
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี ๒๕ เมษายน 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. พันเอก เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ   รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร.พีระพงษ   มานะกิจ   กรรมการ 
๕. นายสุทธิพล  ทวีชัยการ    กรรมการ 
๖. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสงา   กรรมการ 
๗. นายประเสริฐ  ศีลพิพัฒน    กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษนันท  กรรมการ 
๙. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค    กรรมการ 
๑๐. นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา    กรรมการ 
๑๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร    กรรมการ 
๑๒. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์    เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ      
  
ผูเขารวมประชุม 
 
๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร   เลขานุการประธาน กสทช.  
 
 
เจาหนาท่ีการประชุม  
 
๑. นายเฉลิมชัย  กกเกียรติกุล    ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงาน  
        ประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน    ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน 
        กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นางอรุณ  วงศศิวะวิลาส     ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน 
        กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายขจรศักดิ์  ทานานนท    ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน 



๒ 
 

  

        กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางณิชาภัทร  วรสิทธิ์    ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  
        สวนงาน สนับสนุนคณะกรรมการติดตามและ
        ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๖. นายสมสกุล  ชัยกาญจนาศักดิ์   ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  
        กลุมงานเลขาธิการและกํากับดูแลองคกร 
๗. นางนภาพร  เกงสาร     ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
        กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวกานตชนา  เกตุสุวรรณ   ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
        กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวสุภาวดี  สดศรี    ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
        กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง    ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
        กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา   ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
        กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผูช้ีแจง 
 
๑. นายพสุ  ศรีหิรัญ     ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  
        รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน 
        วิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและ
        โทรทัศน  
๒. นางปริตา  วงศชุตินาท    ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  
        รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน 
        มาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ 
        โทรทัศน 
๓. นางสาวอัญชลี  เจิดรังษี    ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการ 
        กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการ 
        ในกิจการโทรคมนาคม 
๔. นางสาวสุภัทรา  กฤตยาบาล    ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  
        กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการ 
        ในกิจการโทรคมนาคม 
๕. นางสาวธัญวรัตน  พิมุขมนัสกิจ   พนักงานตามสัญญาจาง  
        กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการ 
        ในกิจการโทรคมนาคม 
๖. นางบายศรี  สนิทวงศ ณ อยุธยา   ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการ  



๓ 
 

  

        กลุมงานเลขาธิการและกํากับดูแลองคกร 
๗. นางวารีรัตน  ทองรัตนกุลพร    ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน 
        กลุมงานเลขาธิการและกํากับดูแลองคกร 
๘. นายชูศักดิ์  เสรีรัฐ     ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานภูมิภาค 
๙. นางอัจฉรา  ปณยวณิช    ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงาน 
        ทรัพยากรบุคคล 
๑๐. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม     ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน 
        กลุมงาน ทรัพยากรบุคคล 
๑๑. นายสมบัติ  ลีลาพตะ     ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  
        รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน 
        กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน 
๑๒. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ    ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
        กลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน 
๑๓. นายมาโนชญ  จารุสมบัติ    ปฏิบัติหนาท่ี ผูเชี่ยวชาญ  
        รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน 
        สื่อสารองคกร 
 

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

  ๑.  การแถลงขาวผลงานของ กสทช . ในรอบ ๖ เดือน ซ่ึงในการประชุมของคณะ 
อนุกรรมการยุทธศาสตรประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกรไดมีความเห็นวาควรจะมีการแถลงขาวผลงาน
ภายหลังจากท่ีไดทํางานมา ๖ เดือนแลว โดยจัดใหดําเนินการแถลงขาวผลงานของ กสทช. ครั้งแรกอยาง
เปนทางการ  และจะจัดแถลงขาวในสัปดาหหนา วันพุธท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคาร
หอประชุม ชั้น ๒ สํานักงาน กสทช. เพ่ือใหสื่อมวลชน ผูประกอบการและประชาชนไดทราบถึงผลงาน
สําคัญของ กสทช. ท่ีไดดําเนินการไปแลวในชวง ๖ เดือนแรก และท่ีจะดําเนินการในชวง ๖ เดือนหลัง   
ของปนี้ และอาจจะมีแผนงานระยะปานกลางในป ๒๕๕๖ ท่ีจะดําเนินการแจงใหทราบ นอกจากนี้ ยังมี
ประเด็นท่ีจะกลาวถึงเรื่องแผนแมบทฯ ท้ัง ๓ ฉบับ และผลการดําเนินงานท่ีมีความเก่ียวของกับประชาชน 
เชน การกําหนดอัตราข้ันสูงของคาโทรศัพทเคลื่อนท่ี ท่ีไดดําเนินการไปแลว เปนตน ในการแถลงขาว
ดังกลาวจะมีประธาน กสทช. และรองประธาน กสทช. ท้ัง ๒ ทาน ขอให กสท. และ กทค. ไดจัดทําสรุปผล
งานโดยยอในรอบ ๖ เดือนท่ีผานมา และท่ีกําลังจะดําเนินการในครึ่งปหลัง รวมท้ังโครงการตางๆ ท่ีจะ
ดําเนินการหลังจากปนี้ระยะยาวเพ่ือใหเปนกรอบ ซ่ึงประธาน กสทช. จะชี้แจงเฉพาะภาพรวม สวนรอง
ประธาน กสทช. ท้ัง  ๒ ทาน ขอความกรุณาลงในรายละเอียดเพ่ิมเติม สําหรับแนวทางการดําเนินการใน 
วันพรุงนี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตรประชาสัมพันธฯ จะขอใหพิจารณาเรื่องข้ันตอนตางๆ 
เพ่ิมเติมวาจะทําอยางไร    



๔ 
 

  

  ๒.  ตามท่ี กสทช. มีมติในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ 
เห็นชอบใหแกไขระเบียบ กทช. วาดวยการบริหารงานบุคล พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมในประเด็น
เรื่องคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ประธาน กสทช. เห็นวาระเบียบดังกลาวยังมีประเด็นขอขัดแยงกับ
กฎหมายอยูหลายขอ (พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓) จึงใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ
วาระฯ เพ่ิมเติมในการประชุม กสทช. ในครั้งนี้ เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณากอนท่ีสํานักงาน กสทช. จะ
ดําเนินการแกไขใหถูกตองตอไป 
  ๓.  ในระหวางวันท่ี ๑๔ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ท่ีผานมา ประธาน กสทช. และคณะได
เดินทางเพ่ือเขารวมการสัมมนา (National Association of Broadcasters NAB Show 2012) ณ 
ลาสเวกัส รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนงานนิทรรศการและสัมมนาทางดานกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนระดับโลก ไดเห็นความกาวหนาดานตางๆ หลายประการ ซ่ึงเจาหนาท่ีจะสรุปนําเรียน
ใหผู เ ก่ียวของทราบ และการไปสัมมนาในครั้งนี้ยังไดมีโอกาสเขารวมประชุมกับผูบริหาร บริษัท 
Qualcomm  ณ  ศูนยวิจัยและพัฒนาโทรคมนาคม (Qualcomm Inventor Center) มลรัฐนิวเจอรซ่ี      
โดยไดรับทราบเรื่องเทคโนโลยีโทรคมนาคมใหมๆ เชน FemtoCell, การสื่อสารระหวางอุปกรณโทรคมนาคม
ดวยกันเอง, Applications ใหมๆ ของ Smart Phone และแนวทางการวิจัยและพัฒนารวมกับสถาบันการศึกษา
ของไทย  ซ่ึงทางบริษัทฯ ยินดีสนับสนุนโดยเฉพาะดาน R&D เปนตน นอกจากนี้ ยังไดพบปะหารือกับ
ผูบริหารของบริษัท VerizonWireless ซ่ึงเปนบริษัทโทรคมนาคมท่ีใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี 3G และ 4G 
รายใหญท่ีสุดของสหรัฐอเมริกา ทําใหไดรับความรูเรื่องความกาวหนาของกิจการโทรคมนาคมของ
สหรัฐอเมริกาเปนอยางดี     
   ๔.  ในระหวางวันท่ี ๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน
สาธารณะ รวมกับคณะอนุกรรมการดานนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารกองทุน และคณะอนุกรรมการ
ดานกฎหมายและระเบียบ เพ่ือหารือรวมกันเรื่องกรอบแนวทางเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนวิจัยและ
พัฒนาฯ ตาม พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ.๒๕๕๓  ณ โรงแรมเดอะเวย พัทยา จังหวัดชลบุรี     
ซ่ึงประธาน กสทช. จะเดินทางไปรวมประชุมฯ ในครั้งนี้ดวย จึงขอแจงใหท่ีประชุมฯ  ทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๑๔ มีนาคม 
๒๕๕๕ 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๑๔ มีนาคม  

