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สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

 
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. ผศ.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 ผูอํานวยการกลุมงานประธานกรรมการ

และการประชุม 
๒.     นางสุวรรณีย            เจียรานุชาติ          ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร 
๓. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายขจรศักดิ์ ทานานนท ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

 
๕. นายสมสกุล ชัยกาญจนาศักดิ์ ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานเลขานุการและการกํากับดูแลองคกร 
๖. นางนภาพร เกงสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวกานตชนา เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุภาวดี สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๙.     นางสาวจิรประภา สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอภิชญามล วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผูช้ีแจง 
 
๑. นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานบริหารคดีและ 
                                                                          นิติการ   
๒.  นางวัจนา ชื่นทองคํา ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานการตางประเทศ 
๓.  นายชูศักดิ์ เสรีรัฐ ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานภูมิภาค 
๔. นายไตรรัตน วิริยะศิริกุล ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานกรรมการกิจการ  
                                                                          โทรคมนาคม 
๕. นางอัจฉรา ปณยวานิช ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานทรัพยากรบุคคล 
๖.     นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล ผูบริหารระดับตน      
                                   กลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนฯ 
๗. นายกีรติ อาภาพันธุ ผูบริหารระดับตน กลุมงานคาธรรมเนียมฯ 
๘.  นางปริตา วงศชุตินาท ผูบริหารระดับตน กลุมงานมาตรฐานและ 
                                                                          เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน 
๙. นายสมภพ รัตนาธรรมวัฒน ผูบริหารระดับตน กลุมงานสวนงานสนับสนุน 
                                    คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
๑๐.   นายสุธีระ พ่ึงธรรม ผูบริหารระดับตน กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
๑๑. นางสาวกนกอร              ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานบริหารคดีและนิติการ   
๑๒. นางกนกวรรณ               ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานคาธรรมเนียมฯ 
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๑๓. นายสุภัทรสิทธิ์               สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   กลุมงานมาตรฐานและมาตรฐานฯ  
๑๔. นายพิชัย รวมภูมิสุข  พนักงานตามสัญญาจาง กลุมงานขับเคลื่อนกิจการ 

                                                                       โทรทัศนฯ 
๑๕. นายดนัย ศรีบุตร  พนักงานตามสัญญาจาง กลุมงานขับเคลื่อนกิจการ 
    โทรทัศนฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
 
ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 
                              ๑. ตามท่ีสํานักงาน กสทช.ไดจัดงานประกอบพิธีการเนื่องในวันคลายวันสถาปนา

สํานักงาน กสทช. เม่ือวันอาทิตยท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ท่ีผานมา  ตองขอขอบคุณ
กรรมการ กสทช.ทุกทาน ท่ีกรุณามารวมพิธี และขอขอบคุณ เลขาธิการ กสทช.
และสํานักงาน กสทช. ท่ีชวยดําเนินการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอยเปนอยาง
ดี และในวันดังกลาว สํานักงาน กสทช.ยังจัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมวัน กสทช.
(NBTC DAY)  ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑-๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ท่ีผานมา โดยมี
วัตถุประสงคชวยสงเสริมใหมีกระบวนการถายทอดการเรียนรูแบบบูรณาการ
รวมกันระหวางกลุมงานตางๆ ภายในสํานักงาน กสทช. เปนการสรางบรรยากาศ
การเรียนรู ความผูกพัน และความรวมมือภายในหนวยงาน ซ่ึงเปนการเริ่มตนท่ีดีใน
การครบรอบ ๑ ป ของ กสทช. รวมท้ังเปนการสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร
รวมกันเพ่ือใหเกิดความรัก ความสามัคคี ในการทํางานรวมกันในอนาคตตอไป อนึ่ง 
สํานักงาน กสทช .จะไดจัดแถลงขาวผลงาน กสทช .ในรอบ ๑ ป  ประมาณ
กลางเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ขอใหสํานักงาน กสทช.เตรียมการประสาน กสท.และ 
กทค.ตอไป เชน เรื่องการประมูลคลื่นความถ่ี ๓G หรือ ดิจิตอลทีวี เปนตน 

                              ๒. ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๔๕ น. สํานักงาน 
กสทช.กําหนดจัดการสัมมนา “ กาวสูประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕ อาเซียนรวมใจ
ไทยจะรุกหรือรับ” ( Competitive Position towards ASEAN 2015) ณ โรงแรม 
เซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว โดยในการสัมมนาดังกลาว   
สํานักงาน กสทช.ไดรับเกียรติจาก ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เขา
รวมและกลาวปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ “ผลกระทบและการเตรียมความพรอมของ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม” ในชวงเชาดวย 
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญกรรมการ กสทช.ทุกทานเขารวมการสัมมนา ดังกลาวดวย  
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                               ๓. ในระหวางวันท่ี ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ประธาน กสทช.และคณะ ไดเขารวม

