
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๔ 

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  หองประชุม ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

  ผูเขาประชุม 

  

  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

  

๑. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ  

๒. พันเอก นที ศุกลรัตน รองประธานกรรมการ  

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

พันเอก เศรษฐพงค 

พลโท ดร.พีระพงษ 

นายสุทธิพล 

พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ 

นายประเสริฐ 

มะลิสุวรรณ 

มานะกิจ 

ทวีชัยการ 

งามสงา 

ศีลพิพัฒน 

รองประธานกรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท กรรมการ 

๙. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กรรมการ 

๑๐. นายประวิทย ล่ีสถาพรวงศา กรรมการ 

๑๑. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

๑๒. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช.   เลขานุการ 

  

  

ผูเขารวมประชุม 

  

 ๑.    พลอากาศเอก คณิต      สุวรรณเนตร            เลขานุการประธาน กสทช. 

 ๒.    นายเฉลิมชัย               กกเกียรติกุล            ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการ 

                                                                สํานักประธานกรรมการ  

เจาหนาที่การประชุม  

  

 ๑. นายอารักษ โพธิทัต ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักการประชุมและ

เลขานุการ 

 ๒. นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการและ

ติดตามประเมินผล 

 ๓. นายบุญย่ิง โหมดเทศน ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนมติ  

และรายงานการประชุม  



 ๔. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานวาระ  

การประชุม 

 ๕. นางนภาพร เกงสาร ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

 ๖. นางสาวสุภาวดี สดศรี ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

 ๗. นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  

 ๘. นางสาวอภิชญามล วารุณประภา ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  

  

ผูช้ีแจง 

๑.     นางอัจฉรา                   ปณยวนิช                ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล  

๒.     นายสุธีระ                    พึ่งธรรม                  ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานระบบงานทรัพยากรบุคคล  

๓.     นายพากเพียร               สุนทรสิต                ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานัก  

  การบริการอยางทั่วถึง    

๔.     นางสาวรุงตะวัน             จินดาวัลย               ปฏิบัติหนาที่ ผูบริหารระดับตน (บ๓) 

                                                                  สํานักพัฒนานโยบายและกฎกติกา  

๕      นายวรพงศ                   นิภากรพันธ             ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมภารกิจดานการงบประมาณ  

๖.     นางยุพา                      จันทรกระจาง          ปฏิบัติหนาที่ ผูบริหารระดับตน (บ๓) 

                                                                    กลุมภารกิจดานการงบประมาณ  

๗.     นางเรวดี                      ทับกิลา                 ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

                                                                   สํานักการคลัง      

๘.     นางสาวนฤมล               รอยลาภเจริญพร        ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

                                                                   สํานักทรัพยากรบุคคล  

  

ระเบียบวาระที่ ๑    :    เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

                                

๑. ประธาน กสทช.ไดแจงใหทราบวาการประชุม กสทช.คร้ังนี้ เปนการประชุมนัดสุดทายของ

ป ๒๕๕๔ และไดกลาวอวยพรปใหม รวมทั้งไดกลาวขอบคุณในความรวมมือ  

๒. ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประธาน กสทช. ไดเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ 

จังหวัดขอนแกน โดยประธาน กสทช.  พรอมคณะ ไดเดินทางไปตรวจเย่ียมสํานักงาน 

กสทช. เขต ๖ ขอนแกน   และรับฟงการสรุปผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปญหาอุปสรรคใน

การทํางานของ สํานักงาน กสทช. เขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ไดแก เขต ๖ 

ขอนแกน  เขต ๒ อุบลราชธานี  , เขต ๗ นครราชสีมา   และ เขต ๘ อุดรธานี   และเม่ือวัน

พฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔   ประธาน กสทช.ได เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา

งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําศูนยอินเทอรเน็ต ที่จัดโดยสํานักการบริการอยาง

ทั่วถึง ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน  

๓. เม่ือวันศุกรที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔   สํานักงาน กสทช. รวมกับกระทรวงกลาโหม ไดจัดใหมี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง บทบาทของ กสทช. ตอหนวยงานดานความม่ันคง ณ 



สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ในการนี้ ประธาน กสทช. ไดบรรยายในหัวขอเร่ือง บทบาท

และหนาที่ของ กสทช.       สําหรับภารกิจในดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน  และดานกิจการโทรคมนาคม มีรองประธาน กสทช.   (พันเอก นทีฯ) บรรยายใน

หัวขอเร่ือง แนวทางการดําเนินงานดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และ รอง

ประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) บรรยายในหัวขอเร่ือง   แนวทางการดําเนินงาน

ดานกิจการโทรคมนาคม  

๔. เม่ือวันเสารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประธาน กสทช. ไดไปเปนประธานในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง การเตรียมความพรอมการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ณ 

โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร   ตามที่สํานักงาน กสทช. และ

คณะอนุกรรมการกํากับและพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลน ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

เพื่อเตรียมความพรอมการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ   อันเปนประโยชน

อยางย่ิงตอการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลน   การสรางการมีสวนรวมของสมาชิก และการ

เปนขายส่ือสารสํารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่ทําใหระบบส่ือสารหลักไม

สามารถติดตอส่ือสารกันได  

 ๕.  เม่ือวันจันทรที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมาธิการการพัฒนา

การเมือง การส่ือสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน สภาผูแทนราษฎร ได

เดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมรวมกับ กสทช. โดยมีประธาน กสทช. ใหการรับรอง และ 

รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ)      กสทช. พลโท ดร. พีระพงษฯ     กสทช. พันตํารวจเอก 

ทวีศักด์ิฯ  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ  และ กสทช. ประเสริฐฯ เขารวมช้ีแจงรายละเอียด

เก่ียวกับรางแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   หลักเกณฑการจัดสรร

คล่ืนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนใหภาคสวนตางๆ ตลอดจนแผนการในการ

ช้ีแจงหรืออธิบายตอวิทยุชุมชนในการประชุมดังกลาวดวย  

  ๖. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. จะมีพิธีมอบ         โลที่ระลึกใหแก

พนักงานของสํานักงาน กสทช. ที่จะเกษียณอายุ ณ อาคารหอประชุมช้ัน ๒ โดยในปนี้มี

พนักงานเกษียณอายุรวมทั้งส้ิน ๑๔ ราย แบงออกเปน พนักงานเกษียณอายุตามกําหนด 

๖ ราย และพนักงานที่เกษียณอายุกอนกําหนด   ๘ ราย  จึงขอเรียนเชิญ กสทช. ทุกทาน

เขารวมงานดังกลาวดวย   

          

มติที่ประชุม             รับทราบเร่ืองตามที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับไป

ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป  

ระเบียบวาระที่  ๒     : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

  

ระเบียบวาระที่  ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔  วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔  

  

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม  กสทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔   วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔   ตามที่สํานักงาน 

กสทช. เสนอ  โดยมีขอแกไข ดังนี้ 



                                    ๑. ใหแกไขเพิ่มเติมขอความในมติ วาระที่ ๕.๖ ขอ ๒. ขอความ “วาระการดํารงตําแหนง “ 

ตอทายขอความ  “รวมทั้งอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย” 

                            ๒. ใหแกไขขอความในมติวาระที่ ๕.๑๑   ขอ ๒.๒ โดยปรับใหมเปนดังนี้       

                                “....โดยทั้ง กสท.และ กทค. ในฐานะผูถูกอุทธรณ เปนบุคคลเดียวกันตางเปนองคประกอบ

ของ กสทช.ผูพิจารณาอุทธรณ ทั้งนี้ ผูรองสามารถรองตอศาลปกครองเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานของ กสท. และ กทค.ได  และศาลปกครองจะเปนผูวินิจฉัยวาจําเปนตองมี

ขั้นตอนการอุทธรณกอนการฟองคดีหรือไม  จึงไมจําเปนตองกําหนดเร่ืองการอุทธรณไว ใน

ช้ันนี้” 

                            ๓. ใหแกไขเพิ่มเติมขอความในมติวาระที่ ๕.๑๓ ขอ ๑   ใหมเปนดังนี้ “ ...ที่ประชุมประกอบกับคํา

วินิจฉัยของประธาน กสทช.จึงมีมติ...” 