๒๕๕๕  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมีขอแกไขมติท่ีประชุมในวาระท่ี ๖.๒   
โดยใหเพ่ิมขอความ “และ” ตอทายขอความ “ตามท่ีประธาน กทค. (พันเอก 
เศรษฐพงคฯ) เสนอ”  

 



๕ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๕ 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๒๑ มีนาคม  

๒๕๕๕  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. เพ่ิมเติม
ความเห็นของกรรมการ กสทช. ในรายงานการประชุมใหครบถวนตอไป  

   
ระเบียบวาระท่ี  ๓   :  รายงานผลการดําเนินงาน 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๕๕ และครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ วันพุธท่ี  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๕๕ และครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕  ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ    

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน : ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ), กลุมงานอํานวยการภารกิจกระจาย
เสียงและโทรทัศน  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน  ตามท่ีประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ  
 

หมายเหตุ กสทช.สุภิญญาฯ ไดกลาวเพ่ิมเติมเรื่องการคุมครองผูบริโภคซ่ึงคาบเก่ียวกับ
ภารกิจของ กสท. และ กทค. ในระหวางท่ียังไมมีการออกใบอนุญาต ไดมีการ
ประสานงานกับผูดูแลสัมปทานดาวเทียมและ บมจ.ไทยคม และขอขอบคุณ 
กสทช. ประวิทยฯ ท่ีไดกรุณาประสานงานกับ บมจ.ไทยคม/กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  สําหรับในระยะยาวในการออกใบอนุญาตจะขอฝาก
ประเด็นให กทค. ในฐานะผูออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบกิจการดาวเทียม
สื่อสาร เพ่ือพิจารณากําหนดเง่ือนไขเรื่องการคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา
อาหารและยาดวย  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน 

กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ), กลุมงานอํานวยการภารกิจโทรคมนาคม 
  
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ 
 



๖ 
 

  

 
หมายเหตุ กสทช.สุภิญญาฯ ไดกลาวเพ่ิมเติมเรื่องการประชาสัมพันธเก่ียวกับประกาศ 

กสทช. เรื่อง การกําหนดอัตราข้ันสูงของคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยขอให 
กทค. ไดดําเนินการรณรงคใหผูประกอบการทําการประชาสัมพันธเรื่องดังกลาว 
ใหผูบริโภคไดทราบถึงสิทธิของตนเองอยางท่ัวถึง  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   :  เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ :  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนและความถี่
 ภาคประชาชน : คท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนและความถ่ี

ภาคประชาชน ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ไดดําเนินการตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๓/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี   
๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการดังกลาว เพ่ิมเติม ๑ ราย (นายประเสริฐ อภิปุญญา) ยกเวน
กรณีนายโชติวุฒิ  เขียนนิลศิริ  ซ่ึงเปนผูท่ีมีคุณสมบัติตองหามตามมาตรา ๗ ข.(๑) 
แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ : การดําเนินการตาม พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๘๒ : มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช. 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  โดยสํานักงาน กสทช. ได
จัดสงรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและระยะเวลาการแจงรายละเอียดท่ี
ไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี และแบบการแจง
รายละเอียดการไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีให กสท. 
และ กทค. เพ่ือนําไปปรับปรุงเพ่ิมเติมใหเหมาะสมและสอดคลองกับการใช
ประโยชนในภารกิจดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เรียบรอยแลว ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 



๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช.(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)  : 
กสทช.สุทธิพลฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นายสุทธิพลฯ) 

จํานวน ๓ ราย  ไดแก  ดร.กิตติน  อุดมเกียรติ และ ดร.สงขลา  วิชัยขัทคะ  
ระหวางวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  และ นายธานีรัตน  
ศิริปะชะนะ  ระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๕ – ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  ท้ังนี้ 
ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี 
กสทช.สุทธิพลฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. ไตรมาสท่ี ๑/๒๕๕๕    
 (รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน) : กสทช.ประเสริฐฯ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (กสทช.ประเสริฐฯ)  
จํานวน ๒ ราย  ไดแก ดร.เชิดชัย ขันธนะภา (พฤศจิกายน ๒๕๕๔ - มีนาคม ๒๕๕๕)  
และ นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข (มกราคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๕)  ท้ังนี้   
ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี 
กสทช.ประเสริฐฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ : การปฏิบัติตามประกาศ กทช. กรณีเกิดภัยพิบัติ : ดท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของผู รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม จํานวน ๔ ราย (บมจ.ทีโอที  บมจ.กสท โทรคมนาคม  บจ.ดิจิตอล
โฟน และ บมจ.แอดวานซ อินโฟรเซอรวิส)  ซ่ึงไดดําเนินการตามเง่ือนไขแนบทาย
ใบอนุญาต ขอ ๑๕ และประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ
โทรคมนาคมประเภทเสียง ขอ ๕ กรณีเกิดอุทกภัยรายแรง ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ : รายงานความคืบหนาการปฏิบัติงาน ณ Public Utility Research Center 

(PURC) รุนท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ : วย. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานความคืบหนาผลการปฏิบัติงานของ น.ส.ณัฐชญา ทวีวิทยชาครียะ  

และ น.ส.รสวรรณ แสงประเสริฐ  ซ่ึงไปปฏิบัติงาน ณ สถาบัน Public Utility 
Research Center (PURC) รุนท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ – 
๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 



๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ : การพิจารณาคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้ง
อุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหง
ทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด ๓)  ครั้งท่ี ๑-๔/๒๕๕๕  และ กพส. 
(ชุดเดิม) ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔)  :  คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง, วท. 

   
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ 

มีนาคม ๒๕๕๕  ซ่ึงท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติ ดังนี้  
 ๑.   เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟา

นครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค (กพส. ครั้งท่ี ๑-๔/๒๕๕๕) จํานวน ๗ 
ราย (บมจ.ทีโอที  บมจ.กสท โทรคมนาคม  บจ.ทริปเปลที บรอดแบนด  
บจ.ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ  บจ.ซุปเปอรบรอดแบนด เน็ทเวอรค  
บจ.ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น และ บจ.ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย)  จํานวน 
๑๓๓ คําขอ  ๑,๓๕๒ เสนทาง OFC และ ๑๗๕ เสนทาง Copper   

 ๒. เห็นชอบแผนผังการตั้งเสาโทรคมนาคม จํานวน ๑ คําขอ ๑ สถานี ณ 
องคการบริหารสวนตําบลเพหลา อ.คลองกระทอม จ.กระบี่  ของ บมจ.กสท 
โทรคมนาคม (กพส. (ชุดเดิม) ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔)    

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ : รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๕ : ดท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานสรุปขอมูลสถานะความเคลื่อนไหวของวิทยุชุมชนและขอมูลสถิติ