ประชุมสัมมนา United States Telecommunication Training Institute 
(USTTI) เพ่ือเตรียมการสําหรับเขารวมประชุม World Conference on 
International Telecommunications (WCIT) 2012 ณ UAE (United Arab 
Emirates) มีจุดประสงคเพ่ือเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีจะรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และความตองการของกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น ๑๘ 
ประเทศ เพ่ือนํามาปรับใชใหเขากับ ITRs (International Telecommunication 
Regulations) อีกท้ังยังเปนชองทางในการทําความเขาใจกับกลุมประเทศกําลัง
พัฒนาเหลานี้ เก่ียวกับประเด็นของ ITRs ท่ีจะมีการแกไขในการประชุม  WCIT-12 
เชน Internet Governace หรือ Security in ICT เปนตน โดยมีตัวแทนของแตละ
ประเทศสวนใหญเปนประธานขององคกรกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม อาทิ 
กระทรวง ICT และองคกรอ่ืนๆ ท่ีมีอํานาจในการบริหารและตัดสินใจในการกํากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม และดาน ICT ของประเทศนั้นๆ เขารวมในการสัมมนาใน
ครั้งนี้ 

   
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช. รับไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑   : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๕   
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๕  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมีขอแกไขในวาระท่ี ๕.๑๓  ใหตัด
ขอความยอหนาท่ี ๒ “ ผลการลงมติ....” ออก และ ใหเพ่ิมเติมถอยคําในมติขอ ๑  
“ ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบ....”  

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ  สงวนการรับรองรายงานการประชุมวาระท่ี ๕.๑๕   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๕   
   

มติท่ีประชุม                รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ วันพุธท่ี  ๑๒  
                              กันยายน ๒๕๕๕  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
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หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๖๘๕ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอให
แกไขรางรายงานการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ โดยขอใหเพ่ิมเติมขอความ 
“กสทช.ประวิทยฯ ตั้งขอสังเกตกรณีการบรรจุแตงตั้งพนักงาน ซ่ึงไมเปนตามแนวทาง
ท่ีหารือกันในท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕  
จึงเห็นควรใหตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ”   

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน : ประธาน กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน) 
  
มติท่ีประชุม   ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน  (กสท.) ระหวางวันท่ี ๑๑ กันยายน – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามท่ี 
ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ 

๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นของ กสทช.พลเอก สุกิจฯ ไป
ประมวลขอมูลเรื่องการกํากับดูแลวิทยุคมนาคมท่ีอยูในความรับผิดชอบเดิมของ
สํานักกิจการเฉพาะกิจ(ฉก.) หากมีการยายหรือยกเลิก ใหนําเสนอ กสทช.    
พลเอก สุกิจฯ เพ่ือทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) 
   
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)  

ตามท่ี ประธาน กทค. ( พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔    :  เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :  รายงานการประชุม STF ครั้งท่ี ๖ (Special Task Force-STF) และการประชุม

คณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย –มาเลเซีย ครั้งท่ี ๒๑ : ตย. 

   
มติท่ีประชุม  ๑. รับทราบผลการพิจารณาของประธาน กสทช.  กสท. และ กทค.ในเรื่องท่ีสํานักงาน 

กสทช.จะตองดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๑ 

    ๒. เห็นชอบประเด็นดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม และกิจการตางประเทศ  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.
เสนอ  ตามมติท่ีประชุม กทค.ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๕ และ มติ  
ท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
 
 



๖ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท : 

สวนงาน กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ 
   

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  จํานวน 
๓ ทาน ไดแก นายสวัสดิ์ รัฐพิทักษสันติ  ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห  นายทศพร  ซิมตระการ  
ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕   ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของ
ระ เบี ยบ กทช .ว าด ว ยการจ า ง ท่ีปรึ กษา ผู ปฏิ บั ติ ง าน เลขานุ การ  และ
ผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ
เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓:  รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชน ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ : ดท. 