                            ๔. ปรับแกไขตัวเลขงบประมาณในมติวาระที่ ๕.๑๕ ขอ ๒.๒   จากเดิม        “ ๕๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท”  แกไขใหมเปน “๕๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท” 

                       

ระเบียบวาระที่  ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  

  

มติที่ประชุม                รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๔   วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามที่

สํานักงาน กสทช. เสนอ   โดยมีขอแกไขในมติวาระที่ ๕.๑ ขอ ๑ แกไขใหมเปน “ จํานวน ๙ 

ราย เขาแสดงวิสัยทัศนและรับการสัมภาษณปรากฏวามีผูเขาแสดงวิสัยทัศนและรับการ

สัมภาษณ จํานวน ๘ ราย” 

ระเบียบวาระที่ ๓   :     รายงานผลการดําเนินงาน 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ :   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔  วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

  

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔   วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๕๔   ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ   

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒  :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ( กสท.)  

  

มติที่ประชุม             รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน 

ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามที่ ประธาน กสท. (กสทช.พันเอก นทีฯ) เสนอ 

                                    

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  :คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคม ( กทค.) 

  

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม   ตามที่ ประธาน 

กทค. (กสทช. พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ  



                                    

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ :   รายงานการดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยของสํานักงาน กสทช.  : ปฏิบัติหนาที่ 

เลขาธิการ (นายฐากรฯ)  

  

มติที่ประชุม              รับทราบเร่ืองการส้ินสุดการรายงานการดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยของ สํานักงาน กสทช. 

เนื่องจากปจจุบันสถานการณอุทกภัยไดคล่ีคลายสูสภาวะปกติแลว    ตามที่ ปฏิบัติหนาที่ 

เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) รายงานใหที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๔   :   เร่ืองเพ่ือทราบ  

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ :  รายงานผลการดําเนินการทางกฎหมายหางหุนสวนจํากัดสุจิรา         เอนเตอร

ไพรส  : ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช.(นายฐากรฯ) , กม. 

  

มติที่ประชุม             รับทราบรายงานการดําเนินการทางกฎหมายหางหุนสวนจํากัดสุจิรา         เอนเตอรไพรส และเร่ือง

หางหุนสวนจํากัด สุจิรา เอนเตอรไพรส   ไดมีหนังสือแจงสงมอบสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ 

ปณ. พรอมอุปกรณเคร่ืองสงคืนใหสํานักงาน กสทช.   ตามที่สํานักงาน กสทช.เสนอ ทั้งนี้ ให

ประธาน  กสทช.กํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช.ในกรณีดังกลาว ใหเปนไป

ตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยเครงครัดตอไป  

                             

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ :   รายงานผลการดําเนินงานตามระเบียบ กทช.วาดวยหลักเกณฑการบริหารจัดการสิทธิ

เรียกรองคาเชาใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมและ คาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุ พ.ศ.

๒๕๕๐ : ปฏิบัติหนาที่ รสทช.(นายพิทยาพลฯ) ,กม. 

  

มติที่ประชุม              ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานสถานะคดีที่มีอยูในความรับผิดชอบ ของสํานักกฎหมาย 

ซ่ึงเลขาธิการ กสทช.ไดอนุมัติจําหนายหนี้คดี บริษัท ใบหยก สวีท จํากัด และนายนิยม นะ

ออน ทั้งนี้ ตามขอ ๑๗ ของ ระเบียบ กทช.   วาดวยหลักเกณฑการบริหารจัดการสิทธิ

เรียกรองคาเชาใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมและคาตอบแทนในการใชคล่ืนความถ่ีวิทยุ พ.ศ.