ระดับความเสี่ยงตางๆ ท่ีเกิดจากวิทยุชุมชน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีผลกระทบ
รายแรงตอการรบกวนวิทยุการบิน ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๕  ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ : รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕ : ดท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานสรุปขอมูลสถานะความเคลื่อนไหวของวิทยุชุมชนและขอมูลสถิติ

ระดับความเสี่ยงตางๆ ท่ีเกิดจากวิทยุชุมชน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีผลกระทบ
รายแรงตอการรบกวนวิทยุการบิน ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕  ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบขอมูลจํานวน
สถานีวิทยุชุมชนในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ ๒๕๕๕ ใหถูกตอง 

 
 
 
 



๙ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : คําพิพากษาในคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๗๗๓/๒๕๕๒ : มท. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๗๗๓/๒๕๕๒ ระหวาง บจ.ทรู 
อินเตอรเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น ผูฟองคดี  กทช. ผู ถูกฟองคดีท่ี ๑ และ
เลขาธิการ กทช. ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ในขอพิพาทขอใหเพิกถอนคําสั่งหรือมติท่ี
ประชุม กทช . เก่ียวกับการไมพิจารณาใหความเห็นชอบในการใชกฎหมาย
ตางประเทศกับการปฏิบัติตามสัญญาอันเก่ียวเนื่องกับการใหบริการโทรคมนาคม
ท่ี บจ .ทรู อินเตอรเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น เขาทํากับผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมในตางประเทศ  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสงา) : 

กสทช.พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ฯ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก 
ทวีศักดิ์  งามสงา) จํานวน ๓ ทาน  ไดแก  พ.ต.อ.(พิเศษ) ชัยทัศน  รัตนพันธุ  
นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป และ นายสถิตย สิริสวัสดิ์ ประจําเดือนพฤศจิกายน – 
ธันวาคม ๒๕๕๔  และเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๕  ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง 
ของระเบียบ กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวย 
เลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ฯ  เสนอ
  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา  
กลางณรงค) : กสทช.สุภิญญาฯ 

  

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา  
กลางณรงค)  จํานวน ๓ ทาน   ไดแก  นายประสาร  มฤคพิทักษ  นายจอน     
อ๊ึงภากรณ  และ นายตอพงศ  เสลานนท  ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
๒๕๕๔  และเดือนมกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๕  ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง 
ของระเบียบ กทช . วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช.สุภิญญาฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ :  มติการประชุมหารือความรวมมือการแกไขปญหาโฆษณา อาหาร ยา และ

ผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีผิดกฎหมายในโทรทัศนดาวเทียม : กสทช.สุภิญญาฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบมติการประชุมหารือความรวมมือการแกไขปญหาโฆษณา อาหาร ยา 

และผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีผิดกฎหมายในโทรทัศนดาวเทียม รวมกับ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เ ม่ือวัน ท่ี  ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕              
ณ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตามเอกสารท่ี 
กสทช.สุภิญญาฯ เสนอ 



๑๐ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : รายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการแกไขประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดขอ
หามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. 
๒๕๕๔ : กทค. , มท.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานความคืบหนาเก่ียวกับการแกไขประกาศ กสทช. เรื่อง การ

กําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว 
พ.ศ. ๒๕๕๔  ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ไดดําเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี 
๑๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   :  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ :  ขอปรับช่ือองคประกอบคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการปรับเปล่ียนการ

รับสงวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิทัลในสวนของสถานีวิทยุโทรทัศนชองตางๆ  : 
กสท.,  จส., มส. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๒ 

มีนาคม ๒๕๕๕ ไดมีมติเห็นชอบการปรับปรุงชื่อองคประกอบคณะอนุกรรมการ
จัดทําแผนการปรับเปลี่ยนการรับสงวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิทัลในสวนของสถานี
วิทยุโทรทัศนชองตางๆ  ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุง
ชื่อองคประกอบคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการปรับเปลี่ยนการรับสงวิทยุ
โทรทัศนในระบบดิจิทัลในสวนของสถานีวิทยุโทรทัศนชองตางๆ ตามท่ีประธาน 
กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ  ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ 
แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ดังนี้ 
๑. ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ อ.ส.ม.ท.  แกไขเปน  ผูแทน

บริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด (สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓)   
๒. ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕ แกไขเปน กรรมการ

ผูอํานวยการใหญสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕  หรือผูแทน 
๓. ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง ๗  แกไขเปน  กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด (สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก 
ชอง ๗) หรือผูแทน 

๔. ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนโมเดิรนไนน ชอง ๙  แกไขเปน กรรมการ
ผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน 
ชอง ๙) หรือผูแทน  

๕. ผู อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง ๑๑  แกไขเปน
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง ๑๑ หรือผูแทน 

๖. ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนไทยพีบีเอส Thai PBS แกไขเปน ผูอํานวยการ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย หรือผูแทน  

 



๑๑ 
 

  

 ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการปรับเปลี่ยนการ
รับสงวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิทัลในสวนของสถานีวิทยุโทรทัศนชองตางๆ ให
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ : การเพ่ิมองคประกอบผูแทนกระทรวงการตางประเทศในคณะอนุกรรมการ

พิจารณาปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต : กสท., ดส. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๕  เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปญหาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต  และท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๕๕  เห็นควรเพ่ิมองคประกอบผูแทนกระทรวงการตางประเทศใน
คณะอนุกรรมการพิจารณาปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต เนื่องจากพิจารณา
เห็นวาพ้ืนท่ีของสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีพ้ืนท่ีรวมท้ังมีการติดตอสื่อสารกับ
ประเทศมาเลเซีย ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจําเปนจะตองมีผูท่ีมี
ความรูความเชี่ยวชาญในกิจการตางประเทศ  ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบใน
หลักการการเ พ่ิมเติมองคประกอบผูแทนกระทรวงการตางประเทศใน
คณะอนุกรรมการพิจารณาปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงเปนการใช
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓  ตามท่ีประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ : การปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการกิจการท่ีไมใชคล่ืนความถี่ : กสท.,ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๕๕  เห็นชอบการปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการกิจการท่ี 
ไมใชคลื่นความถ่ี โดยเปลี่ยนแปลงองคประกอบรายชื่ออนุกรรมการจากเดิม 
“นายยงยุทธ วัฒนสินธุ” เปน “นายวรเจตน อินทามระ”  ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมี
มติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการกิจการท่ี    
ไมใชคลื่นความถ่ีโดยเปลี่ยนแปลงองคประกอบรายชื่ออนุกรรมการ จากเดิม 
“นายยงยุทธ วัฒนสินธุ” เปน “นายวรเจตน อินทามระ”  ซ่ึงเปนการใชอํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  
ตามท่ีประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ    

 

 ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ี      
ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี    
๗/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 



๑๒ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔ : การแตงตั้งคณะทํางานยกรางระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑเกี่ยวกับการ
บริหารงานภายใน :คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงาน
ภายในของสํานักงาน กสทช. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการการแตงตั้งคณะทํางานยกรางระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ

เก่ียวกับการบริหารงานภายใน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ซ่ึงเปนการ
ใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ท้ังนี้  โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ีและวาระการปฏิบัติงาน   
๓ เดือน และใหไดรับคาตอบแทนคาเบี้ยประชุมตามขอ ๑๔ วรรคสอง ขอ ๑๕ 
และขอ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. วาดวยการประชุม คาตอบแทน และคาใชจาย
ของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีคณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้    

 ๑. พลอากาศเอก ไพโรจน  รัตนพล  ประธานคณะทํางาน 
 ๒. พลอากาศเอก ถวัลย  มหาดไทย  ผูทํางาน 
 ๓. นายเชิดชัย  มีคํา    ผูทํางาน 
 ๔. นายทศพร  เกตุอดิศร   ผูทํางาน 
 ๕. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ   ผูทํางาน 
 ๖. นายสมสกุล  ชัยกาญจนาศักดิ์   ผูทํางาน 
 ๗. นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์   ผูทํางาน 
 ๘.  นายรัฐพงษ  โภคะสุวรรณ   ผูทํางาน 
 ๙. นางสาวกนกอร  ฉวาง   ผูทํางานและเลขานุการ 
 ๑๐. นางสาวณัฐฐิญา  ธาตุทําเล   ผูชวยเลขานุการ 
 ๑๑. นางสาวอริสรา  มาพบสุข   ผูชวยเลขานุการ  
 

           ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่ง ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของ    
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ 
และมติ ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔     
วาระท่ี ๕.๖ 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๕ : รางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน   :  กสท., คณะอนุกรรมการกําหนดลักษณะและ
ประเภทกิจการฯ, วส. 