 
มติท่ีประชุม                ๑. รับทราบรายงานสรุปขอมูลสถานะความเคลื่อนไหวของวิทยุชุมชนและขอมูล

สถิติระดับความเสี่ยงตางๆ ท่ีเกิดจากวิทยุชุมชนโดยเฉพาะในกรณีท่ีมีผลกระทบ
รายแรงตอการรบกวนวิทยุการบิน ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช.เสนอ 

                               ๒. มอบหมายให สํานักงาน กสทช. เรงรัดดําเนินการตามกฎหมายกับสถานวีิทยุชุมชน  
ท่ีไมไดรับอนุญาตจาก กสทช. อยางเครงครัด โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาท่ี
ของสํานักงาน กสทช. เขตตางๆ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ .ศ . ๒๔๙๘ 

ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ : มท. 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช.ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
หรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช.หรือ พนักงานของสํานักงาน กสทช. ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕  ตาม
เอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคล่ืน

ความถี่เพ่ือความม่ันคงของรัฐ ในกิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม : 
วภ. 

 
มติท่ีประชุม               ๑. รับทราบรายงานสรุปผลการปฏบิัติงานของคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่น

ความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของรัฐ ในกิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ระหวาง
วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕   ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช.เสนอ  



๗ 
 

                              ๒. มอบหมายให  สํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นของ กสทช.ประวิทยฯ ไปตรวจสอบ
ตารางกําหนดคลื่นความถ่ี   กรณีท่ีไมสอดคลองกับตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ 
โดยใหจัดทําขอชี้แจงพรอมเหตุผล และนําเสนอข้ันตอนการดําเนินงานในข้ันตอน
ตอไป ใหท่ีประชุมทราบในการประชุม กสทช.ครั้งตอไปดวย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา : 

สวนงาน กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา 
  

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ   จํานวน 
๓ ทาน  ไดแก พ.ต.อ.(พิเศษ) ชัยทัศน รัตนพันธุ นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป และ นายสถิตย 
สิริสวัสดิ์  ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕ ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง 
ของระเบี ยบ กทช .ว าด วยการจ าง ท่ีปรึกษา ผู ปฏิบัติ งานเลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. พันตํารวจเอก 
ทวีศักดิ์ฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก นที     

ศุกลรัตน) : สวนงานรองประธาน กสทช.(พันเอก นที ศุกลรัตน) 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 

นทีฯ)  ระหวางเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๕ จํานวน ๓ ทาน ไดแก  
พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ  พล.อ.สุเจตน วัฒนสุข และ นายสวัสดิ์  โชติพานิช  ท้ังนี้ 
ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช.วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี รองประธาน 
กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : จํานวนชองรายการโทรทัศนภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล : กสท., จส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแบงจํานวนชองรายการโทรทัศนภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลในชวงการรับ

สัญญาณโทรทัศนในระบบดิจิตอลคูขนานไปกับการสงสัญญาณโทรทัศนในระบบ
อนาล็อก  ตามเอกสารท่ี สํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ :    การแบงสัดสวนคล่ืนความถี่สําหรับการใหบริการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอลของ กสท. : กสท.,จส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแบงสัดสวนคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอลของ กสท. ตามเอกสารท่ี สํานักงาน กสทช.เสนอ 
 
 



๘ 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐: อนุกรรมการขอลาออก ( นายประสาร มฤคพิทักษ) : มส.  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบการลาออกของอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานดานกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน ( นายประสาร มฤคพิทักษ) ตามเอกสารท่ี สํานักงาน กสทช.
เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : กา ร เ พิ ก ถ อน สิ ท ธิ ก า ร เ ป น ผู ท ด ลอ งออกอ า ก า ศ ใ น ลั กษณ ะ ช่ั ว ค ร า ว 

(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเพิกถอนสิทธิการเปนผูทดลองออกอากาศในลักษณะชั่ วคราว 

(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ซ่ึงเปนผูไดรับสิทธิใหทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว
ตามบทเฉพาะกาลขอ ๑๘ ของประกาศ กทช.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการอนุญาต
ประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการตนแบบศูนยทางไกลเพ่ือการศึกษาและ

พัฒนาในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๕) : สท. 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการตนแบบศูนยทางไกลเพ่ือการศึกษา
และพัฒนาในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๕) ตาม
เอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ :  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช.ประจําเดือนสิงหาคม และ 

เดือนกันยายน ๒๕๕๕ : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน

สิงหาคมและเดือนกันยายน ๒๕๕๕     ตั้งแตการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ – ครั้งท่ี 
๑๑/๒๕๕๕ (งานคางดําเนินการ) จํานวน ๓๕ เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๑๑ 
เรื่อง ยังไมแลวเสร็จ จํานวน ๒๔ เรื่อง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ :  การดําเนินการเขารวมเปนเจาภาพจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในงาน 

ITU TELECOM WORLD ๒๐๑๒ : เลขาธิการ กสทช. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบการดําเนินการเขารวมเปนเจาภาพจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายใน

งาน ITU TELECOM WORLD ๒๐๑๒ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต ระหวาง



๙ 
 

วันท่ี ๑๔-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในนามประเทศไทย ตามเอกสารท่ี สํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช.สุภิญญาฯ ติดภารกิจจึงมิไดรวมพิจารณาวาระนี้ในท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ :  แตงตั้งอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม : มท. 
 