๒๕๕๐ ตามที่ สํานักงาน กสทช.เสนอ  

                              ๒. มอบหมายให  สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีการจําหนายหนี้คดี บริษัท ใบหยก สวีท 

จํากัด ซ่ึงศาลแขวงดุสิตมีคําพิพากษา        ยกฟองเนื่องจากคดีขาดอายุความวาสาเหตุ

ของความลาชาในการย่ืนฟองเกิดในขั้นตอนใด แลวรายงานใหที่ประชุม กสทช. ทราบ

ตอไป 

  

ระเบียบวาระที่  ๕   :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑  :  คําสั่งเรียกใหทําคําใหการในคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๒๑๘๐/๒๕๕๔ (ระหวางบริษัท 

ดีแทค เนทเวอรค จํากัด (ดีแทค) ผูฟองคดี กสทช.(ผูถูกฟองคดี)  : ปฏิบัติหนาที่ 

เลขาธิการ กสทช.(นายฐากรฯ),กม. 



  

มติที่ประชุม                       ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบกําหนดหลักการแนวทางการดําเนินคดีปกครอง(เพิ่มเติม) ในกรณี

การฟองรองคดีที่เก่ียวกับกฎทางปกครอง โดยให กสท. และ กทค.ใชแนวทางการดําเนินคดี

ทํานองเดียวกับกรณีคําส่ังทางปกครอง ตามมติหลักการในการประชุม กสทช.   คร้ังที่ ๗/

๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔   วาระที่ ๕.๕ ทั้งนี้ สําหรับกรณี คําส่ังเรียกใหทํา

คําใหการในคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๒๑๘๐/๒๕๕๔ ระหวางบริษัท ดีแทค เนทเวอรค 

จํากัด (ดีแทค) ผูฟองคดี กสทช.   ผูถูกฟองคดี ซ่ึงเปนกรณีการฟองรองเก่ียวกับกฎทาง

ปกครอง จึงใหดําเนินการเปนไปตามมติหลักการดังกลาวขางตน  

  

                            

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ :  คําสั่งเรียกใหทําคําใหการในคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๒๑๘๑/๒๕๕๔ (ระหวางบริษัท โท

เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)   ผูฟองคดี กสทช. (ผูถูกฟองคดี) :

ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช.(นายฐากรฯ)  กม. 

  

มติที่ประชุม             ที่ประชุมพิจารณาเห็นวากรณี คําส่ังเรียกใหทําคําใหการในคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๒๑๘๑/๒๕๕๔ ระหวางบริษัท โทเทิ่ล แอ็ค

เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)   ผูฟองคดี กสทช. ผูถูกฟองคดี  เปนกรณีฟองรองเก่ียวกับกฎทางปกครอง จึงให

ดําเนินการใหเปนไปตามมติหลักการในการประชุม กสทช.คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๑

แนวทางการดําเนินคดีปกครอง กรณีการฟองรองคดีที่เก่ียวกับกฎทางปกครอง             

                                      

ระเบียบวาระที่ ๕.๓  :  คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ียาน 

2.1 GHz เพ่ือรองรับเทคโนโลยี IMT-2000 หรือ  IMT Advanced : ประธาน กทค. 

(กสทช.พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

  

มติที่ประชุม             เห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคล่ืนความถ่ียาน 

2.1 GHz เพื่อรองรับเทคโนโลยี IMT-2000 หรือ  IMT Advanced  โดยมีองคประกอบ อํานาจ

หนาที่ และมีวาระการปฏิบัติหนาที่ ๒ ป นับแตวันที่มีคําส่ัง โดยใหไดรับคาตอบแทน คาเบี้ย

ประชุม ตามขอ ๑๘ (๑) (ข) และ ขอ ๒๓   ของระเบียบ กทช. วาดวยวิธีการประชุมของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคาตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม ตามที่ 

ประธาน กทค. (กสทช.พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ ดังนี้ 

                            ๑.  พันเอก เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ                   ประธานอนุกรรมการ 