  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๒ 

เมษายน ๒๕๕๕  ไดมีมติเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและ
ประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบ   



๑๓ 
 

  

ในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตามท่ีคณะอนุกรรมการกําหนดลักษณะและ
ประเภทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เสนอ โดยใหสํานักงาน กสทช. 
รับขอคิดเห็นของ ท่ีประชุมไปดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมใหมีความ
ครบถวนและถูกตองกอนนํารางประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและ
ประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ไปดําเนินการจัดประชุม  
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ตามข้ันตอนตอไป ดังนี้ 

 ๑.   ใหเพ่ิมเติมขอความอางฐานอํานาจในการออกประกาศดังกลาว โดยให
เพ่ิมเติมมาตรา ๒๗ (๒๔) แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

 ๒. ใหปรับปรุงรูปแบบรางประกาศ โดยใหใชแนวทางการเรียงลําดับหัวขอตาม
  ระเบียบงานสารบรรณ  
 ๓. การใชภาษาอังกฤษกํากับตอทายขอความภาษาไทย ใหจัดทําวงเล็บ

ภาษาอังกฤษไวเฉพาะศัพททางเทคนิค เม่ือมีการกลาวถึงครั้งแรก สําหรับ
การกลาวถึงครั้งตอไปไมตองใสวงเล็บอีกในขอความเดียวกัน  

 

 ท้ังนี้ ให กสท. พิจารณาและดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะให
เสร็จสิ้นกอนเสนอรางประกาศฯ ฉบับสุดทายท่ีผานกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะใหท่ีประชุม กสทช. พิจารณา เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๒๘  
แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖  : การเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ือคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงาน 

ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., กส. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน ไดมีมติในการประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน 
๒๕๕๕  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงองคประกอบรายชื่อคณะอนุกรรมการเพ่ือ 
ชวยปฏิบัติงานดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน รวม ๗ คณะ  ดังนั้น 
ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงองคประกอบรายชื่อ
คณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
จํานวน ๗ คณะ ตามท่ีประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ  ซ่ึงเปนการใชอํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  
ดังนี้  

 ๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถ่ีดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการจากเดิม 
“นายณัฐเมศร เรืองพิชัยพร” เปลี่ยนเปน “นายธงชาติ รัตนวิชา”   

 ๒. คณะอนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหารายการ เปลี่ยนแปลงรายชื่อ 
อนุกรรมการ ดังนี้ 



๑๔ 
 

  

 
  ๑)  จาก “นายธงชาติ รัตนวิชา” เปลี่ยนเปน “นายณัฐเมศร  เรืองพิชัยพร” 
  ๒)  จาก “พันเอก พีรวัชฌ แสงทอง” เปลี่ยนเปน “พลโท เดชาวัต  สังธกรณ” 
 ๓. คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานดานกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน เปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการจากเดิม “พลโท เดชาวัต  
สังธกรณ” เปลี่ยนเปน “พันเอก พีรวัชฌ แสงทอง” 

 ๔. คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการจากเดิม  “ผศ.ดร.ชาลิสา  มากแผนทอง” 
เปลี่ยนเปน “ผศ.ดร.เอ้ือจิต  วิโรจนไตรรัตน” 

 ๕. คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการธุรกิจ เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อนุกรรมการจากเดิม “ผศ.พ.ต.ท.ดร. ศิริวรรณ  อนันตโท” เปลี่ยนเปน  
“นายสุชาติ  เตชจักรเสมา” 

 ๖. คณะอนุกรรมการกําหนดลักษณะและประเภทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน เปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการจากเดิม “พันเอก ทักษิณ  
สิริสิงห” เปลี่ยนเปน “ดร.วีระชัย  ถาวรทนต” 

 ๗. คณะอนุกรรมการกําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการ
จากเดิม “ดร.วีระชัย  ถาวรทนต” เปลี่ยนเปน “พันเอก ทักษิณ  สิริสิงห” 

 

 ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงาน ดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ท้ัง ๗ คณะ  ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ : การแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ

ติดตามคดีปกครองและการบังคับใชกฎหมายดานกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน : กสท., มส. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๕๕  เห็นชอบการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงาน
ของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและการบังคับใชกฎหมายดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  จํานวน ๔ คณะ ตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและการบังคับใชกฎหมายดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และ กสท. ไดดําเนินการใหเปนไปตามมติ     
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๕.๑๖ 
แลว  ดังนั้น จึงมีมติรับทราบการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงาน 



๑๕ 
 

  

 ของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและการบังคับใชกฎหมายดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จํานวน ๔ คณะ  ตามท่ีประธาน กสท. (พันเอก 
นทีฯ) เสนอ ดังนี้  

 ๑. คณะทํางานเพ่ือการกําหนดหลักเกณฑตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๖๒ แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   

 ๒. คณะทํางานเ พ่ือจัด ทํา คู มือการบั ง คับใชกฎหมาย ท่ี มีประสิทธิภาพ 
(Guideline)   

 ๓. คณะทํางานเพ่ือการวิจัยและพัฒนากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

 ๔. คณะทํางานเพ่ือการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการบังคับใช
กฎหมาย 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘  :  ห ลัก เกณฑการ ใช ค ล่ืนความถี่ สํ าหรับการทดลองประกอบกิ จการ

วิทยุกระจายเสียง : กสท., คณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคฯ 
 
มติท่ีประชุม ๑.  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน 
๒๕๕๕ เห็นชอบรางหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีสําหรับการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ดังกลาว ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบ
รางหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีสําหรับการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ตามท่ีประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ โดยให
รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการดังนี้  

  ๑) จัดทําในรูปแบบประกาศ กสทช . ใหสอดคลองกับแนวทางท่ีเคย
 ดําเนินการในการออกหลักเกณฑตางๆ  

 ๒)  ใหเพ่ิมเติมนิยามคําจํากัดความคําวา Average terrain  ใหมีความ
ชัดเจนข้ึน 

  ๓) การกําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีสําหรับการทดลองประกอบ 
  กิจการวิทยุกระจายเสียง กสท. จะตองดําเนินการออกเปนประกาศ/ 
  ระเบียบ   

 ๒.   มอบหมายให กสท. พิจารณาและดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ ให เสร็จสิ้นกอนเสนอรางประกาศฯ  ฉบับสุดทาย ท่ีผาน
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะแลวใหท่ีประชุม กสทช. พิจารณา 
ตอไป  

 

 
 
 



๑๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙  : (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยก
ประเภทในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... :  กทค., นท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลัก เกณฑและวิ ธีการจัด ทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน 
กสทช. นําสรุปผลการพิจารณารางประกาศดังกลาวลงเผยแพรใน Website 
ของสํานักงาน กสทช. เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไวตอไป  

