ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย      จิตรภาษ์นันท์  กรรมการ 
๙.       นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์  กรรมการ 
๑๐.     นายประวิทย์   ลี่สถาพรวงศา  กรรมการ 
๑๑.     พลเอก สุกิจ   ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๒.     นายฐากร   ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช.   เลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
๑. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร       เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม  
 
๑.       นายเฉลิมชัย   ก๊กเกียรติกุล                    ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อํานวยการกลุ่มงาน  
                                                                                                       ประธานกรรมการและการประชุม 
๒.       นายบุญยิ่ง                              โหมดเทศน์                      ปฏิบัติหน้าท่ี  ผู้บริหารระดับต้น  
                                                                                    กลุ่มงานประธานกรรมการฯ 
๓.       นางอรุณ                                วงศ์ศิวะวิลาส               ปฏิบัติหน้าท่ี  ผู้บริหารระดับต้น  
                                                                                    กลุ่มงานประธานกรรมการฯ                                                                                             



๒ 
 

  

 
๔.       นายขจรศักด์ิ                        ทานานนท์                      ปฏิบัติหน้าท่ี  ผู้บริหารระดับต้น  
                                                                                    กลุ่มงานประธานกรรมการฯ                                                                                     
๕.       นางณิชาภัทร                        วรสิทธิ์                          ปฏิบัติหน้าท่ี  ผู้บริหารระดับต้น   
                                                                                    รักษาการผู้อํานวยการส่วนงาน 
                                                                                    สนับสนุนคณะกรรมการติดตามฯ    
๖.       นายสมสกุล          ชัยกาญจนศักด์ิ            ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้บริหารระดับต้น     
                           กลุ่มงานเลขานุการและการกํากับ 
                                                                                    ดูแลองค์กร                                            
๗.       นางสาวกานต์ชนา                  เกตุสุวรรณ                     ปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานปฏิบัติการ 
                                                                                    ระดับสูง กลุ่มงานประธาน  
                                                                                    กรรมการฯ                                                                                      
๘.       นางสาวสภุาวดี                      สดศรี                           ปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานปฏิบัติการ 
                                                                                    ระดับสูง กลุ่มงานประธาน 
         กรรมการฯ                                                                                     
๙.       นางสาวจุฑาสินี                     คําบํารุง                               ปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานปฏิบัติการ 
                                                                                    ระดับกลาง  กลุ่มงานประธาน    
                                                                                    กรรมการฯ  
๑๐.     นางสาวอภิชญามล                 วารุณประภา                       ปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานปฏิบัติการ 
                                                                                    ระดับกลาง  กลุ่มงานประธาน  
                                                                                    กรรมการฯ 
    
ผู้ช้ีแจง 
 
๑.      นายสุทธิศักด์ิ ตันตะโยธิน  ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้บริการระดับต้น

รักษาการผู้อํานวยการ กลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคม 

๒. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย  ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้บริหารระดับต้น
รักษาการผู้อํานวยการ กลุ่มงาน 
อํานวยการภารกิจกระจายเสียงฯ 

๓. นายธนิษฐ์นันท์ กิตติชนะเจริญ  พนักงานตามสัญญาจ้าง กลุ่มงาน
อํานวยการภารกิจกระจายเสียงฯ 

๔. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา    ปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานปฏิบัติการ  
                                                                                    ระดับสูงกลุ่มงานบริหารความถ่ีวิทยุ 
๕. นายมนต์สรรพ ทรงแสง             ปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานปฏิบัติการ  
                                                                                    ระดับกลาง กลุ่มงานบริหารความถ่ีฯ  



๓ 
 

  

 
๖. นายสมบัติ ลีลาพตะ   ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้บริหารระดับต้น    
                                                                                   รักษาการ ผู้อํานวยการกลุ่มงาน  
                                                                                   กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗.  นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ  ปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานปฏิบัติการ 
                                                            ระดับสูง กลุ่มงานกฎหมายกระจาย     

            เสียงและโทรทัศน์ 
๘.  นายชูศักด์ิ เสรีรัฐ  ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อํานวยการกลุ่มงาน                                                                                  
                                                                                   ภูมิภาค  
๙. นายธวัชชัย ฉิมชูใจ  ปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานปฏิบัติการ 
    ระดับสูง กลุ่มงานภูมิภาค 
๑๐.   นางสาววัจนา         ชื่นทองคํา   ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อํานวยการ กลุ่มงาน 
              การต่างประเทศ 
๑๑. นางดวงเดือน รังสิกุล             ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้บริหารระดับต้น  
     กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 
๑๒. นายพากเพียร สุนทรสิต   ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้บริหารระดับกลาง                                                                                 
                                                                                   รักษาการผู้อํานวยการกลุ่มงาน 
    บริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงฯ 
๑๓.   นางสาวพรพักตร์ สถิตเวโรจน์  ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้บริหารระดับต้น  
                                                                                   กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม                                          
๑๔.   นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล              ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้บรหิารระดับกลาง   
                                                                                   รักษาการผู้อํานวยการกลุ่มงาน 
                                                                                   ยุทธศาสตร์และการงบประมาณ                                                                                  
๑๕.  นางสาวศิริรักษ์ เสมาเงิน  ปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานปฏิบัติการ 
                                                                                   ระดับสูง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ 
                                                                                   การงบประมาณ 
๑๖.  นางยุพา จันทร์กระจ่าง            ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้บริหารระดับต้น 
                                    กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ  
                                                                                   การงบประมาณ 
๑๗.  นางสาวลักษมี นุตตะโร            พนักงานตามสัญญาจ้างกลุ่มงาน 
                                                                                   ยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๑๘.  นายชาญวุฒิ อํานวยสิน              ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้บริหารระดับต้น 
                                                                                   กลุ่มงานการคลัง     
๑๙.  นางอัจฉรา ปัณยวณิช   ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อํานวยการกลุ่มงาน  
                                                                                   ทรัพยากรบุคคล   
๒๐.  นายสุธีระ พ่ึงธรรม              ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้บรหิารระดับต้น  
                                                                                   กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 



๔ 
 

  

 
๒๑.  นางสาวจุฬาภา บุญฤทธิ์  พนักงานตามสัญญาจ้าง 
                 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๒๒.    นางสาวอัญชลี เจิดรังษี  ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้บริหารระดับกลาง 

กลุ่มงานค่าธรรมเนียมฯ  
๒๓.  นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข    ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้บริหารระดับต้น  
                                                                                    กลุ่มงานค่าธรรมเนียมฯ 
๒๔.     นายภูริต  ประสานศักด์ิ  ปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานปฏิบัติการ

ระดับสูง กลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม 

๒๕.   นางสาวศิริพร หงส์ชัชวาล  พนักงานตามสัญญาจ้าง กลุ่มงาน
ค่าธรรมเนียมฯ 

๒๖.   นายสุดนภา อ้ึงตระกูล  พนักงานตามสัญญาจ้าง กลุ่มงาน
ค่าธรรมเนียมฯ 

    
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
 

ประธาน    กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ :   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

      ๑.  เม่ือวันอังคารท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ประธาน กสทช.ได้เดินทางไปจังหวัด
อุบลราชธานี เ พ่ือเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซ่ึงจัดข้ึนท่ี โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี  และหลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม
สํานักงาน กสทช.เขต ๒ อุบลราชธานี เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน พร้อมท้ังได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
ของสํานักงาน กสทช.เขต ๒ อุบลราชธานี ด้วย 

                            ๒. ประธาน  กสทช.  และ  คณะ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม    Ministerial   Programme 
2012,  GSMA Mobile World Congress  ซ่ึงจัดข้ึนระหว่างวันท่ี  ๒๗ – ๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ เมืองบารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน ระหว่างวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ-์ 
๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ท่ีผ่านมา ทําให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ในอนาคต รวมท้ังการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในยุคปัจจุบัน
ของแบรนด์ต่างๆ   ซ่ึงมีผู้ใช้บรกิารจํานวนมากในท่ัวโลก  ปัจจบัุนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี



๕ 
 

  

เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการใช้ชีวิตและการทํางาน ท่ัวโลกมีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว ในประเทศอินเดียมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ๙๖๐ ล้านเครื่อง และมีแนวโน้มจะ
เพ่ิมสูงข้ึน สําหรบัในประเทศไทยผู้ใชโ้ทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีสัดส่วนการใช้งานมากกว่า 
๑ เครื่อง/คน ในการประชุมครั้งนี้ เรื่องบรอดแบนด์เป็น Theme ของการประชุม 
ซ่ึงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆ เป็นอย่างมาก                         

๓. เม่ือวันอังคารท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ประธาน กสทช.ได้เดินทางไปจังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของ กสทช. 
กับการพัฒนาประเทศ” โดยได้รับเชิญจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
(MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซ่ึงเป็นโครงการบริการทางวิชาการเพ่ือให้
ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ท่ี
สนใจท่ัวไป ประมาณ ๒๐๐ กว่าคน ซ่ึงได้มีการซักถามประเด็นปัญหาต่างๆ 
และภายหลังเม่ือได้ชี้แจงทําให้ผู้เข้าร่วมได้มีความเข้าใจเรื่อง ความเป็นมา 
บทบาทหน้าท่ีของ กสทช. แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ รวมท้ังประโยชน์และ
ผลกระทบท่ีมีต่อการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง
ของชาติ 

๔. เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ประธาน กสทช. ได้เป็นประธานในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ครั้งท่ี ๖ 
ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว เพ่ือให้ได้ข้อสรุป
ก่อนสํานักงาน กสทช.นําเสนอท่ีประชุม กสทช.เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป สําหรับในเรื่องการสรรหาผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงาน
สื่อสารองค์กร) ขณะนี้อยู่ในระหว่างการคัดเลือกของสํานักงาน ซ่ึงมีผู้ท่ีมี
คุณสมบัติตามประกาศ จํานวน ๔ ราย โดยคาดว่าจะประกาศผลการคัดเลือกได้
เร็วๆ นี้ และจะได้นําเสนอให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 

๕. เม่ือวันศุกร์ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ท่ีผ่านมา ประธาน กสทช. ได้เป็นประธานใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ครั้งท่ี ๒ โดย
ท่ีประชุมได้พิจารณาและอภิปรายอย่างกว้างขวางในเรื่องท่ีสําคัญ ได้แก่ ๑) 
เรื่องเก่ียวกับร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ว่าด้วย
การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทําบัญชีและระบบบัญชี พ.ศ. ....  และ ๒) 
เรื่องการขอนโยบายเก่ียวกับแนวทางการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  ท้ังนี้  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ๓) เรื่องการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ
กองทุนฯ ให้มีรูปแบบท่ีทันสมัย เข้าใจง่าย ค้นหาข้อมูลได้สะดวก และมีข้อมูล
เก่ียวกับกองทุนฯ ท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน ฯลฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
 



๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๕ 
    
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๕  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 
๑. แก้ไขข้อความในมติวาระท่ี ๕.๗  จากเดิม  “ ....กรณีมีความเก่ียวข้องหรือมี

ส่วนได้เสียงกิจการกระจายเสียง...”   แก้ไขใหม่เป็น  “....กรณีมีความ
เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในกิจการกระจายเสียง....” 

๒. ให้แก้ไขข้อความในมติวาระท่ี ๕.๑๕ ข้อ ๔  โดยให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้  
“ท่ีประชุมได้พิจารณาเห็นว่าเพ่ือให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นเพ่ิมเติมในการจัดทํา
แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเห็นชอบให้
สํานักงานฯ ขยายการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ แผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ิมเติมออกไปถึง วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ” 

๓. ให้ตัดหมายเหตุท้ายมติท่ีประชุมในระเบียบวาระท่ี ๕.๑ และ ๖.๕ ออก 
 
หมายเหตุ              ในระหว่างการพิจารณารับรองมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๔ เรื่องการบริหารจัดการ

สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ระบบ FM คลื่นความถ่ี ๙๘.๕ MHz (กรุงเทพฯ) 
และ ๘๙ MHz (ภูเก็ต) เลขาธิการ กสทช.ขออนุญาตท่ีประชุมบันทึกรายละเอียด
ความเห็นของท่ีประชุมในการประชุมครั้ง ท่ี ๓/๒๕๕๕ วาระนี้แนบไว้ กับ
เอกสารรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๑๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   
 
มติท่ีประชุม              ๑. รบัทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕  วันพุธท่ี 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
                               ๒. มอบหมายให้ สํานักงาน กสทช.เร่งรัดการดําเนินงานรายงานผลการปฏิบัติ งาน

ประจําปีของ กสทช.  ซ่ึงจะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายใน ๑๒๐ 
วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ให้ท่ีประชุมพิจารณา ตามมาตรา ๗๖ แห่ง พ.ร.บ.องค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 

 ๓. ท่ีประชุมได้มีการหยิบยกกรณีท่ีสํานักงาน กสทช. นําระเบียบ กสทช. ว่าด้วย
การจ่ายบําเหน็จพนักงาน และการสงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน พ.ศ.๒๕๕๕  
ไปลงประกาศในราชกิจานุเบกษาก่อนท่ีท่ีประชุมจะมีมติรับรองรายงานการ



๗ 
 

  

ประชุม จึงทําให้เกิดข้อผิดพลาด ดังนั้น ในหลักการควรจะต้องรอให้ท่ีประชุม
รับรองรายงานการประชุมก่อนหรือไม่  ซ่ึงท่ีประชุมมีความเห็นว่า โดยท่ีท่ี
ประชุมได้มีมติหลักการในการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ และ มติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๕ ให้สํานักงาน กสทช.จัดทํารายงานการประชุมฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๕ วันทําการภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมและแจ้งเวียนให้คณะ
กรรมการฯ พิจารณา หากกรรมการไม่มีข้อแก้ไขภายใน ๕ วันทําการ ให้ถือว่า
กรรมการเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว แต่เนื่องจากการแจ้ง
เวียนรายงานการประชุมครั้งนี้เกินระยะเวลา ๕ วันทําการ  ดังนั้น ขอให้
สํานักงาน กสทช.ดําเนินการให้เป็นไปตามมติดังกล่าว อนึ่ง สําหรับระเบียบ 
กสทช. ว่าด้วยการจ่ายบําเหน็จพนักงาน และการสงเคราะห์ภายหลังออกจาก
งาน พ.ศ.๒๕๕๕ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขข้อความ “ถึงทุพลภาพ” ให้สํานักงาน 
กสทช.ไปดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามมติดังกล่าว 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์  (กสท.): ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ)  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์  (กสท.)   ตามท่ี ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงค์ฯ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)  

ตามท่ี ประธาน กทค. ( พันเอก เศรษฐพงค์ฯ) เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  :   เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)   
                                : กสทช. พลเอก สุกิจฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช.พลเอก สุกิจ     

ขมะสุนทร จํานวน ๓ ท่าน (พลเอก มนตรี สังขทรัพย์  พลอากาศเอก อาคม    
กาญจนหิรัญ และ นายสามารถ รัตนประทีปพร) ประจํา เดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน - ธันวาคม  ๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ี กสทช. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร 
เสนอ 

 



๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : การกําหนดมาตรการร่วมของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีลักษณะเรียกเก็บเงิน
ล่วงหน้า (Prepaid) ตามคําส่ังให้จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับ
ผู้ใช้บริการ Prepaid : ปฏิบัติหน้าท่ี รองเลขาธิการฯ (นายพิทยาพลฯ) , ดท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของท่ีประชุม กทค. ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือ

วันท่ี ๑๗ และ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกําหนดมาตรการร่วมของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีลักษณะเรียกเก็บเงินล่วงหน้า (Prepaid) ตามคําสั่งให้จัดเก็บ
ข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับผู้ใช้บริการ Prepaid ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : บมจ. ทีทีแอนด์ที ขอเข้าไปแก้ไขเหตุขัดข้องในพ้ืนท่ีของบุคคลอ่ืน: ปฏิบัติหน้าท่ี 

รองเลขาธิการฯ (นายพิทยาพลฯ) , ดท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของท่ีประชุม กทค.ในการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือ

วันท่ี ๑๗ และ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง บมจ.ทีทีแอนด์ที ขอเข้าไปแก้ไข
เหตุขัดข้องในพ้ืนท่ีของบุคคลอ่ืน โดยรับทราบผลการดําเนินงานตามท่ีกลุ่มงาน
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม เสนอ โดย บมจ.ทีทีแอนด์ที และ บมจ.ทริปเปิลที 
ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีเหตุให้ กสทช.ต้องมีคําสั่งตามท่ี 
บมจ.ทีทีแอนด์ที ร้องขอ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๕ : เลขาธิการ กสทช. ,มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช.ได้แต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช.หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ตาม
เอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : ระเบียบสํานักงาน กสทช. ว่าด้วยระยะเวลา หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดเก็บ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : เลขาธิการ กสทช.,ปบ. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการจัดทําระเบียบสํานักงาน กสทช. ว่าด้วยระยะเวลา 

หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ ท้ังนี้ 
ตามข้อ ๓๙ วรรคสองของระเ บียบ กสทช.ว่ า ด้วยข้อบังคับการประชุม



๙ 
 

  

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :  สรุปผลการดําเนินการของผู้รับใบอนุญาตในการปฏิบัติตามประกาศ กทช. กรณี 
                           เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : 

ปฏิบัติหน้าท่ี รองเลขาธิการฯ (นายพิทยาพลฯ) , ดท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินการของผู้รับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท้าย

ใบอนุญาตข้อ ๑๕ และประกาศ กทช.เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคมประ เภทเสี ย ง  ข้ อ  ๕  กร ณี เ กิด อุทกภั ย ใน เขตภาคกลา ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประธานกรรมการ :เลขาธิการ กสทช. ,

ปบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประธาน กสทช.จํานวน ๔ ท่าน 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช  พลเอกชิตศักด์ิ ประเสริฐ  นายสุรินทร์    
จิรวิศิษฐ์  และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์) ท้ังนี้ ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง 
ของระเบียบ กทช.ว่าด้วยการจ้างท่ีปรึกษา ผู้ปฏิ บั ติงานเลขานุการ และ 
ผู้ช่วยเลขานุการ ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   :  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  : การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบรายช่ือ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วย

ปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ิมเติม : ประธาน กสท.
(พันเอก นทีฯ)  

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่า โดยท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการ

โทรทัศน์ ได้มีมติในการประชุม กสท.ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม 
๒๕๕๕ เห็นชอบการเพ่ิมเติมรายชื่อคณะอนุกรรมการกําหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๒ 
ท่าน และมีมติในการประชุม กสท. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
เห็นชอบการแก้ไของค์ประกอบคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  รวม ๒ คณะ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการ
ติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  และ ๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการกํากับดูแลกันเอง  ดังนั้น ท่ีประชุม
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการเพ่ิมเติมรายชื่อ และการแก้ไของค์ประกอบของ



๑๐ 
 

  

คณะอนุกรรมการฯ ท้ัง ๓ คณะ ตามมติ กสท. ดังกล่าวข้างต้น ตามท่ีประธาน 
กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ ซ่ึงเป็นการใช้อํานาจตามมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ.องค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้ 

 ๑. การเพ่ิมเติมรายชื่อคณะอนุกรรมการกําหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๒ ท่าน ได้แก่ ดร.
รักษ์  วรกิจโภคาทร  และ นางสุกัญญา จันทรปรรณิก  

 ๒. การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ 
๒.๑ คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   เปลี่ยนจาก  “ นายเกรียงศักด์ิ 
ประเสริฐภักด์ิ”  เป็น “ นายโสภณวิชญ์ มณีโรจน์” 

๒.๒ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการกํากับดูแลกันเอง   เปลี่ยนจาก   “ว่าท่ี ร.ต.
สุวุฒิ  สุกิจจากร”  เป็น  “นายเกรียงศักด์ิ ประเสริฐภักด์ิ”     

 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ิมเติมตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้
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 ๕.๒ : ขอความร่วมมือดูแลเก่ียวกับคล่ืนความถ่ีสถานีวิทยุชุมชนรบกวนวิทยุส่ือสาร    

                 การเดินอากาศ : ปฏิบัติหน้าท่ี รองเลขาธิการฯ (นายทศพรฯ) , ภภ. 
 

มติท่ีประชุม            ๑. รับทราบผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี 
๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง สมาคมอุตสาหกรรมการบินแห่ง
ประเทศไทย มีหนังสือขอความร่วมมือสํานักงาน กสทช.กํากับดูแลคลื่นความถ่ี
สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนรบกวนวิทยุสื่อสารการเดินอากาศ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช.เสนอ 

 ๒. มอบหมายให้ สํานักงาน กสทช.รับข้อคิดเห็นท่ีประชุมไปดําเนินการดังนี้ 
๒.๑ ให้มีหนังสือแจ้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เพ่ือขอความร่วมมือสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ ดําเนินคดีตามกฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ี
รบกวนวิทยุสื่อสารการเดินอากาศ ซ่ึงรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน 
ท่ีสํานักงาน กสทช.ได้มีหนังสือสํานักงาน กสทช. ด่วนท่ีสุดท่ี ทช ๑๔๐๐/
๑๑๘๑๒ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจ้งแนวทางการดําเนินงานกํากับ
ดูแลวิทยุชุมชนในห้วงระยะเวลาเกิดอุทกภัย ท้ังนี้ เพ่ือให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.วิทยุคมนาคมฯ  พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.
๒๕๓๕  



๑๑ 
 

  

๒.๒ ในการแก้ไขปัญหาสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน รบกวนวิทยุสื่อสารการ
เดินอากาศ ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในลักษณะ Task force โดย
ร่วมกับกระทรวงคมนาคม ( บมจ.วิทยุการบิน)  และสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ รวมท้ังประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องข้างต้นเพ่ือจัดทําบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากกรณี
วิทยุชุมชนรบกวนวิทยุสื่อสารการเดินอากาศและการบังคับใช้กฎหมายโดย
เคร่งครัด 

๒.๓ ให้สํานักงาน กสทช. กําชับเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน กสทช.เขตต่างๆ  ในกรณีท่ี
ได้รับแจ้งเรื่องสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนรบกวน ให้พิจารณาดําเนินการให้
เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว้โดยเคร่งครัดต่อไป 

๒.๔ ให้นําเสนอแนวทางการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจเรื่องการ
รบกวนวิทยุสื่อสารการเดินอากาศ ให้ท่ีประชุมพิจารณาในการประชุม 
กสทช.ครั้งต่อไป  

     
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ : การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าท่ีในภารกิจกระจายเสียง 
          และโทรทัศน์ : ปฏิบัติหน้าท่ี รองเลขาธิการฯ (นายประเสริฐฯ), มส. 
                            