                            ๒.  นายสุทธิพล     ทวีชัยการ                         อนุกรรมการ 

                            ๓.  นายประเสริฐ     ศีลพิพัฒน                        อนุกรรมการ 

                            ๔.  นายประวิทย     ล่ีสถาพรวงศา                    อนุกรรมการ 

                            ๕.  พลเอก สุกิจ       ขมะสุนทร                      อนุกรรมการ 

                            ๖.  พลเอก ประสิทธิชัย      พิบูลรัตน                อนุกรรมการ 

                            ๗.  รองศาสตราจารย ดร.กิตติศักด์ิ     ปรกติ          อนุกรรมการ 



                             ๘.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชาติ   กิเลนทอง      อนุกรรมการ 

                            ๙.  ดร.วาชิต          รัตนเพียร                          อนุกรรมการ 

                            ๑๐. ดร.เดือนเดน     นิคมบริรักษ                      อนุกรรมการ 

                            ๑๑. นายจิตรนรา     นวรัตน                            อนุกรรมการ 

                            ๑๒. นายอิสริยะ       ไพรีพายฤทธิ์                   อนุกรรมการ 

                            ๑๓. นายเชิดชัย       ขันธนะภา                       อนุกรรมการ 

๑๔. นายองอาจ       เรืองรุงโสม                      อนุกรรมการ 

                            ๑๕. นายดํารงค       วัสโสทก                         อนุกรรมการและเลขานุการ  

                            ๑๖. ดร.เจษฎา         ศิวรักษ                          ผูชวยเลขานุการ 

  

ทั้งนี้ ในการจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคล่ืน

ความถ่ียาน 2.1  GHz เพื่อรองรับเทคโนโลยีIMT-2000 หรือ  IMT Advanced ใหสํานักงาน 

กสทช.ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช.คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๔  วาระที่ ๕.๓ กอนนําเสนอประธาน กสทช.เพื่อพิจารณาลงนามตอไป  

  

      ระเบียบวาระที่ ๕.๔  :  (ราง) แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  : ประธาน กทค. (กสทช. พันเอก 

เศรษฐพงคฯ) 

  

      มติที่ประชุม         เห็นชอบในหลักการรางแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ( พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๙) ตามที่ ประธาน 

กทค. ( พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ    ทั้งนี้ หาก กสทช.   ไดมีความเห็นเพิ่มเติมขอใหจัดสง

ความเห็นดังกลาวให กทค. เพื่อรวบรวม   และพิจารณาดําเนินการกอนนําไปจัดประชุมรับ

ฟงความคิดเห็นสาธารณะตอไป   ตามมาตรา ๒๘ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 

พ.ศ.๒๕๕๓ ตอไป   

  

      หมายเหตุ              การประชุมวาระที่ ๕.๔ เร่ือง  (ราง)  แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม  (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  ที่ประชุมมีมติรับรองมติ

ดังกลาว ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๔   เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อนํารางแผนแมบท

ดังกลาวไปดําเนินการลงเผยแพรใน    Website  ของสํานักงาน กสทช.  กอนจัดประชุมเพื่อรับฟงความ

คิดเห็นสาธารณะตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไวไดรวดเร็วย่ิงขึ้น  

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ :  การเปนเจาภาพจัดการประชุมสัมมนา 19 th  ITS Biennial Conference 2012 ระหวางวันที่ 

๑๘-๒๑ 

                                   พฤศจิกายน ๒๕๕๕ :    ประธาน กทค.    (กสทช. พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

                                    

  มติที่ประชุม                ๑.   รับทราบรายงานการดําเนินการเตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพ จัดการประชุมสัมมนาทาง

วิชาการ 19th  ITS Biennial Conference2012 ของสํานักงาน กสทช. ตามที่ ประธาน กทค. (กสทช. พันเอก 

เศรษฐพงคฯ )  เสนอ โดยใหรับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาความเหมาะสมในเร่ืองการ

กําหนดสถานที่จัดประชุมโดยใหคํานึงเร่ืองปญหาการจราจร โดยใหสามารถเขาถึงได



สะดวก  และมีส่ิงอํานวยความสะดวกครบถวน ทั้งนี้ใหจัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบสถานที่และ

นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง  

                            ๒.  อนุมัติในหลักการต้ังงบประมาณโครงการ19 th ITS Biennial Conference 2012 จํานวน ๑๕ ,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท โดยบรรจุไวในงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ ของสํานักงาน กสทช.  