 ๒. ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวา โดยท่ีสํานักงาน กสทช. ไดจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
จัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... และ
สํานักงาน กสทช. ไดรวบรวมความคิดเห็นเสนอท่ีประชุม กทค. ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕  ซ่ึงท่ีประชุม กทค. 
มีมติเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงาน
บัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....  ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติ
เห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานบัญชี
แยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นํารางประกาศดังกลาวนําเสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือพิจารณาลงนามกอนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามข้ันตอน 
ตอไป  

 ๓. ท้ังนี้ รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) มีความเห็นวา เรื่องดังกลาวอยูใน
อํานาจของ กทค. ตามมาตรา ๒๗ (๖) ประกอบกับมาตรา ๔๐ แหง พ.ร.บ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแนวปฏิบัติเรื่องการมอบ
อํานาจและการปฏิบัติการแทน กสทช.  ดังนั้น จึงมอบหมายให สํานักงาน 
กสทช .  รั บ ข อ คิ ด เ ห็ น ท่ี ป ร ะชุ ม ไปติ ดต ามผลกา ร พิ จ า รณาขอ ง
คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายของสํานักงาน กสทช. ในประเด็น
อํานาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง อันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ี
ของ กสทช. ตามมติ ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๕.๑๔  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ : แนวทางการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในตางประเทศของ กสทช. : กสทช.ประวิทยฯ  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่อง แนวทางการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในตางประเทศ

ของ กสทช. ตามขอเสนอของ กสทช.ประวิทยฯ แลวมีความเห็น ดังนี้ 
 ๑. กรณีกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณคาใชจายในการไปปฏิบัติภารกิจใน

ตางประเทศของกรรมการ กสทช. รายบุคคล ประจําป ๒๕๕๕ ท่ีประชุม
พิจารณาเห็นวาโดยท่ีการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจของ กสทช. จะดําเนินการ



๑๗ 
 

  

ใน ๒ ลักษณะ ไดแก การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ี และ
การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจซ่ึงอยูในดุลพินิจของกรรมการ เชน การไดรับ
เชิญเขารวมประชุม การไปเปนวิทยากร ฯลฯ กอปรกับภารกิจในการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท้ังสวนของ กสทช. กสท. และ กทค. มีภารกิจ
ท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณคาใชจายในการไป
ปฏิบัติภารกิจในตางประเทศของกรรมการ กสทช. รายบุคคลจึงอาจไม
เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจตามอํานาจหนาท่ี ท่ีประชุมจึงมอบหมาย
ใหประธาน กสทช. และรองประธาน กสทช. รวมกันพิจารณากรอบวงเงินใน
ภาพรวมของ กสทช. กสท. และ กทค. และจัดสงใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองงบประมาณ เพ่ือพิจารณาบรรจุไวในงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๕ ตอไป     

 ๒. กรณีกําหนดจํานวนข้ันต่ําของกรรมการท่ีคงอยูปฏิบัติหนาท่ีในประเทศ   
เพ่ือมิใหการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในตางประเทศของกรรมการ กสทช. 
สงผลกระทบตอการประชุม กสทช. ซ่ึงอาจมีความจําเปนจะตองจัดประชุม
เปนวาระพิเศษในกรณีมีเหตุความจําเปนเรงดวน ท่ีประชุมมีมติมอบหมาย 
ใหสํานักงาน กสทช. ไปรวบรวมขอมูลแผนงานการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
ตามอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ในภาพรวมและวิเคราะหนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. เพ่ือพิจารณาตอไป   

 
หมายเหตุ    ๑. กสทช .ประวิทยฯ มีบันทึก ท่ี  สทช .  ๑๐๐๓ .๑๐/๒๖๑ ลงวัน ท่ี ๑๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕  ขอใหสํานักงานฯ นํามติและความเห็นบันทึกในรายการ
ประชุม ดังนี้ 

  “ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  มีมติ
ในวาระท่ี ๕.๑๘ รับทราบการเรียกขอมูลโดย สตง. เก่ียวกับรายละเอียดการ
เดินทางไปตางประเทศ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. รายงาน และเห็นชอบใน
หลักการใหมีกําหนดวงเงินงบประมาณคาใชจายการเดินทางไปตางประเทศ
ของบุคคลภายนอกใหรวมอยูในวงเงินงบประมาณของ กสทช. ผูเสนอเรื่อง 
และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการจัดทําแนวทางปฏิบัติใน
การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในตางประเทศ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ
และองคประกอบของคณะเดินทางท่ีเหมาะสม เสนอใหท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาตอไป  จึงจําเปนตองมีการกําหนดวงเงินงบประมาณคาใชจายใน
การเดินทางไปตางประเทศของ กสทช. รายบุคคล  เพ่ือใหมติ กสทช. 
ดังกลาวถือปฏิบัติไดจริง สวนเกณฑการกําหนดวงเงินวาจะแตกตางกันหรือ
เทากันอยางไรเปนประเด็นท่ีตองพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  นอกจากนี้ การ
กําหนดวงเงินงบประมาณจะทําใหเกิดความรอบคอบรัดกุมในการพิจารณา
ความจําเปนในการไปปฏิบัติภารกิจในตางประเทศยิ่งกวาการไมกําหนด
วงเงิน ซ่ึงรวมถึงการเสนอชื่อบุคคลภายนอกท่ีจะรวมเดินทางไปดวย 



๑๘ 
 

  

 
      ในสวนจํานวนข้ันต่ําของกรรมการท่ีคงอยูปฏิบัติหนาท่ีในประเทศนั้น 

เนื่องจากการใชอํานาจของกรรมการเปนการใชอํานาจโดยองคคณะ และ
ตามหลักการแบงแยกอํานาจนั้น อํานาจกํากับดูแลกิจการจัดเปนอํานาจฝาย
บริหาร มิใชอํานาจนิติบัญญัติหรืออํานาจตุลาการ จําเปนตองมีผูใชอํานาจได
โดยไมขาดชวง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีฉุกเฉินซ่ึงไมสามารถคาดการณได
วาจะเกิดข้ึนเม่ือใด จึงสมควรกําหนดจํานวนข้ันต่ําของกรรมการท่ีคงอยู
ปฏิบัติหนาท่ีในประเทศโดยยึดตามองคประชุมข้ันต่ําขององคคณะท่ีจะ
สามารถมีมติใดๆ ได เพ่ือมิใหกระทบตอประโยชนสาธารณะ แตหากมีความ
จําเปนอยางยิ่งยวดท่ีจะตองเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในตางประเทศพรอมๆ 
กัน ก็สามารถพิจารณาความเหมาะสมไดเปนกรณีๆ ไป”  

  ๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึก ท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๘๔  ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๕  ขอใหสํานักงานฯ บันทึกขอเสนอตอแนวทางการเดินทางไปปฏิบัติ
ภารกิจในตางประเทศของ กสทช. ในรายการประชุม ดังนี้  

  ๑) เห็นสมควรกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณคาใชจายในการไปปฏิบัติ
ภารกิจในตางประเทศของ กรรมการ กสทช. รายบุคคล ท้ังนี้ เปนการ
กําหนดกรอบวงเงินเบื้องตน โดยวิเคราะหใหเหมาะสมกับภารกิจใน  
แตละดาน และหากไมเพียงพอจึงเสนอเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมภายหลัง  

  ๒) เพ่ือสงเสริมใหเกิดองคความรูในองคกร และการไปปฏิบัติภารกิจใน
ตางประเทศของ กรรมการ กสทช. ในท้ัง ๒ ลักษณะ คือ ตามอํานาจ
หนาท่ี และตามดุลยพินิจของกรรมการ เกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของ จึงเห็นสมควรกําหนดให กรรมการ 
กสทช. ท่ีไปปฏิบัติภารกิจในตางประเทศจัดทําสรุป / รายงานการ
ปฏิบัติภารกิจในตางประเทศ เพ่ือใหท่ีประชุม กสทช. ทราบ รวมท้ัง 
เผยแพรสูสาธารณะดวย  