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่าโดยท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และ

กิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๙ 
มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการการแต่งต้ังเลขาธิการ กสทช. และ
พนักงานสํานักงาน กสทช.ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์เป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘  และพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีแทน กสทช.ในการดําเนินการ
ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  พ.ร.บ.การประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม 
พ.ศ.๒๔๙๘ ดังนั้นท่ีประชุม จึงมีมติเห็นชอบในหลักการการแต่งต้ังเจ้าพนักงาน
ผู้ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและ
การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพ่ือปฏิบัติการแทน กสทช. ตาม พ.ร.บ.องค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓  และ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ ท้ังนี้โดยให้สํานักงาน กสทช.รับ
ข้อคิดเห็นท่ีประชุมไปดําเนินการปรับปรุงร่าง ประกาศ กสทช.เรื่อง แต่งต้ังเจ้า
พนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ และ
ร่าง ประกาศ กสทช.เรื่อง การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและมอบหมายให้
ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ ในข้อ ๑.๒ และ ข้อ ๒  ดังนี้ 



๑๒ 
 

  

  ๑.๑ ในกรณีข้อ ๑.๒ ของร่างประกาศท้ัง ๒ ฉบับ ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบให้
รวมร่างคําสั่งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตไว้ในประกาศ กสทช.เรื่อง 
แต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ.๒๔๙๘ และร่างคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าท่ี ไว้ในร่าง ประกาศ กสทช.
เรื่อง การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ โดยในประกาศดังกล่าวให้ระบุตําแหน่งของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีท่ีจะมอบหมายไว้ 

  ๑.๒ ในข้อ ๒ ของร่างประกาศ ท้ัง ๒ ฉบับ ให้ปรับแก้ไขข้อความเก่ียวกับการ
ยกเลิกประกาศ หรือคําสั่งใดๆ ท่ีมีผลเป็นการแต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาต/ พนักงานเจ้าหน้าท่ีให้ชัดเจน โดยให้ใช้ข้อความ “บรรดา
ประกาศ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้
ใช้ประกาศนี้แทน” 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน : เลขาธิการ กสทช. , นย., ภบ. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่า โดยท่ี กสทช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือ

วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบร่างระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. ....  และได้มอบหมายให้ ประธาน กสทช.  กสท.  และ กทค. เสนอ
รายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ซ่ึงได้ดําเนินการให้
เป็นไปตามติดังกล่าวข้างต้นแล้ว ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบการแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จํานวน ๕ ราย ซ่ึงเป็นการใช้
อํานาจตามมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  
ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. พลเอกกมล  แสนอิสระ  กรรมการ 
๒. นายนรชัย ศรีพิมล   กรรมการ 
๓. นายวัลลภ นิทัศกาญจนานนท์ กรรมการ 
๔. นายสมยศ  ศรีวานิชย์  กรรมการ 
๕. นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ  กรรมการ 

 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

  

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ให้สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม ครั้ ง ท่ี  ๗/๒๕๕๔ เ ม่ือวัน ท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ สําหรับการกําหนดประธานกรรมการ ให้
สํานักงาน กสทช.ประสานกรรมการเพ่ือหารือร่วมกัน ก่อนนําเสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือพิจารณาลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ : การประชุมคณะทํางานพิเศษ (STF)ครั้งท่ี ๖ และการประชุมคณะกรรมการร่วม

ทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย– 
มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๑: ปฏิบัติหน้าท่ี รองเลขาธิการฯ (นายทศพรฯ) ,ตย. 
 

มติท่ีประชุม             ๑. มอบหมายให้ รองเลขาธิการ กสทช. (นายทศพร เกตุอดิศร) ทําหน้าท่ีหัวหน้า
คณะผู้แทนไทย และ ผู้แทน กลุ่มงานบริหารความถ่ีวิทยุ (วภ.) กลุ่มงานภูมิภาค 
(ภภ.) กลุ่มงานมาตรฐานเทคโนโลยี BC TV (ทส.) และกลุ่มงานต่างประเทศ 
(ตย.) เข้าร่วมประชุมคณะทํางานพิเศษ ครั้งท่ี ๖ (6 th Special Task Force - 
STF) ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕  และการประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย 
– มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๑ (The 21 th Meeting of Joint Technical 
Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along 
Thailand-Malaysia Common Border – JTC) ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๓ 
มีนาคม ๒๕๕๕ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย  ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากงบประมาณประจําปี ๒๕๕๕ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการและบริหารองค์กร (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของพนักงาน
สํานักงาน กสทช. ) ซ่ึงต้ังไว้จํานวน ๑,๔๑๗,๐๐๐ บาท 

 ๒. มอบหมายให้ สํานักงาน กสทช.รับข้อคิดเห็นของท่ีประชุม เพ่ือจัดเตรียมข้อมูล
เก่ียวกับท่าทีของ กสทช.เพ่ือชี้แจงในการประชุมตามข้อ ๑ โดยให้ชี้แจงเก่ียวกับ
นโยบายของ กสทช. ท่ีได้ตระหนักถึงความสําคัญในปัญหาวิทยุชุมชน และ
แนวทางการดําเนินงาน  ท้ังนี้ให้ กสท. พิจารณากําหนดท่าทีในการประชุมใน
เรื่องดังกล่าวเพ่ือเป็นข้อมูลให้สํานักงาน กสทช. ใช้ประกอบการชี้แจงต่อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ :  ขอความเห็นชอบร่างระเบียบ กสทช.ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. ....  : 
กลุ่มงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่า โดยท่ียังมีประเด็นข้อกฎหมายเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน

ให้แก่กรรมการท่ีได้รับค่าตอบแทนประจําของสํานักงาน กสทช. และแหล่ง
งบประมาณในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนฯ ซ่ึงไม่ได้ระบุไว้



๑๔ 
 

  

ใน พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนั้นเพ่ือให้การพิจารณาเป็นไป
ด้วยความรอบคอบ ท่ีประชุมจึงมีมติให้สํานักงาน กสทช. ส่งร่างระเบียบ กสทช.ว่า
ด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. ....  ท่ีปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อม
ประเด็นข้อกฎหมายให้คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย สํานักงาน กสทช. 
พิจารณาให้ความเห็นเบ้ืองต้นก่อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ :  การเสนอความเห็นเก่ียวกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และ กิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ.๒๕๕๓ ไปยังสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี : ประธาน กสท.(พันเอก นทีฯ) 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่าโดยท่ีในการประชุม กสท.ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๑๖ 

มกราคม ๒๕๕๕  และการประชุม กสท.ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ ได้พิจารณาแนวทางการตอบหนังสือการเสนอความเห็นเ ก่ียวกับ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ต่อกรณี
ประธานเครือข่ายวิทยุธุรกิจภาคประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยมีหนังสือแจ้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขอให้แจ้งรัฐบาลทราบปัญหากฎหมายเรื่อง พ.ร.บ.
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม
แล้ว  ดังนั้นท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบร่างหนังสือเสนอความเห็นเก่ียวกับ พ.ร.บ.
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ท่ีผ่านการพิจารณาของ กสท.และให้
สํานักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ :  ข้อเสนอแผนงานการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กสทช. : เลขาธิการ กสทช. 
 