                            ๓.  เห็นชอบกําหนดอัตราคาลงทะเบียนเขางาน 19 th ITS Biennial Conference 2012 ตามที่สํานักงาน กสทช.

เสนอ ทั้งนี้ ใหรับขอคิดเห็นของที่ประชุมเร่ืองกําหนดอัตราคาลงทะเบียน โดยใหกําหนดอัตรา

คาลงทะเบียนซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว เพื่อมิใหเกิดปญหาความยุงยากในการคํานวณ  

  

      ระเบียบวาระที่ ๕.๖ :  ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

วาดวยการจายบําเหน็จพนักงานและการสงเคราะหภายหลังออกจากงาน พ.ศ. ....      :  ปฏิบัติ

หนาที่ เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) , ปต. 

  

มติที่ประชุม                 ๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา โดยที่ พนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๘ 

ซ่ึงมีสิทธิไดรับบําเหน็จพนักงานตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติวาดวยการจายบําเหน็จพนักงาน พ.ศ.๒๕๔๙ ไดโอนไปเปนพนักงานของสํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน 

กสทช.) ตามนัยมาตรา ๘๙ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น

เพื่อใหพนักงาน กสทช.ที่โอนมาตามกฎหมายดังกลาวซ่ึงไดปฏิบัติงานมาดวยดีโดยตลอดให

ไดรับสิทธิตามกฎหมายตอไป โดยใหสามารถนําเวลาปฏิบัติงานเดิมมารวมกับเวลาที่ปฏิบัติงานที่

สํานักงาน กสทช. เพื่อคํานวณบําเหน็จได รวมทั้งเพื่อใหพนักงานสํานักงาน กสทช.ซ่ึงไดรับการ

แตงต้ังใหมและปฏิบัติงานประจํามาดวยดี มีสิทธิไดรับบําเหน็จและการสงเคราะหภายหลังออก

จากงานเชนกัน นอกจากนี้เพื่อใหมีเงินเพียงพอในการเบิกจายบําเหน็จในอนาคต   ดังนั้น ที่

ประชุม จึงมติ ดังนี้ 

๑.๑ เห็นชอบในหลักการการจัดต้ังกองทุนบําเหน็จพนักงานและการสงเคราะหภายหลังออกจาก

งาน  ตามที่ ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) เสนอ 

                                 ๑.๒ เห็นชอบในหลักการรางระเบียบ กสทช.วาดวยการจายบําเหน็จพนักงานและการสงเคราะหภายหลัง

ออกจากงาน พ.ศ. .... ตามที่ สํานักงาน กสทช.เสนอ ทั้งนี้ โดยใหรับขอคิดเห็นของที่ประชุม

ไปพิจารณาดําเนินการปรับแกไขรางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการจายบําเหน็จพนักงานและการ

สงเคราะหภายหลังออกจากงาน พ.ศ. .... ใหมีความครบถวนถูกตอง และนําเสนอที่ประชุม 

กสทช.พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง ในประเด็นดังตอไปนี้  

                                        ๑.๒.๑  นิยามคําวา “พนักงาน”  ในขอ ๔ ใหหมายความรวมถึงพนักงานประเภทใดบาง  

  ๑.๒.๒  ขอ ๕ ผูรักษาการตามระเบียบควรกําหนดให ประธาน กสทช. เปนผูรักษาการตาม

ระเบียบนี้ 



              ๑.๒.๓  หมวด ๖ ขอความ “เงินทุนสํารอง” ควรปรับแกไขใหเปน “กองทุนบําเหน็จ”                