  ๓) เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ กสทช. เปนไปอยางตอเนื่อง และไมเกิด
ความเสียหายตอองคกร จึงเห็นสมควรพิจารณากําหนดแนวทางการ
มอบหมายงานของ กรรมการ กสทช .  ท่ีจะไปปฏิบัติภารกิจใน
ตางประเทศ ใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม ท้ังการมอบอํานาจให 
กรรมการ กสทช . ปฏิบัติงานแทน หรือการมอบหมายงานไปยัง
สํ านั กงาน  กสทช .  โดย เฉพาะงาน ท่ี มี กํ าหนดจะต องปฏิบั ติ
ภายในประเทศในชวงเวลาดังกลาว หรืองานเรงดวนฉุกเฉิน 

    
 
 
 
 



๑๙ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ : แนวทางการผลิตส่ือของสํานักงาน กสทช. : กสทช.สุภิญญาฯ 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบขอเสนอเรื่องแนวทางการผลิตและเผยแพรสื่อของสํานักงาน 

กสทช. ตามท่ี กสทช.สุภิญญาฯ เสนอ  
 ๒. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีปจจุบันไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ยุทธศาสตรประชาสัมพันธสื่อสารองคกร ซ่ึงทําหนา ท่ีดูแลดานการ
ประชาสัมพันธขององคกรแลว  ดังนั้น จึงมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. 
(กลุมงานสื่อสารองคกร) จัดสงเรื่องแนวทางการผลิตและเผยแพรสื่อของ
สํานักงาน กสทช. ดังกลาว ใหคณะอนุกรรมการยุทธศาสตรประชาสัมพันธ
สื่อสารองคกรเพ่ือพิจารณาตอไป  โดยปรึกษาหนวยงานดานเนื้อหาท่ี
เก่ียวของ     

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ : ขอเสนอตอการบริหารจัดการงบประมาณของสํานักงาน กสทช.  :  กสทช.สุภิญญาฯ  
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบขอเสนอของ กสทช.สุภิญญาฯ เรื่องขอใหสํานักงาน กสทช. ถือปฏิบัติ

โดยเครงครัดเรื่องการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของ กสทช. และ
สํานักงาน กสทช. ใหประชาชนทราบ ตามมาตรา ๕๙ แหง พ.ร.บ.องคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมท้ังใหเปดเผยขอมูลดานงบประมาณ    
ท่ี กสทช. ไดอนุมัติ และการใชจายงบประมาณดานการคุมครองผูบริโภค 
เพ่ือใหเกิดกระบวนการตรวจสอบจากทุกภาคสวน ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ได
ชี้แจงวา สํานักงานฯ ไดดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไวแลว 
อยางไรก็ดี จะไดกําชับใหผู ท่ีเก่ียวของถือปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกฎหมาย 
กําหนดโดยเครงครัดตอไป  

 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตรวจสอบและเรงรัดการจัดทํา
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๔  ของ กสทช. เพ่ือใหแลว
เสร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 

หมายเหตุ กสทช.สุภิญญาฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจะขอนําขอเสนอเรื่องการจัดทํา
งบประมาณและการจัดทําหลักเกณฑในการบริหารจัดการและการพิจารณา
งบประมาณในเรื่องการสงเคราะหอ่ืนตามมาตรา ๕๘  เสนอในการประชุม กสทช. 
พิจารณาครั้งตอไป ในวาระพิจารณางบประมาณรายจายของสํานักงาน กสทช. 
ประจําป ๒๕๕๕  

 
 
 
 
 



๒๐ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานการบริหารงานท่ัวไปของ
สํานักงาน กสทช. (เพ่ิมเติม) : ปบ. 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีท่ีประชุม กสทช. ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี    
๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ อนุมัติในหลักการการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานการบริหารงานท่ัวไปของสํานักงาน กสทช. 
(เพ่ิมเติม) จํานวน ๓ คณะ  ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ไดดําเนินการตามมติดังกลาว
แลว  ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติอนุมัติการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวย
ปฏิบัติงานการบริหารงานท่ัวไปของสํานักงาน กสทช. จํานวน ๓ คณะ โดยมี
องคประกอบ อํานาจหนาท่ี และใหไดรับคาตอบแทนคาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔ 
(๒) ขอ ๑๕ และขอ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. วาดวยการประชุม คาตอบแทน 
และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  โดยใหปรับเปลี่ยนอนุกรรมการ  นางอรุณีประภา   
หอมเศรษฐี  จากอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสรางศูนย
การเรียนรูของสํานักงาน กสทช. เปลี่ยนเปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสํานักงาน กสทช.  
รายชื่อคณะอนุกรรมการฯ มีดังนี้ 

 ๑. คณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ 
  สํานักงาน กสทช.  
  องคประกอบ 
  ๑) ประธาน กสทช.    ท่ีปรึกษาอนุกรรมการ 
  ๒) นายสุรินทร  จิรวิศิษฎ   ท่ีปรึกษาอนุกรรมการ 
  ๓) ดร.สุเจตน  จันทรังษ   ประธานอนุกรรมการ 
  ๔) พล.อ.อ.ณรงคศักดิ์  สังขพงศ  อนุกรรมการ 
  ๕) นางศรีวิการ  เมฆธวัชชัยกุล  อนุกรรมการ 
  ๖) นายจีรศักดิ์  ธเนศนันท   อนุกรรมการ 
  ๗) นายชวลิต  เศรษเมธิกุล   อนุกรรมการ 
  ๘) ศ.ดร.จตุรงค  ถิระวัฒน   อนุกรรมการ 
  ๙)  อธิบดีกรมอาเซียน     
   กระทรวงการตางประเทศหรือผูแทน อนุกรรมการ 
  ๑๐) อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
   กระทรวงพาณิชยหรือผูแทน  อนุกรรมการ 
  ๑๑) ดร.สาคร  สุขศรีวงศ     อนุกรรมการ 
  ๑๒) รศ.สามารถ  เจียสกุล     อนุกรรมการ 
  ๑๓)  นางอรุณีประภา  หอมเศรษฐี  อนุกรรมการ 
  ๑๔) รองเลขาธิการ กสทช.  
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 



๒๑ 
 

  

  ๑๕) พนักงานของสํานักงาน กสทช.  
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย  ผูชวยเลขานุการ 
  ๑๖) พนักงานของสํานักงาน กสทช.  
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย  ผูชวยเลขานุการ 
 

 ๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสรางศูนยการเรียนรูของสํานักงาน  
  กสทช.  
  องคประกอบ 
  ๑) ประธาน กสทช.    ท่ีปรึกษาอนุกรรมการ 
  ๒) พล.อ.ชิตศักดิ์  ประเสริฐ   ท่ีปรึกษาอนุกรรมการ 
  ๓) นายสุรินทร  จิรวิศิษฎ   ประธานอนุกรรมการ 
  ๔) ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา อนุกรรมการ 
  ๕) พล.อ.อภิชัย  ทรงศิลป   อนุกรรมการ 
  ๖) นายปรีชา  วัชราภัย   อนุกรรมการ 
  ๗) นายเพ็ชร  ธนบุตร   อนุกรรมการ 
  ๘) ผศ.ประเสริฐ  อัครประถมพงศ  อนุกรรมการ 
  ๙) นางอุไรวรรณ  อยูชา   อนุกรรมการ 
  ๑๐) นายโภไคย  ศรีรัตโนภาส   อนุกรรมการ 
  ๑๑) พล.อ.จําลอง  จุณณะภาต    อนุกรรมการ 
  ๑๒) นพ.วิชัย  โชควิวัฒน     อนุกรรมการ 
  ๑๓) รองเลขาธิการ กสทช.  
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย  อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๔) พนักงานของสํานักงาน กสทช.  
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย  ผูชวยเลขานุการ 
  ๑๕) พนักงานของสํานักงาน กสทช.  
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย  ผูชวยเลขานุการ 
 