มติท่ีประชุม   อนุมัติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตาม  พ.ร.บ.การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมี องคประกอบ  อํานาจ หนาท่ี และวาระการปฏิบัติหนาท่ี 
๒ ป นับแตวันท่ีมีคําสั่งซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓   แหง พ.ร.บ. 
องคกรจัดสรรคลืน่ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓   ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 
เสนอ โดยใหอนุกรรมการดังกลาวไดรับคาตอบแทนคาเบี้ยประชุมตามขอ ๑๔(๒)  และ 
ขอ ๑๕ และ ขอ ๑๗  ของระเบียบ กสทช.วาดวยการประชุม คาตอบแทน และคาใชจาย
ของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔  ดังนี้ 

    ๑. นายพิษณุ  วิเชียรสรรค   ประธานอนุกรรมการ 
    ๒. นายพิฆเนศ  ตะปวง    อนุกรรมการ 
    ๓. นายสมยศ  เลี้ยงบํารุง    อนุกรรมการ  
    ๔. ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม เลขานุการ 
    ๕. ผูแทนกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม  ผูชวยเลขานุการ 
 
 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตาม พ.ร.บ.

การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๔  ใหสํานักงาน กสทช.ดําเนินการตามมติ
หลักการของท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระ
ท่ี ๕.๓ และ มติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระ
ท่ี ๕.๖  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ :   ขอเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ืออนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน : ชส.  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงองคประกอบรายชื่ออนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน โดยแตงตั้ง นายชวรงค ลิมปปทมปาณี เปนอนุกรรมการแทน 
ผศ.ดร.เอ้ือจิต วิโรจนไตรรัตน อนุกรรมการท่ีขอลาออก ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ 
กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ี 
รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระท่ี
เหลืออยูของคณะอนุกรรมการฯ 

  



๑๐ 
 

 ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช.
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔   เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และ มติท่ีประชุม 
กสทช.ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  รางประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตเพ่ิมเติมในสวนการ

ใหบริการโครงขายโทรทัศนประเภทท่ีใชคล่ืนความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล :  
วส. 

   
มติท่ีประชุม                 ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบรางประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาต

เพ่ิมเติมในสวนการใหบริการโครงขายโทรทัศนประเภทท่ีใชคลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ  

                               ๒. มอบอํานาจให กสท.ปฏิบัติหนาท่ีแทน กสทช.ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แหง พ.ร.บ.องคกร 
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ในการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะจน
เสร็จสิ้นกระบวนการ และใหประธาน กสท.ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการ
แทนประธาน กสทช.เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ :   รางระเบียบ กสทช.วาดวยการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการ

อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 
.... : มส.  

    
มติท่ีประชุม                ๑.รับทราบผลการประชุมกลุมยอยเพ่ือรับฟงขอเสนอแนะตอรางระเบียบ กสทช.วาดวย

การตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน  หรือสัญญาในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ....  ตามท่ี สํานักงาน กสทช.เสนอ  

 ๒.ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบรางระเบียบ กสทช.วาดวยการตรวจสอบความชอบ
ดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน พ.ศ. ....  ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ ให
สํานักงาน กสทช.นําระเบียบดังกลาวขางตน เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามใหมี
ผลใชบังคับและนําลงเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ตอไป  

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ : รางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมบาง
ฉบับพ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในฯ 
 

มติท่ีประชุม                ๑.ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท  เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการ 
กิจการโทรคมนาคมบางฉบับ พ.ศ. ....     ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช.นํารางระเบียบ
ดังกลาวขางตน เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม กอนนําไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ให



๑๑ 
 

มีผลบังคับใชตอไป   ตามท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหาร 
งานภายในฯ ของสํานักงาน กสทช. เสนอ   โดย กสทช.ดร.สุทธิพลฯ และ กสทช.
พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ ไดพิจารณาเห็นชอบดวยแลว 

๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปตรวจสอบความถูกตองของ
งบประมาณคงเหลือของสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมในป ๒๕๕๓ และ
การนําเงินสงคืนรัฐ แลวนําเสนอท่ีประชุม กสทช.เพ่ือทราบตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ :   การเปนเจาภาพจัดงาน ITU TELECOM WORLD  2013 รวมกับกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร : ตย. 
  