มติท่ีประชุม             ๑. รับทราบข้อเสนอแผนการปฏิบัติงานของเลขาธิการ  กสทช.    ตามท่ี เลขาธิการ 

กสทช. เสนอ และข้อคิดเห็นของ กสทช.ประวิทย์ฯ ต่อข้อเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน  ของเลขาธิการ กสทช. ท้ังนี้ให้ เลขาธิการ กสทช.รับข้อคิดเห็นของ
ท่ีประชุมในประเด็นต่างๆ ไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 
มากยิ่งข้ึน ท้ังนี้โดยให้หารือกับ กสทช.ประเสริฐฯ  และ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  
ก่อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช.เพ่ือพิจารณาต่อไปดังนี้  
๑.๑ การกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ท้ังด้านกิจการ 
      กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และด้านกิจการโทรคมนาคม  
๑.๒ เรื่องธรรมาภิบาลในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้มี KPI ท่ีชัดเจนในการ     
      ประเมิน  



๑๕ 
 

  

๑.๓  ให้เพ่ิมเติมเรื่องการส่งเสริมจริยธรรมให้รักองค์กร 
๑.๔  ให้ เลขาธิการ กสทช. จัดทําเอกสารเป็นตารางพร้อมข้อคิดเห็นกรณีท่ี

ปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุง ตามข้อเสนอของ กสทช. ประวิทย์ฯ พร้อมเหตุผลชี้แจง   
 ๒. ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า  ในการจัดทําข้อเสนอแผนการปฏิบัติงานของ

เลขาธิการ กสทช.   ควรจะต้องจัดทําให้สอดคล้องกับแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเลขาธิการ กสทช.ตามท่ี กสทช.กําหนด ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติ
มอบหมายให้  กสทช.ประเสริฐฯ  และ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ พิจารณาจัดทํา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กสทช.    นําเสนอท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ : แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๕ ของสํานักงาน กสทช. 

: เลขาธิการ กสทช. , ยย. 
 
มติท่ีประชุม             ๑. รับทราบแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๕ ของสํานักงาน 

กสทช. ตามท่ี สํานักงาน กสทช.เสนอ   ท้ังนี้ให้สํานักงาน กสทช. ส่งคําขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๕  ของ สํานักงาน กสทช. ให้คณะอนุกรรมการ 
พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.พิจารณา  และเสนอกรอบวงเงินงบ 
ประมาณท่ีเหมาะสม โดยให้รับข้อคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาเรื่องความ
เป็นไปได้ในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการในปี ๒๕๕๕ เนื่องจากขณะนี้กรอบ
ระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณลดน้อยลงและเพ่ือให้อยู่ภายในกรอบ
วงเงินรายได้ท่ีประมาณการไว้ และในกรณีท่ีมีความจําเป็นจะต้องยืมเงินเหลือ
จ่ายปี ๒๕๕๔ ซ่ึงจะต้องส่งคืนรัฐตามกฎหมายมาดําเนินโครงการสําคัญต่างๆ 
ในปี ๒๕๕๕ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุผลเป็นไปตามแผนแม่บทตามท่ี
กฎหมายกําหนดว่าจะขัดหรือแย้งกับข้อกฎหมายหรือไม่ หากสามารถกระทําได้ 
จะมีข้ันตอนและกระบวนการดําเนินงานอย่างไร ท้ังนี้ โดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕  

๒. ให้สํานักงาน กสทช. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับรายจ่ายสําหรับการดําเนินการ
ของคณะกรรมการและสํานักงาน กสทช. ค่าภาระท่ีเหมาะสม โดยเสนอตัวแปร
ท่ีเหมาะสม เช่น อัตราการขยายตัว Gross Domestic Product ให้เป็นไปตาม
ระเ บียบ กทช .ว่ า ด้ วยหลักการบริหารจัดการงบประมาณ (Budget 
Management) ของสํานักงาน กทช. ให้ท่ีประชุมพิจารณาในคราวเดียวกับ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐: แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ กสทช.(บ๑) 
และ ผู้อํานวยการกลุ่มงาน (บ๒):  เลขาธิการ กสทช. , บย.  

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่าโดยท่ีปัจจุบันโครงสร้างสํานักงาน กสทช. เป็นโครงสร้าง

ชั่วคราว ซ่ึงจะต้องมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ภายหลังจากท่ีมี
การประเมินผล ดังนั้น จึงเห็นชอบในหลักการการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรอง
เลขาธิการ กสทช. ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีความสําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเลขาธิการ กสทช. เพียงตําแหน่งเดียวก่อน ท้ังนี้ ให้สํานักงาน กสทช.รับ
ข้อคิดเห็นของท่ีประชุมไปจัดทําหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง รองเลขาธิการ 
กสทช. และนําเสนอท่ีประชุม กสทช.ในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้ 
๑.  การสรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ กสทช.ให้พิจารณาจาก

บุคลากรภายในของสํานักงาน กสทช.ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้เป็นลําดับแรก หากบุคลากรภายในไม่มีผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะ
ดํารงตําแหน่ง ให้พิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกเป็นลําดับต่อไป  

๒.  ในการกําหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง  รองเลขาธิการ กสทช. ให้  สํานักงาน    
 กสทช. กําหนดเรื่องระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงานไว้ด้วย    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑: การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานตามกรอบอัตรากําลังใหม่ของสํานักงาน กสทช.     
                           : เลขาธิการ กสทช. , บย.  
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบแผนการดําเนินงานสําหรับการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเพ่ือดํารง

ตําแหน่ง ตามกรอบอัตรากําลังใหม่ ๔ ระยะ ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ได้แก่ 

 ๑.๑  วิเคราะห์และกําหนดกรอบอัตรากําลังของพนักงาน 
 ๑.๒  กําหนดตําแหน่งพนักงานตามกรอบอัตรากําลัง  
 ๑.๓  จัดทําคําบรรยายหน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน  
     (Job Description) และ คุณสมบัติของบุคคลประจําตําแหน่งงาน (Job     
                               Specification)  
 ๑.๔  การพิจารณาบรรจุและแต่งต้ัง 

๒. เห็นชอบให้สํานักงาน กสทช.  ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานสําหรับการ
บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน่ง ตามกรอบอัตรากําลังใหม่ ระยะท่ี ๑ 
โดยให้จัดจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลเพ่ือทําการ 
ศึกษาวิเคราะห์และกําหนดกรอบอัตรากําลังของพนักงานท่ีเหมาะสม และให้นํา
รายงานผลการศึกษาเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาต่อไป  

 
 
 



๑๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒: การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและร่างระเบียบ กสทช.ว่าด้วย  
                           การบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... : เลขาธิการ กสทช. , บย.  
 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบให้แก้ไข ระเบียบ  กทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  เพ่ือให้เป็นไปตามมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยให้แก้ไขในส่วนของนิยามคําศัพท์ คําว่า 
“พนักงาน”  ให้หมายถึงพนักงานประจําและพนักงานตามสัญญาจ้าง และแก้ไข
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิด้านอ่ืน โดยให้ปรับ
เพ่ิมเป็น ๒ คน และให้ปรับเปลี่ยนรองเลขาธิการกสทช.ด้านสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ กสทช. เป็น รองเลขาธิการ ด้านภารกิจยุทธศาสตร์และกิจการ
องค์กร รวมท้ังให้ปรับเปลี่ยนจากกรรมการและเลขานุการ เหลือเพียง 
เลขานุการ เพียงตําแหน่งเดียว  

 ๒. เห็นชอบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  โดยมีองค์ประกอบ 
อํานาจหน้าท่ี ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ ยกเว้นผู้ทรงคุณวุฒิด้านอ่ืนให้ 
กสท.และ กทค.เป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านอ่ืน ด้านละ ๑ ท่าน 
ก่อนนําเสนอประธาน กสทช.เพ่ือพิจารณาลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป ท้ังนี้ ให้
อนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามข้อ ๑๔ (๒) และ ข้อ ๑๗ ของระเบียบ 
กสทช.ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่าย ของคณะอนุกรรมการ 
และ คณะทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔  