 ๓. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงสรางองคกรและยุทธศาสตร 
  ของสํานักงาน กสทช.  
  องคประกอบ 
  ๑) ประธาน กสทช.    ท่ีปรึกษาอนุกรรมการ 
  ๒) ดร.สุเจตน  จันทรังษ   ท่ีปรึกษาอนุกรรมการ 
  ๓) พล.อ.ชิตศักดิ์  ประเสริฐ   ประธานอนุกรรมการ 
  ๔) รศ.ดร.อธิคม  ฤกษบุตร   อนุกรรมการ 
  ๕) รศ.ดร.กังวาน  ยอดวิศิษฎศักดิ์  อนุกรรมการ 
  ๖) ดร.สมพิศ  ทองปาน   อนุกรรมการ 
  ๗) นายสายันต  จันทรวิภาสวงศ  อนุกรรมการ 
  ๘) นายนภดล  ตัณศลารักษ   อนุกรรมการ 
  ๙)  นายอโณทัย  อดุลพันธุ   อนุกรรมการ 



๒๒ 
 

  

 
  ๑๐) นางสาวมณีรัตน กําจรกิจการ      อนุกรรมการ 
  ๑๑) พล.อ.ประสิทธิชัย พิบูลยรัตน      อนุกรรมการ  
  ๑๒) เลขาธิการ กสทช.   อนุกรรมการ  
  ๑๓) รองเลขาธิการ กสทช.  
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย  อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๔) พนักงานของสํานักงาน กสทช.  
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย  ผูชวยเลขานุการ 
  ๑๕) พนักงานของสํานักงาน กสทช.  
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย  ผูชวยเลขานุการ 
 

  อนึ่ง กสทช.ประเสริฐฯ ไดขอใหสํานักงานฯ รวบรวมและจัดทําฐานขอมูล
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือใหทราบวาบุคคลภายนอกท่ีเขามาแตละ
ทานไดรับการแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการชุดใดไปแลวจํานวนก่ีชุด 
เ พ่ื อ ท่ี จ ะ ไ ด นํ า ข อ มู ลดั ง กล า ว ไปปร ะกอบกา ร พิ จ า รณาแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการชุดอ่ืนๆ ท่ีจะแตงตั้งตอไป  

  ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานการ
บริหารงานท่ัวไปของสํานักงาน กสทช. (เพ่ิมเติม) ท้ัง ๓ คณะ ใหสํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช.  
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ รวมท้ังใหรับ
ขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของ
คณะอนุกรรมการฯ ในเรื่องของการจัดทําแผนและการแตงตั้งคณะทํางานให
เหมาะสมและถูกตองตอไป รวมท้ังใหมีวาระการปฏิบัติงาน ๑ ป นับถัดจาก
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ : แนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการลงมติเรื่องท่ีเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ ตามมาตรา ๒๔ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ 
 พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอ ๔๒ ของระเบียบ กสทช. วาดวยขอบังคับการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕  : ปบ. 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับการลงมติเรื่องท่ีเก่ียวของหรือมี
ผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ ตามมาตรา ๒๔ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอ ๔๒ ของระเบียบ กสทช. วาดวยขอบังคับการ
ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  



๒๓ 
 

  

 ๑.    ใหสํานักงานฯ ถือเปนแนวทางในการปฏิบัติในการจัดทําบันทึกเสนอเรื่อง
เขาสูท่ีประชุม กสทช. กสท. และ กทค. ตามขอ ๒๒ ของระเบียบ กสทช.  
วาดวยขอบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยใหหนวยงาน
เจาของเรื่องวิเคราะหและจัดทําความเห็นเบื้องตนเพ่ือเสนอท่ีประชุม
พิจารณาวา เรื่องดังกลาวเปนกรณีท่ีเก่ียวของหรือมีผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะ ซ่ึงสมควรจะกําหนดเปน มติพิเศษ  ตามขอ ๔๒  ของระเบียบ 
กสทช. วาดวยขอบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม     
ไวในประเด็นขอพิจารณาดวย 

  ๒.   เห็นชอบกําหนดรูปแบบการจัดทําผลการลงมติรายบุคคลและมติท้ังคณะ 
ตามแนวทางท่ี ๒     

  ๓. เห็นชอบใหสํานักงานฯ นําแนวทางการดําเนินงานตามขอ ๑. และรูปแบบ
ผลการลงมติรายบุคคลและมติท้ังคณะตามขอ ๒. มาใชบังคับกับการประชุม
ของ กสท. และ กทค. ดวยโดยอนุโลม    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ : การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการบันทึกภาพเคล่ือนไหวพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา 
สิริโสภาพัณณวดี : เลขาธิการ กสทช., กบ. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวาการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในพระราชพิธีพระราชทาน

เพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
ครั้งนี้ จัดเปนกิจกรรมท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรเปนแหลงขอมูลความรูท่ีสําคัญ
สําหรับการศึกษา อางอิง เปนประโยชนตอการสืบสานพระราชประเพณีอันสําคัญ
ของชาติ ซ่ึงจะไดจัดแสดงไวท่ีหอวชิราวุธานุสรณ ซ่ึงสอดคลองกับระเบียบ กทช. 
วาดวยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และสํานักงาน กทช. พ.ศ.๒๕๕๑  
ขอ ๕ (๓) และขอ ๖ (๔)  ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบใหการสนับสนุนงบประมาณ
แกมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในพระ
บรมราชูปถัมภ เพ่ือการบันทึกภาพเคลื่อนไหวพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระ
ศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จํานวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามขอ ๘ (๓) ของระเบียบดังกลาวขางตน ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ในพระบรมราชูปถัมภ รายงานผลการดําเนินงานใหทราบดวย    

 
 
 



๒๔ 
 

  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ : ขอความรวมมือดูแลเกี่ยวกับคล่ืนความถี่สถานีวิทยุชุมชนรบกวนวิทยุส่ือสาร

การเดินอากาศ : ภภ. 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะกิจเก่ียวกับการ

รบกวนวิทยุสื่อสารการเดินอากาศ (แผนระยะสั้น)  ตามความเห็นกรรมการ
กลั่นกรอง (กสทช. พล.อ.สุกิจฯ) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้  

  ๑) ใหสํานักงานฯ ดําเนินการประชาสัมพันธการดําเนินการกับผูกระทําผิด
รบกวนวิทยุการบิน ตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ โดย
ดําเนินการในลักษณะการแถลงขาวโดยใหเชิญ บจ.วิทยุการบิน มารวม
ในการแถลงขาวดวย 

  ๒) ใหสํานักงาน กสทช. จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินการเพ่ือแกไข
ปญหาเฉพาะกิจเก่ียวกับการรบกวนวิทยุสื่อสารการเดินอากาศ      
รายเดือน นําเสนอใหท่ีประชุมทราบตอไป    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ : รางระเบียบ กสทช. วาดวยเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนอ่ืน พ.ศ. ....  
 : บย.   
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา เพ่ือใหกรรมการทุกทานไดศึกษาในรายละเอียดอยาง

ครบถวน จึงมีมติเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาเรื่อง รางระเบียบ กสทช. วาดวย
เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนอ่ืน พ.ศ. ....  ออกไป โดยใหสํานักงาน 
กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ : รางระเบียบ กสทช. วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของพนักงาน
 สํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : บย. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา เพ่ือใหกรรมการทุกทานไดศึกษาในรายละเอียดอยาง

ครบถวน จึงมีมติเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาเรื่อง รางระเบียบ กสทช. วาดวย
การเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของพนักงาน สํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... ออกไป 
โดยใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้ง
ตอไป   

 
 



๒๕ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙ : รางแนวทางการปฏิบัติงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. เกี่ยวกับ 
ข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณาคําขอหรือคํารองเรียนดานกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนท่ีประชาชนย่ืนตามกฎหมาย : กสท., มส.  