มติท่ีประชุม  มอบหมายใหคณะทํางานรวมระหวางสํานักงาน กสทช.และ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร นําเสนอรายละเอียดในการมีบทบาทรวมของสํานักงาน 
กสทช.ในการจัดงาน ITU TELECOM WORLD  2013 ใหท่ีประชุม กสทช.พิจารณาใน
การประชุม กสทช.ครั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ :  โครงการประกวดแอปพลิเคช่ันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู รองรับการใชงาน

แท็บเล็ต เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล : ทบ. 
   
   สํานักงาน กสทช.ขอถอนวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง โครงการประกวดแอปพลิเคชั่นเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู รองรับการใชงานแท็บเล็ต เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล ท้ังนี้เพ่ือใหหลักเกณฑและ
วิธีการ การใชจายเงิน การติดตาม และการประเมินผลเงินกองทุนฯ นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษากอน 
หากมีผลบังคับใชเปนท่ีเรียบรอยแลว  สํานักงาน กสทช.จะไดนําเสนอบรรจุวาระการประชุม กสทช.ตอไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ :    แผนการตรวจสอบภายในประจําป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) ของ

สํานักงาน กสทช. : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน, ภบ.  
  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจําป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) 

ของสํานักงาน กสทช . ตามท่ี คณะกรรมการตรวจสอบภายในเสนอ  ท้ังนี้  ให
คณะกรรมการตรวจสอบภายในจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ๒๕๕๖ ตาม
ความเห็นของ กสทช.ประเสริฐฯ  และ นําเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณา ตอไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ :  การเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ืออนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหา

รายการ : กสท.,บส. 
 
มติท่ีประชุม                ๑. รับทราบการลาออกของอนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหารายการ จํานวน ๒ 

ทานไดแก นายณัฐเมศร เรืองพิชัยพร และ นายธีรอัศญ สีหสินอิทธิ  ตามท่ี
สํานักงาน กสทช.เสนอ  



๑๒ 
 

                               ๒. อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงองคประกอบอนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหารายการ
จากเดิม นายณัฐเมศร เรืองพิชัยพร เปน นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ  ซ่ึงเปนการใช
อํานาจของ กสทช.ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.
๒๕๕๓ ตามท่ี รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ) เสนอ  

                               ๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นท่ีประชุมไปตรวจสอบคุณสมบัติของ
นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ เพ่ือใหเกิดความรอบคอบยิ่งข้ึน 

 
 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหารายการให

สํานักงาน กสทช.ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔  
เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และ มติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี        
๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ :  สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการตอ (ราง)ประกาศ 

กสทช.  : กสท.,จส. 
   -  เรื่อง  แผนการเปล่ียนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอล 

- เรื่อง  มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใหบริการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบ  
ดิจิตอล 

- เรื่อง  มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบ  
ดิจิตอล 

   -  เรื่อง  แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
 

มติท่ีประชุม                ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการตอ
ราง ประกาศ กสทช.จํานวน ๔ ฉบับ ไดแก รางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบ 
การรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอล   เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการ
ใหบริการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล   เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับ
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  และ เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
สําหรับกิจการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  ตามท่ี สํานักงาน กสทช.เสนอ  

                               ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบรางประกาศ กสทช.เรื่อง  แผนการเปลี่ยนระบบ
การรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอล  เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
สําหรับการใหบริการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  เรื่อง มาตรฐานทาง
เทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และ เรื่อง 
แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามท่ีรอง
ประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ 

๓. มอบอํานาจใหประธาน กสท. เปนผูลงนามในประกาศ กสทช.เรื่อง  แผนการ
เปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอล  เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคสําหรับการใหบริการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เรื่อง 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช.เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 



๑๓ 
 

สําหรับประกาศ กสทช.เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศนภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ใหนําเสนอประธาน กสทช.เปนผูลงนามในประกาศ เพ่ือประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ : ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมายของ กสทช.ใน

ประเด็นขอกฎหมายเรื่องขอบเขตการดําเนินงานตามมาตรา ๒๔ แหง พ.ร.บ.
องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ : ปบ. 

 
มติท่ีประชุม                ๑. รับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมายของ กสทช.