                     ๑.๒.๔ ควรปรับเปล่ียนขอความในขอ ๑๙ (๑)(๒)  โดยใหใช   ขอความใหม ดังนี้ 

                                          ๑)  “ ขอ ๑๙ (๑) เงินประเดิมที่ไดรับการจัดสรรจาก    คณะกรรมการงบประมาณ

รายจายประจําป”                                   

                                                                   ๒) “ ขอ ๑๙ (๒) เงินที่ไดรับจัดสรรจาก คณะกรรมการงบประมาณรายจาย

ประจําป”                                            

                         ๒. อนุมัติในหลักการใหสํานักงาน กสทช.กันเงินงบประมาณเหลือจายป ๒๕๕๔ จํานวน   ๒๕๐ ลานบาท 

เพื่อกันไวเบิกเหล่ือมป เพื่อนําสงเขากองทุนบําเหน็จพนักงานและการสงเคราะหภายหลังออก

จากงานในภายหลังตอไป ทั้งนี้ เพื่อมิใหเปนภาระผูกพันงบประมาณรายจายป ๒๕๕๕  

             

     ระเบียบวาระที่ ๕.๗  : ขออนุมัติขยายการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ และขออนุมัติกันเงินไว

เบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔   :  ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) , 

งป. 

  

    มติที่ประชุม                ที่ประชุมพิจารณาเห็นวาเนื่องจากในปงบประมาณ ๒๕๕๔ เปนชวงการเปล่ียนผาน กทช.ปฏิบัติ

หนาที่ กสทช.มาเปน กสทช. ทําใหการดําเนินงานไมอาจเปนไปตามแผนที่กําหนด ดังนั้นเพื่อใหเกิด

ความตอเนื่องและมิใหบังเกิดความเสียหายแกทางราชการ ที่ประชุมจึงมีมติ ดังนี้  

๑.   อนุมัติการขยายการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ จํานวน ๕๔ รายการ 

วงเงิน ๑๓๓.๙๑ ลานบาท ตามที่สํานักงาน กสทช.เสนอ  

๒.  อนุมัติในหลักการใหมีการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี้  

๒.๑ กรณีรายการที่มีหนี้แลว   จํานวน ๒๑๒ รายการ จํานวนเงิน ๔๐๖.๐๕ ลานบาท  

๒.๒ กรณีรายการที่ยังไมมีหนี้ แตเปนขอผูกพันตามมติ กสทช. จํานวน   ๔ รายการ จํานวน 

๓๑.๒๗  ลานบาท 

๒.๓ กรณีรายการที่ยังไมมีหนี้ แตอยูระหวางดําเนินการทางพัสดุ (กระบวนการจัดซ้ือ-จัดจาง) 

จํานวน ๑๓๘ รายการ จํานวนเงิน ๑๕๙.๐๔ ลานบาท  

๓.  อนุมัติงบประมาณเหลือจาย รายการคาใชจายในการจัดการและบริหารองคกรของ กสท.ประจําป 

๒๕๕๔ จํานวน ๑.๒๗๖ ลานบาท เพื่อสมทบเพิ่มเติมโครงการจํานวน ๒ โครงการ ตามที่

สํานักงาน กสทช.เสนอ ดังนี้ 

๓.๑  โครงการชําระขอมูลและจัดทําฐานขอมูลรวมสารสนเทศ สําหรับ   กิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน       จํานวน  ๐.๔๘๖ ลานบาท 

๓.๒  โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจตอสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน สําหรับกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จํานวน ๐.๗๙๐ ลานบาท  

                            ๔.  อนุมัติในหลักการใหกันเงินไวเบิกจายเหล่ือมป ประจําป ๒๕๕๔ สําหรับการเบิกจายบําเหน็จพนักงาน และ

การสงเคราะหภายหลังออกจากงานและใหสํานักงาน กสทช.จัดทํารายละเอียดนําเสนอที่ประชุม

พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 

                                  



                                  ทั้งนี้ใหสํานักงาน ไปจัดทํารายละเอียดใหเปนไปตามมติดังกลาว  

  

      ระเบียบวาระที่ ๕.๘ :   โครงการพัฒนาเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา  (UniNet) ไปสูโรงเรียนวังไกลกังวล

และโรงเรียนราชนุเคราะห   : ปฏิบัติหนาที่ รสทช.(นายพิทยาพลฯ) , ทถ. 