  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ กสทช. และ

สํานักงาน กสทช. เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณาคําขอหรือคํา
รองเรียนดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ีประชาชนยื่นตาม
กฎหมายนั้น เปนดุลพินิจของ กสท. ท่ีจะพิจารณาดําเนินการไดตามความ
เหมาะสมโดยใหสอดคลองกับกฎหมาย และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. 
(ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน) นําแนวทางปฏิบัติดังกลาวไปปฏิบัติพลางกอน
ไดโดยตรง  ท้ังนี้  โดยใหรับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการจัดทําราง
ประกาศฯ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๓๐ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําไปจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา ๒๘ 
แหง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน ตอไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ :   การแกไขรางระเบียบ กสทช.วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... เพ่ิมเติม : บย.  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวาตามท่ีท่ีประชุม กสทช. ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี     

๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบใหแกไขระเบียบ กทช. วาดวย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ดังนั้น เพ่ือใหการแกไข
ระเบียบดังกลาวไมขัดแยงกับหลักการในบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.องคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในสวนท่ีเก่ียวกับอํานาจในการกํากับดูแลตลอดจน
อํานาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑของประธาน กสทช. และ 
กสทช. ในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ ท่ีประชุมจึงมีมติ
ใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาปรับแกไขขอความใน
ระเบียบ โดยใหใชขอความ “หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานระดับ บ๑ 
และ บ๒ ใหเปนไปตามท่ีประธาน กสทช . โดยความเห็นชอบของ กสทช . 
กําหนด”  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นํารางระเบียบท่ีแกไขเสร็จเรียบรอยแลว 
นําเสนอใหท่ีประชุม กสท. และ กทค. พิจารณาความถูกตองกอนเสนอประธาน 
กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนามกอนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอไป  

 
 
 
 
 



๒๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒  :   ขออนุมัติใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธและส่ือสารองคกร 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  : สบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร พ.ศ. 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ โดยใหสํานักงานฯ รับ
ขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติมในประเด็นตางๆ อาทิ การ
เสริมสรางความรักความสามัคคี จิตสํานึกขององคกร การสื่อสารภายในองคกร 
และการเสริมสรางภาพลักษณองคกร เปนตน  รวมท้ังขอคิดเห็นเพ่ิมเติมของ
กรรมการ กสทช. นําเสนอประธาน กสทช. และรองประธาน กสทช. ท้ัง ๒ ทาน 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมตอไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๓  :  การพิจารณาหลักการคัดเลือกมาตรฐานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน      

ในระบบดิจิตอล : ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ), ทส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการพิจารณาหลักการคัดเลือกมาตรฐานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศนในระบบดิจิตอล ซ่ึง กสท. ไดดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๘๕ 
แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และสอดคลองกับแผน
แมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  
ตามท่ีประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๔ :   รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและระยะเวลาการแจงรายละเอียดท่ีไดรับ

จัดสรรคล่ืนความถี่หรือใชประโยชนคล่ืนความถี่เพ่ือการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และแบบแจงรายละเอียดการไดรับจัดสรรคล่ืนความถี่หรือใช
ประโยชนคล่ืนความถี่เพ่ือการประกอบกิจการโทรคมนาคม : สํานักงาน 
กสทช. : ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ), มท. 

 
มติท่ีประชุม ๑.  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕  ให
สํานักงาน กสทช. แกไขปรับปรุงรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและ
ระยะเวลาการแจงรายละเอียดท่ีไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชประโยชน
คลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการโทรคมนาคม และแบบแจงรายละเอียด
การไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ตามความเห็นท่ีประชุม กทค. ซ่ึงสํานักงานฯ ได
ดําเนินการตามมติดังกลาวเรียบรอยแลว  ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบ
การปรับปรุงรางประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑและระยะเวลาการแจง
รายละเอียดท่ีไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีเพ่ือการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และแบบแจงรายละเอียดการไดรับจัดสรร 



๒๗ 
 

  

คลื่นความถ่ีหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี เ พ่ือการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒.  มอบหมายให กทค. ปฏิบัติหนาท่ีแทน กสทช. ในการดําเนินการตามราง
ประกาศฯ ในขอ ๑  ท้ังนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของ กทค. ครอบคลุมการ
ดําเนินงาน ตามมาตรา ๘๒ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

 
หมายเหตุ ประธาน กสทช. และกรรมการ กสทช. ไดมีประเด็นชี้แจงเพ่ิมเติมใหท่ีประชุม

ทราบในชวงเวลากอนเสร็จสิ้นการประชุม กสทช. ดังนี้  
 ๑. ประธาน กสทช. ไดแจงท่ีประชุมทราบกําหนดการการประชุม กสทช. ครั้งท่ี 

๗/๒๕๕๕ ในวันพุธท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ซ่ึงจะมีการพิจารณาวาระ
สําคัญเรื่อง งบประมาณรายจายของสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๕  

 ๒. กสทช.สุภิญญาฯ แจงใหท่ีประชุมทราบเรื่องการเตรียมการกรณีเกิดภัยพิบัติ 
โดยในสวนของท่ีประชุม กสท. ไดมีมติใหสํานักงานฯ ไปจัดทํารางประกาศ
เก่ียวกับการบังคับใชในสวนของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
สําหรับสํานักงานฯ โดยเลขาธิการ กสทช. ไดมีการแถลงขาวการจัดตั้ง   
วอรรูม ซ่ึงเขาใจวาสื่อจะใหความสนใจทาทีของ กสทช . ในเรื่องการ
เตรียมการกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยอาจกําหนดนโยบายใหสํานักงานฯ ได
เตรียมความพรอมกับ Operator  โดยซักซอมแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึง 
กสทช.พลเอก สุกิจฯ ไดกลาวเพ่ิมเติมวา สํานักงานฯ ไดกําหนดข้ันตอนการ
ดําเนินงาน รวมท้ังจัดตั้งศูนยสายลม และผูอํานวยการสํานักงาน กสทช. เขต 
ไดระดมเครือขายวิทยุสมัครเลนแจงใหทราบถึงข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ 
อยางไรก็ดี เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ใหเพ่ิมเติมข้ันตอน
การปฏิบัติใหมากยิ่งข้ึน  

 ๓. รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) ไดชี้แจงวา ในการไปศึกษาดูงานท่ี
ประเทศญ่ีปุนไดรับประโยชน โดยในเรื่องกรณีเกิดภัยพิบัติจะมีการ
ดําเนินการท่ีเปนระบบ (Automatic) โดยจะมีการแจงเตือนภัยใชเวลา ๓๐ 
วินาที  ซ่ึงในทางทหารเรียกวาระเบียบปฏิบัติประจํา (รปจ.) ซ่ึงในการ
ดําเนินการของ กสทช. ควรจัดทําประกาศ ๒ ฉบับ (ดานกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน และดานกิจการโทรคมนาคม) โดยในประกาศจะ
กําหนดเรื่องนิยามคําวาภัยพิบัติและแนวทางปฏิบัติในลักษณะ Automatic  
โดยใหผูท่ีมีหนาท่ีตางๆ ดําเนินการตามภารกิจของตน ซ่ึงประธาน กสทช. 
ไดขอให กสท. และ กทค. ไดจัดทํารางประกาศท่ีเก่ียวกับการดําเนินการใน
กรณีเกิดภัยพิบัตินําเสนอใหท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งตอไป  

 
 
ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
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