ในประเด็นขอกฎหมายเรื่องขอบเขตการดําเนินงานตามมาตรา ๒๔ แหง พ.ร.บ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ี สํานักงาน กสทช.เสนอ 

                              ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช.  ใชแนวทางเก่ียวกับการลงมติ
เรื่องท่ีเก่ียวของหรือมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ   ตามมาตรา ๒๔  แหง พ.ร.บ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  พ.ศ. ๒๕๕๓   ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕   
เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ในการเสนอเรื่องใหท่ีประชุมพิจารณา  และตามความ 
เห็นของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมายประจํา กสทช. 

                               ๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
ระเบียบ กสทช. วาดวยขอบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่องการลงมติลับ  ตามความเห็นคณะ 
อนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมายของ กสทช. แลวใหนาํเสนอท่ีประชุม กสทช.
พิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ : หารือการกําหนดจรรยาบรรณของ กสทช.โดยอิงกับมาตรฐานสากล : กสทช.      

สุภิญญาฯ 
  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให สํานักงาน กสทช.สงเรื่องหารือการกําหนดจรรยาบรรณของ กสทช.โดยอิง
กับมาตรฐานสากล ท่ีเสนอโดย กสทช.สุภิญญาฯ   พรอมบันทึกแสดงความเห็นของ 
กสทช.สุทธิพลฯ และ กสทช.ประวิทยฯ ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ
การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
จัดทํารางประกาศ กสทช.เรื่อง แนวทางปฏิบัติตนสําหรับคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ    ตามมติท่ีประชุม 
กสทช.ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕  และนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช.พิจารณาอีกครั้ง 

     
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ :  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการ

อนุญาต และกํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมส่ือสาร (เพ่ิมเติม) : กทค.,ปท ๑. 
 
 



๑๔ 
 

 
 
มติท่ีประชุม                ๑. อนุมัติใหแตงตั้ง  รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์  เปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกําหนด 

หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาต และ กํากับดูแลกิจการบริการ
ดาวเทียมสื่อสาร(เพ่ิมเติม) ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช.ตามมาตรา ๓๓ แหง  
พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามท่ี รองประธาน กสทช.  (พันเอก 
เศรษฐพงคฯ) เสนอ   ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนด
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาต  และ กํากับดูแลกิจการบริการ
ดาวเทียมสื่อสาร (เพ่ิมเติม)   ใหสํานักงาน กสทช.ดําเนินการตามมติหลักการของท่ี
ประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  วาระท่ี ๕.๓  
และ มติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี 
๕.๖  

  ๒. มอบหมายให รองประธาน กสทช.( พันเอก นทีฯ)  และ รองประธาน กสทช.     
(พันเอก เศรษฐพงคฯ) หารือในภาพรวมรวมกันเก่ียวกับการกํากับดูแลดาวเทียม
สื่อสาร เพ่ือกําหนดหลักการใหไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ : ขอความเห็นชอบใหแกไขระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วา

ดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ระเบียบคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการพัสดุ(ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๗ และ ขอ ๑๙ : 
เลขาธิการ กสทช. และ พย. 

 
 สํานักงาน กสทช.ขอถอนวาระเรื่อง ขอความเห็นชอบใหแกไขระเบียบคณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ระเบียบคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการพัสดุ(ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๗ และ ขอ ๑๙  ท้ังนี้ จะนําบรรจุเปนวาระ
การประชุมเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาตอไป 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ : การลาออกและการเปลี่ยนแปลงองคประกอบรายช่ือของคณะอนุกรรมการเพ่ือชวย

ปฏิบัติงานดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท. , กส.  
  

มติท่ีประชุม อนุมัติใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานดานกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน จํานวน ๔ ราย แทนอนุกรรมการท่ีขอลาออก จํานวน ๓ ราย 
ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามท่ีรองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ) เสนอ  ดังนี้ 
๑. ใหแตงตั้ง นายชัชวาล คุณคํ้าชู  เปนอนุกรรมการประเมินมูลคาคลื่นความถ่ีใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แทน ดร.ธเนศ เมศจําเริญ อนุกรรมการท่ี
ขอลาออก  

๒. ใหแตงตั้งนางบุษบา  ชัยจินดา เปนอนุกรรมการประเมินมูลคาคลื่นความถ่ีใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แทน ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ท่ีขอลาออก 



๑๕ 
 

๓. ใหแตงตั้ง นางกฤษณพร ฟุงเกียรติ  เปนอนุกรรมการสงเสริมและกํากับการแขงขัน
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แทน ผศ.ดร .ศุภัช ศุภชลาศัย 
อนุกรรมการท่ีขอลาออก 

                               ๔. ใหแตงตั้ง  นายวินัย วิทวัสการเวช   เปนอนุกรรมการกําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียม
และคาบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   แทน   รศ.ดร.ธนินทร 
มีโภคี อนุกรรมการท่ีขอลาออก 