 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ให้สํานักงาน 
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 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓: การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ กสทช.และตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของ  
                           สํานักงาน กสทช. : เลขาธิการ กสทช. , บย.  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่าโดยท่ีนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กสทช. ได้กําหนดไว้ใน

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   แผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคม และ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี แล้ว  ดังนั้น สํานักงาน 
กสทช. จะต้องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ 
กสทช. เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ กสทช.ในแผนแม่บทท้ัง ๓ ฉบับ ดังกล่าว 
สําหรับการจัดทําวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในภาพรวมของคณะกรรมการเพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติของสํานักงาน กสทช. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้สํานักงาน กสทช. หารือประธาน กสทช. และกรรมการเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในเรื่องกําหนดเวลาและ สถานท่ี อีกครั้งหนึ่ง 



๑๘ 
 

  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ : ร่างประกาศ กสทช.เรื่อง อัตราข้ันสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการ  
                            โทรศัพท์เคล่ือนท่ีประเภทเสียงภายในประเทศ : ปฏิบัติหน้าท่ี รองเลขาธิการฯ   
                            กสทช. (นายพิทยาพลฯ), นท. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่า โดยท่ีสํานักงาน กสทช.ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องอัตราข้ันสูงของค่าบริการโทรคมนาคม 
สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทเสียง ภายในประเทศ และสํานักงาน 
กสทช.ได้รวบรวมความเห็นผู้เข้าร่วมนําเสนอท่ีประชุม กทช.ปฏิบัติหน้าท่ี กสทช. 
ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ และ ท่ีประชุม 
กทค. ในการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบร่าง 
ประกาศ กสทช. เรื่องอัตราข้ันสูงของค่าบริการโทรคมนาคม สําหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทเสียง ภายในประเทศ ดังนั้นท่ีประชุมจึงมีมติท่ีประชุม
เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องอัตราข้ันสูงของค่าบริการโทรคมนาคม สําหรับ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทเสียงภายในประเทศ ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 
ท้ังนี้ ให้สํานักงาน กสทช.นําร่างประกาศดังกล่าวนําเสนอประธาน กสทช.เพ่ือ
พิจารณาลงนามก่อนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้ันตอนต่อไป  

  
 อนึ่ง ให้สํานักงาน กสทช.นําเสนอคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย พิจารณาให้

ความเห็นว่า ในการออกประกาศ กสทช. ท่ีเ ก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม เป็นกรณีท่ี กทค. มีอํานาจท่ีจะดําเนินการได้เอง ตามมาตรา ๔๐ แห่ง 
พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยจะครอบคลุมถึงมาตรา ๒๗ 
(๒๔) ในการออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง อันเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของ กสทช.
หรือไม่ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕: การปรับปรุง ประกาศ กทช.   เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตนสําหรับคณะกรรมการ 
                           กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ ระเบียบ กทช.ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมี

ผู้บริจาคให้สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ: กสทช.ประวิทย์ฯ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่า โดยท่ี ประกาศ กทช.เรื่อง แนวทางปฏิบัติตนสําหรับ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติตนของ
คณะกรรมการไว้มีความเหมาะสมระดับหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจาก  พ.ร.บ.องค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ประกาศมีผลบังคับใช้ และได้มีการโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ไปแล้วนั้น ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงชื่อของประกาศ กทช.ฯ 
ให้สอดคล้องกับชื่อของคณะกรรมการฯ  ในปัจจุบัน ท้ังนี้ หากกรรมการท่านใดมี
ความเห็นเพ่ิมเติมในการแก้ไขปรับปรุงประกาศดังกล่าว ให้เสนอความเห็นไปท่ี



๑๙ 
 

  

ประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งก่อนลงนามประกาศใช้
ต่อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖: การแต่งตั้งคณะทํางานในคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ    
                              โทรคมนาคม :  กสทช.ประวิทย์ฯ 
 
มติท่ีประชุม             ๑.  เห็นชอบให้นําเรื่องการแต่งต้ังคณะทํางานในคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้าน

กิจการโทรคมนาคม เสนอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณา ตามท่ี ประธาน กทค. (พันเอก 
เศรษฐพงค์ฯ)  เสนอ    ท้ังนี้ ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให้เป็นไปตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ วาระท่ี ๕.๑๖ ซ่ึงเห็นชอบแนวทางการแต่งต้ังคณะทํางาน 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการท่ี กสทช. แต่งต้ังต่อไป    

๒. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการ  แนวทางการแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการท่ี กสทช. แต่งต้ังท่ีมีวาระการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีไม่เกิน ๓ เดือนโดยมอบอํานาจให้ กสท. หรือ กทค. เป็นผู้พิจารณา
แต่งต้ัง แล้วแต่กรณี ท้ังนี้โดยให้ กสท. และกทค. ไปพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์
ในการแต่งต้ังคณะทํางานดังกล่าว และนําเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาต่อไป 
ตามท่ี  กสทช.พลโท ดร. พีรพงษ์ฯ เสนอ 

๓. ท่ีประชุมรับทราบปัญหาความล่าช้าในการแต่งต้ังคณะทํางานในคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้
ดําเนินการต้ังแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ แล้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗: การปรับปรุงร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายหลัง 
                           การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ: ประธาน กสท.(พันเอก นทีฯ),ปฏิบัติหน้าท่ี  
                           รองเลขาธิการฯ (นายประเสริฐฯ) , กส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการปรับปรุงร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามท่ี สํานักงาน กสทช.เสนอ แต่โดยท่ี
ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่าเนื่องจากร่างแผนแม่บทกิจการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ เป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญในเชิงนโยบายซ่ึงในการดําเนินการจะต้อง
พิจารณาในภาพรวมร่วมกับ ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีและร่างตาราง 
กําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ และ ร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ดังนั้น เพ่ือให้
กรรมการทุกท่านได้ศึกษาในรายละเอียดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ สํานักงาน กสทช. นําร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาอีกครั้งใน
การประชุม กสทช. วาระพิเศษในวันพุธท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 
 



๒๐ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘: การปรับปรุงร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม  ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น 
                               สาธารณะ:ประธาน กทค.(พันเอก เศรษฐพงค์ฯ),ปฏิบัติหน้าท่ี รองเลขาธิการฯ 
                           (นายพิทยาพลฯ) , วท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการปรับปรุงร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ภายหลังการรับฟังความ

คิดเห็นสาธารณะ ตามท่ี สํานักงาน กสทช.เสนอ แต่โดยท่ีท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่า
เนื่องจากร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม เป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญในเชิงนโยบาย
ซ่ึงในการดําเนินการจะต้องพิจารณาในภาพรวมร่วมกับ ร่างแผนแม่บทการบริหาร
คลื่นความถ่ีและร่างตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ และ ร่างแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ดังนั้น เพ่ือให้กรรมการทุกท่านได้ศึกษาใน
รายละเอียดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ท่ีประชุมจึงมีมติให้ สํานักงาน กสทช. นํา
ร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเสนอท่ี
ประชุม กสทช.พิจารณาอีกครั้งในการประชุม กสทช. วาระพิเศษในวันพุธท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙: การปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ีและร่างตารางกําหนดคล่ืน  
                           ความถ่ีแห่งชาติ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  :   ปฏิบัติหน้าท่ี   
                           รองเลขาธิการฯ (นายทศพรฯ) , วภ.  
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบการปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีและร่างตาราง 

กําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ  ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามท่ี 
สํานักงาน กสทช.เสนอ แต่โดยท่ีท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่าเนื่องจากการปรับปรุง
ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีและร่างตาราง กําหนดคลื่นความถ่ี
แห่งชาติ เป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญในเชิงนโยบายซ่ึงในการดําเนินการจะต้อง
พิจารณาในภาพรวมร่วมกับ ร่างแผนแม่บทการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และ ร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม  ดังนั้น เพ่ือให้กรรมการทุก
ท่านได้ศึกษาในรายละเอียดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ท่ีประชุมจึงมีมติให้ 
สํานักงาน กสทช. นําร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีและร่างตาราง 
กําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ  ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเสนอท่ี
ประชุม กสทช.พิจารณาอีกครั้งในการประชุม กสทช. วาระพิเศษในวันพุธท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๕ 

 ๒. มอบหมายให้สํานักงาน กสทช.รับข้อคิดเห็นของท่ีประชุมในประเด็นต่างๆ ไป
พิจารณาดําเนินการดังนี้ 

                                 ๒.๑ ให้ตรวจสอบว่าในการจัดทําร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีและร่าง
ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ  สํานักงาน กสทช.ได้ดําเนินการศึกษา
ผลกระทบ (RIA) หรือไม่  



๒๑ 
 

  

     ๒.๒ ให้สํานักงาน กสทช.ตรวจสอบจํานวนผู้ถือครองคลื่นความถ่ีท่ีใช้ในกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ คลื่นความถ่ีท่ีใช้ในกิจการโทรคมนาคม    
รวมท้ังสถานะ การใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีดังกล่าวในปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป 

  ๒.๓ ให้จัดเตรียมข้อมูลเก่ียวกับหลักเกณฑ์การกําหนดระยะเวลาการถือครอง 
คลื่นความถ่ี ท้ังในส่วนของกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และ 
กิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐: การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการความม่ันคงเครือข่ายและข้อมูลในกิจการ 
                           โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงค์ฯ)   
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่าโดยท่ีท่ีประชุม กทค. ได้มีมติครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อนุมัติในหลักการการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการความม่ันคง
เครือข่ายและข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม และได้
ดําเนินการตามมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
แล้ว ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบในหลักการการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการความม่ันคง
เครือข่ายและข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม โดยมี
องค์ประกอบ อํานาจหน้าท่ี และ วาระการปฏิบัติงาน ๒ ปี นับแต่วันท่ีมีคําสั่ง ซ่ึง
เป็นการใช้อํานาจตามมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓  โดยให้คณะอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนเบ้ียประชุมตามข้อ ๑๔(๒) และ
ข้อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ ตามท่ี ประธาน กทค. (พันเอก 
เศรษฐพงค์ฯ) เสนอ ดังนี้ 

 ๑.   พันเอก เศรษฐพงค์        มะลิสุวรรณ  ท่ีปรึกษา 
 ๒.   ดร.สุทธิพล        ทวชีัยการ  ท่ีปรึกษา 
 ๓.   รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์      ท่ีปรึกษา 
 ๔.   นายประวิทย์            ลีส่ถาพรวงศา ท่ีปรึกษา 
 ๕.   พลเอก สุกิจ             ขมะสุนทร  ท่ีปรึกษา 
 ๖.   พลเอก ภูดิท                   วีระศักด์ิ  ประธานอนุกรรมการ 
 ๗.   นาวาอากาศเอก ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ  อนุกรรมการ 
 ๘.   รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศิ   ภู่ศิริ  อนุกรรมการ 
 ๙.   นายนัทธี                        พุคยาภรณ์  อนุกรรมการ 
 ๑๐. นายฉัตรพงศ์                   ฉัตราคม  อนุกรรมการ 
 ๑๑. นางอรนิตย์                     บุนนาค  อนุกรรมการ 
 ๑๒. นายนรศักด์ิ                     รัตนเวโรจน ์ อนุกรรมการ  
 ๑๓. นายปริญญา                    หอมเอนก          อนุกรรมการ 
 ๑๔. เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน กสทช.    อนุกรรมการและเลขานุการ 



๒๒ 
 

  

 ๑๕. เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน กสทช.   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๖. เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน กสทช.   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการความม่ันคงเครือข่ายและข้อมูล
ในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ โดยให้สํานักงาน กสทช.รับข้อคิดเห็นของท่ีประชุมไป
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของอนุกรรมการ  กรณีมีความเก่ียวข้องหรือมีส่วน
ได้เสีย (Conflict of Interest) หรือไม่ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๑: ความปลอดภัยภายในสํานักงาน กสทช. : กสทช.ประวิทย์ฯ  
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้สํานักงาน กสทช.ดําเนินการเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลและทรัพย์สินภายในสํานักงาน กสทช.โดยรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ท้ังนี้ โดยให้ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมในบริเวณท่ีจอดรถของ กสทช. รวมท้ังเพ่ิม
ความเข้มงวดการเข้าถึงพ้ืนท่ีห้องทํางานของ กสทช. ตามท่ี กสทช.ประวิทย์ฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ :  ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร 

พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ : เลขาธกิาร กสทช., สบ. 
 
มติท่ีประชุม             ๑. รับทราบรายงานการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  ของคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ  

                        ๒. มอบหมายให้ ประธาน กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗  ท้ังนี้ หาก กสทช.ท่านใดมีข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้เสนอ ประธาน กสทช.  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
ก่อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาในครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ :  แต่งตั้งคณะทํางานสนับสนุนภารกิจเพ่ือเตรียมความพร้อมในการอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ี  IMT ย่าน ๒.๑ GHz    :  ประธาน กทค.( พันเอก เศรษฐพงค์ฯ) ,
คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสําหรับการบริหารคล่ืนความถ่ีย่าน  ๒.๑ 
เพ่ือรองรับกับเทคโนโลยี IMT-๒๐๐๐ หรือ IMT Advanced  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้นําเรื่องแต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนภารกิจเพ่ือเตรียมความพร้อมใน

การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี IMT ย่าน ๒.๑ GHz  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมพิจารณา ตามท่ี ประธาน กทค.(พันเอก เศรษฐพงค์ฯ) เสนอ 
และให้ สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให้เป็นไปตามมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ 
วาระท่ี ๕.๑๖ ซ่ึงเห็นชอบแนวทางการแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการท่ี กสทช.แต่งต้ังต่อไป ท้ังนี้ เม่ือได้ดําเนินการตาม
มติดังกล่าวแล้ว ให้จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเสนอประธาน กทค.ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ประธาน กสทช.ลงนามคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๓ :  การปรับเปล่ียนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๒ คณะ : ประธาน กสท.(พันเอก นทีฯ) , 
มส. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่าโดยท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ และครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบการ
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามท่ี กสท.เสนอ และในการประชุม กสท.ครั้งท่ี 
๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบคณะอนุกรรมการฯ ท้ัง ๒ คณะ ดังกล่าว ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติ
เห็นชอบในหลักการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๒ คณะ ตามท่ี 
ประธาน กสท.เสนอ ดังนี้ 
๑.  คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์  ปรับเปลี่ยนจาก “นายยุทธ์   ชัยประวิตร” 
เปลี่ยนเป็น “พันตํารวจเอก(พิเศษ) ชัยทัศน์ รัตนพันธุ์”  

๒.  คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ปรับเปลี่ยนจาก “นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์” เปลี่ยนเป็น “ผู้แทนสภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย”  

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่ง แต่งต้ัง คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้
กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ คณะอนุกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้สํานักงาน กสทช. 



๒๔ 
 

  

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 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๔ :  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น และ ความถ่ีภาค

ประชาชน : ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ),เลขาธิการ กสทช.  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ี รองเลขาธิการ กสทช. (นายประเสริฐ อภิปุญญา) เป็น

อนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถ่ีภาคประชาชน เพ่ิมเติม  อีก ๑  
ราย ตามท่ี เลขาธิการ กสทช.เสนอ ตามความเห็นของ  ประธาน กสท.   (พันเอก 
นทีฯ) และ กสทช.พลโท ดร.พีระพงษ์ฯ    

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๕ :  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและกํากับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ : ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ),สส. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่า โดยท่ีท่ีประชุม กสท.ได้มีมติครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๙ 

มกราคม ๒๕๕๕  และ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕  เห็นชอบใน
หลักการการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมและกํากับดูแลการแข่งขันในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซ่ึงได้ดําเนินการตามมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี 
๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนั้น ท่ีประชุม จึงมีมติเห็นชอบใน
หลักการการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมและกํากับดูแลการแข่งขันในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีองค์ประกอบ อํานาจหน้าท่ี และ วาระการ
ปฏิบัติงาน ๑ ปี ตามท่ี ประธาน กสช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ ซ่ึงเป็นการใช้อํานาจ
ตามมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ท้ังนี้ โดยให้
คณะอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนเบ้ียประชุมตามข้อ ๑๔(๒) ข้อ ๑๖ และ ข้อ 
๑๗(๑) ของระเบียบ กสทช.ว่าด้วยวิธีการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้ 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์    ประธานกรรมการ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช     ศุภชลาศัย  อนุกรรมการ 
๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์    มีโภคี   อนุกรรมการ 
๔.  ดร.ปิยะบุตร  บุญอร่ามเรือง    อนุกรรมการ 
๕.  ดร.พัฒนาพร  โกวพัฒนากิจ    อนุกรรมการ 
๖.  พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ  อนันต์โท   อนุกรรมการ 
๗.  นายสุนิตย์ เชรษฐา     อนุกรรมการ 
๘.  นายอนุรุทธิ์  โค้วคาสัย    อนุกรรมการ 
๙.  นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์    อนุกรรมการ 
๑๐.  นายคัมภีร์ สิทธิโห     อนุกรรมการ 



๒๕ 
 

  

๑๑.  ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและ  เลขานุการ 
 กํากับดูแลตนเอง หรือผู้แทน    

๑๒.  ผู้อํานวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ค่าบริการ หรือผู้แทน 

   ๑๓.  ผู้อํานวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร      ผู้ช่วยเลขานุการ  
 กระจายเสียงและโทรทัศน์ หรือผู้แทน 

 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมและกํากับดูแลการ
แข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้สํานักงาน 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 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๖ :  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
อนุญาตและกํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมส่ือสาร : ประธาน กทค. (พันเอก 
เศรษฐพงค์ฯ) 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่า โดยท่ีท่ีประชุม กสทช.ได้มีมติครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการบริการ
ดาวเทียมสื่อสารตามท่ีประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงค์ฯ) เสนอ ซ่ึงกรณีของนาย  
ไชยยันต์  พ่ึงเกียรติไพโรจน์ มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.องค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้นท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการจากเดิม “ นายไชยยันต์  พ่ึงเกียรติไพโรจน์” 
เปลี่ยนเป็น “ ร้อยโท เจษฎา ศิวรักษ์” ตามท่ีประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงค์ฯ) 
เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๗ :  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาศึกษาการทําสัญญาระหว่าง  บริษัท 

กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   กับ   กลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ทรู คอร์
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรูปแบบ
ใหม่บนคล่ืนความถ่ี ๘๐๐ MHz :ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงค์ฯ) 

 
มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่า โดยท่ีท่ีประชุม กสทช. ได้มีมติครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือ
พิจารณาการศึกษาการทําสัญญาระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
กับ กลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรูปแบบใหม่บนคลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz และ กทค.ได้



๒๖ 
 

  

ดําเนินการตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
แล้ว ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ 
อํานาจหน้าท่ี และวาระการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา
การศึกษาการทําสัญญาระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ 
กลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรูปแบบใหม่บนคลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz ใหม่ ซ่ึงเป็นการ
ดําเนินการตามมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยมีองค์ประกอบ อํานาจหน้าท่ี และมีวาระการปฏิบัติหน้าท่ี ๔๕ วัน นับแต่วันท่ีมี
คําสั่งแต่งต้ัง ในกรณีท่ีไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาท่ี
กําหนดให้เสนอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ได้ไม่เกิน ๒ 
ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน ท้ังนี้ โดยให้อนุกรรมการได้รับค่าตอบแทน ค่าเบ้ีย
ประชุม ตามข้อ ๑๔ (๒)  ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยวิธีการ
ประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ ตามท่ี ประธาน กทค.     (พันเอก เศรษฐพงค์ฯ)  เสนอ  ดังนี้ 

                             ๑.   ดร. กิตติน อุดมเกียรติ  ท่ีปรึกษา 
                             ๒.   ดร. สมเกียรติ ต้ังกิจวาณิชย์  ท่ีปรึกษา 
                             ๓.   นายชัยฤกษ์ ดิษฐอํานาจ  ประธานอนุกรรมการ 
                             ๔.   ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล  อนุกรรมการ 
                             ๕.   ดร. สงขลา วิชัยขัทคะ  อนุกรรมการ 
 ๖.   ผู้ช่วยศาตราจารย์ทับทิม อ่างแก้ว  อนุกรรมการ 
                              ๗.   ผศ. ดร. วีระชาติ กิเลนทอง  อนุกรรมการ 
                             ๘. นายประธาน จุฬาโรจน์มนตรี  อนุกรรมการ 
                             ๙. นายจิตรนรา นวรัตน์  อนุกรรมการ 
 ๑๐. ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง  อนุกรรมการ 
 ๑๑. นายปิยบุตร แสงกนกกุล  อนุกรรมการ 
 ๑๒. นายพิทยาพล  จันทนะสาโร  อนุกรรมการและ 
          เลขานุการ 
 ๑๓. นายพากเพียร สุนทรสิต  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๔. นางสุพินญา จําปี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการศึกษาการทํา
สัญญาระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ กลุ่มบริษัทในเครือ 
บริ ษัท ทรู  คอร์ปอเรชั่น จํา กัด (มหาชน) ท่ี เ ก่ียวข้องกับการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีรูปแบบใหม่บนคลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz ให้สํานักงาน 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 



๒๗ 
 

  

 
หมายเหตุ ประธาน กสทช.ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมในช่วงก่อนเสร็จสิ้นการประชุม 
                               รวม ๕ เรื่อง ดังนี้ 

๑.  ในการเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุม กสทช. หากไม่สามารถนําเสนอเอกสารวาระให้
ประธาน กสทช.พิจารณาอนุมัติบรรจุเข้าวาระได้ทันภายในวันพฤหัสบดีก่อน
วันประชุม จะขอนําเรื่องดังกล่าวไปบรรจุไว้ในวาระการประชุมครั้งต่อไป  

๒.  กรณีท่ีกรรมการท่านใดเดินทางไปราชการต่างจังหวัด/ต่างประเทศ ขอให้แจ้ง
ประธาน กสทช.ทราบด้วย เพ่ือจะได้ส่งเรื่องให้เลขาธิการ กสทช.พิจารณา
ดําเนินการในเรื่องงบประมาณ 

๓.  กรณีท่ีกรรมการท่านใดมีหนังสือแจ้งส่วนราชการภายนอก ขอให้แจ้งประธาน 
กสทช.ทราบด้วย เนื่องจากบางครั้งหน่วยงานได้ติดตามสอบถามในเรื่องนั้นๆ  

๔.   กําหนดการประชุม กสทช.วาระพิเศษ   เรื่อง ร่างแผนแม่บทบริหารจัดการ
คลื่นความถ่ี และ ร่างตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ  ร่างแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ ร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม 
ในวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 

    ๕.  กําหนดการประชุม กสทช.ครั้งต่อไป ในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๐๐ น.  
 
 
 
 
 

 
 