  
 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานดานกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน ท้ัง ๔ ราย ใหสํานักงาน กสทช.ดําเนินการตามมติหลักการของท่ี
ประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  และ 
มติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ : แนวทางการแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการใชงานคล่ืนความถี่ในกิจการวิทยุ

การบิน : คณะอนุกรรมการแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบิน 
  

มติท่ีประชุม อนุมัติแนวทางการแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการใชงานคลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุ
การบิน ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ โดยใหปรับแกในสวนการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึง
ตองดําเนินการโดยเครงครัด ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นท่ีประชุมไป
พิจารณาวางหลักปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายท่ีชัดเจนและดําเนินการอยางเครงครัดใน
เรื่องของสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีการรบกวนสัญญาณวิทยุการบิน   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ :  สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการตอ (ราง) ประกาศ 

กสทช. เรื่อง คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน : กสท.,นส. 
 

มติท่ีประชุม                ๑. รับทราบสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการตอ (ราง)                                                  
                                   ประกาศ กสทช. เรื่อง  คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ 
                                   กิจการโทรทัศน  

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบ(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง คาธรรมเนียมใบอนุญาต 
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  

 ๓. มอบหมายใหประธาน กสท.ลงนามในประกาศ กสทช. เรื่อง คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ในฐานะปฏิบัติการ
แทนประธาน กสทช. เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

 ๔. กสทช.ประวิทยฯ มีขอสังเกตเรื่องรายไดคาธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน หากมีการประมาณการณรายไดไวจะสามารถนําไป
กําหนดนโยบายลดคาธรรมเนียมใบอนุญาตตอไปได 

 
 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ :  โครงการเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระนางเจาฯ ครบ ๘๐ พรรษา: กบ., กท.  
 
มติท่ีประชุม  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ของ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และพนักงานสํานักงาน กสทช. ท้ัง
มวล มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพ่ือใหพสก
นิกรชาวไทย ไดดํารงชีวิตดวยความผาสุกและม่ันคงอยางตอเนื่องตลอดมาโดยนําเงิน
ข้ึนทูลเกลาฯ ถวายตามท่ีสมเด็จพระนางเจาฯ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
และพระราชกรณียกิจนอยใหญนานัปการเพ่ือบําบัดทุกขบํารุงสุขประชาชน พัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต และการสื่อสาร ใหประชาชนมีความอยูดีกินดีข้ึน รวมท้ังไดรับ
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน นอกจากนี้ยังทรงหวงใยและทรงสนับสนุนใหอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันมีคาของแผนดินไทยใหสามารถอยูรวมกับ
ชุมชนไดอยางเก้ือกูลกัน ทรงเปนพลังอันยิ่งใหญท่ีกอใหเกิดการอนุรักษและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงอันประณีต วรรณกรรมและนาฏศิลป
ไทย ซ่ึงเปนมรดกภูมิปญญาอันทรงคุณคาท่ีตกทอดมาแตบรรพบุรุษใหคงอยูคูแผนดิน 
และสืบทอดสูอนุชนรุนหลังใหมีความภาคภูมิในศิลปะของไทยอันเปนเอกลักษณเพียง
หนึ่งเดียวในโลก 

   
  ในวาระมหามงคลนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติจึงขอนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีคุณูปการตอประชาชน
ชาวไทย ดังนั้น เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติและเปนสวนหนึ่งในการเผยแพรพระเกียรติ
คุณอันยิ่งใหญไพศาลในแผนดิน และเปนสื่อกลางในการถายทอดพระราชจริยวัตรและ
น้ําพระราชหฤทัยอันงดงาม เพ่ือใหเปนท่ีประจักษแกปวงอาณาประชาราษฎร อีกท้ัง
ยังเปนการแสดงความจงรักภักดี ท่ีทรงเปนพระม่ิงขวัญในฐานะ “แมของแผนดิน” ผู
ทรงคุณอันประเสริฐ และเปนแบบอยางอันดีงามในทุกดาน ท้ังพระราชจริยวัตรอัน
งดงาม พระปรีชาสามารถในกิจการงานท้ังหลาย และพระราชหฤทัยท่ีเปยมลนไปดวย
พระเมตตา 
 
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กสทช.) มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพ่ือใหพสก
นิกรชาวไทย ไดดํารงชีวิตดวยความผาสุกและม่ันคงอยางตอเนื่องตลอดมา ท่ีประชุมจึง
มีมติอนุมัติรายจายการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ ครบ ๘๐ 
พรรษา จํานวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบลานบาทถวน) โดยเบิกจายงบประมาณ
รายจายงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปน ประจําป ๒๕๕๕  

       
หมายเหตุ                   ๑. กสทช.ประวิทยฯ ติดภารกิจมิไดรวมพิจารณาในวาระนี้ในท่ีประชุม 
                               ๒. กสทช.สุภิญญาฯ ติดภารกิจจึงมิไดรวมพิจารณาวาระนี้ในท่ีประชุม 
 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ :  การเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิดานอ่ืนในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลแทน

อนุกรรมการ (นายปรีชา วัชราภัย)  ท่ีลาออก : กทค. , บย. 
 
มติท่ีประชุม                ๑. เห็นชอบใหแตงตั้ง พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ เปนผูทรงคุณวุฒิดานอ่ืนใน

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล แทน อนุกรรมการ (นายปรีชา วัชราภัย)  ท่ี
ลาออกจากตําแหนง  ท้ังนี้ ใหมีวาระการเปนอนุกรรมการเทากําหนดเวลาของผูซ่ึง
ตนแทน 

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดานอ่ืนในคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล ใหสํานักงาน กสทช.ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี    
๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓   และ มติท่ีประชุม 
กสทช.ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

๒. กสทช.ประวิทยฯ  ไมเห็นชอบการแตงตั้ง เนื่องจากการดําเนินการไมเปนไปตาม
แนวทางท่ีหารือกันในท่ีประชุม กทค.ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม 
๒๕๕๕  โดยจะไดทําบันทึกสงวนความเห็นประกอบรายงานการประชุม กสทช. 
ตอไป  

 
หมายเหตุ                   ๑. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๖๘๕ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ขอใหแกไขรางรายงานการประชุมในวาระนี้ และมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๓๘ 
ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุมในสวน
หมายเหตุดังนี้ “ในการพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิดานอ่ืนในคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลแทนผูท่ีลาออกนั้น ท่ีประชุม กทค.ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๕  มีมติให กทค.ทุกทานพิจารณาเสนอรายชื่อใหประธาน กทค. หาก
ไมมีความเห็นแตกตางจึงเสนอท่ีประชุม กสทช. แตหากมีความเห็นแตกตางใหนําเสนอ  
ท่ีประชุม กทค.ตอไป มิใชเสนอท่ีประชุม กสทช. โดยตรง และเนื่องจากผมไดเสนอชื่อ 
นายวิชัย โชควิวัฒน ภายในวนัท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕   ซ่ึงเปนกําหนดเวลาท่ีไดตกลง
กันในท่ีประชุม กทค.โดยปรากฎหลักฐานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จึงตอง
นําเรื่องดังกลาวใหท่ีประชุม กทค.พิจารณาอีกครั้งกอน ตามท่ีมีมติไวการเสนอท่ีประชุม 
กสทช.ในวันนี้จึงเปนการไมปฏิบัติตามมติท่ีประชุม กทค.โดยชัดแจง   ในกรณีเกรง
วาการแตงตั้งอนุกรรมการจะลาชาเนื่องจาก กสทช.ประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ท่ีประชุม 
กสทช. ก็สามารถมีมติมอบอํานาจใหท่ีประชุม กทค.พิจารณาแตงตั้งได  โดยไมตอง
นําเสนอท่ีประชุม กสทช.อีกครั้งหนึ่ง” 

๒.  กสทช.สุภิญญาฯ ติดภารกิจจึงมิไดรวมพิจารณาวาระนี้ในท่ีประชุม 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒  :  การแตงตั้งผูชวยเลขานุการประจํา กสทช. : กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ, บย. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหถอนเรื่องการแตงตั้งผูชวยเลขานุการประจํา กสทช. ออกจากวาระการ

พิจารณา ตามท่ี กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ เสนอ  
  
หมายเหตุ           ๑. กสทช.ประวิทยฯ ติดภารกิจจึงมิไดรวมพิจารณาวาระนี้ในท่ีประชุม 

๒.  กสทช.สุภิญญาฯ ติดภารกิจจึงมิไดรวมพิจารณาวาระนี้ในท่ีประชุม 
 

 
อนึ่ง ในชวงทายของการประชุม ประธาน กสทช. แจงใหท่ีประชุมทราบวาในวันท่ี ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ และ วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน (ดร.ศุภชัย ศรีหลา และคณะ) จะ
เดินทางมายังสํานักงาน กสทช.เพ่ือเยี่ยมชมสถานท่ี กระบวนการและข้ันตอนในการ
ประมูลคลื่นความถ่ี ๓G   

 
 
ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น.  
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