  

     มติที่ประชุม                รับทราบ ความผิดหลงของสํานักการบริการอยางทั่วถึง ในการดําเนินการเสนอช่ือหนวยงานผูไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  (UniNet)  และ

โดยที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือยืนยันช่ือผูรับมอบเงินสนับสนุนการ

ดําเนินงานขยายโครงการพัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet) ไปสูโรงเรียนวัง

ไกลกังวลและโรงเรียนราชประชานุเคราะห ซ่ึงเปนไปตามมติที่ประชุม กสทช.คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แลว ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติใหเปล่ียนผูไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการพัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet) ไปสูโรงเรียนวังไกลกังวลและ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๔ แหง จากเดิมมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ เปน 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เนื่องจากเปนหนวยงานที่ดําเนินโครงการนี้ ตามที่ สํานักงาน 

กสทช. เสนอ 

  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๙  :   โครงการพัฒนาศูนยสาธิตอุปกรณและบริการโทรคมนาคม สําหรับคนพิการ และผูสูงอายุ 

(โครงการตอเนื่อง) :  กลุมภารกิจดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  

  

มติที่ประชุม                โดยที่ในป ๒๕๕๓ สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม รวมกับศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ไดดําเนินการจัดต้ังศูนยสาธิตอุปกรณและ

บริการโทรคมนาคมสําหรับคนพิการและผูสูงอายุขึ้น ในการนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนตอคนพิการ

และผูสูงอายุอยางเต็มที่ กอปรกับในป ๒๕๕๔ ซ่ึงเปนชวงเปล่ียนผานภายหลังจาก พ.ร.บ.องคกร

จัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ กลุมภารกิจดาน

การคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมจึงไดดําเนินโครงการพัฒนาศูนยสาธิตอุปกรณและ

บริการโทรคมนาคมสําหรับคนพิการและผูสูงอายุรวมกับเนคเทคตอเนื่องต้ังแตป ๒๕๕๓ และ

ดําเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติ กทค. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ครบถวนเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาศูนยสาธิตอุปกรณและบริการ

โทรคมนาคม สําหรับคนพิการ และผูสูงอายุ (โครงการตอเนื่อง) ภายในกรอบวงเงิน ๗ ,๘๐๐,๐๐๐ 

บาท โดยเบิกจายงบประมาณรายจายงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปนประจําป ๒๕๕๔ ตามที่ 

สํานักงาน กสทช.เสนอ  ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถเบิกจายไดทัน ใหสํานักงาน กสทช. กันไวเบิก

เหล่ือมป ป ๒๕๕๔ 

                                    

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ : การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาเพ่ิมเติมของนายสุภพล จรูญวณิชกุล นักเรียนทุน 

กสทช. : บค. 

  



    มติที่ประชุม              ๑. อนุมัติใหนายสุภพล จรูญวณิชกุล นักเรียนทุนสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๑ ซ่ึงศึกษาใน

ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม         ณ University of Colorado 

Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา ขยายระยะเวลาศึกษาตอไปจนถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ 

ตามที่รองขอและใหรายงานตัวและเขาปฏิบัติงานในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ตามระเบียบ

กําหนดตามที่ สํานักงาน กสทช.เสนอ  

                                       ๒. อนุมัติคาใชจายเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการศึกษาใหแก นายสุภพล จรูญ-วณิชกุล ระหวางขยาย

เวลาศึกษาตามขอ ๑ จํานวน ๒,๑๓๗.๐๖ ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ ๗๒ ,๖๙๔.๐๔บาท) 

                          ๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นที่ประชุมเร่ืองการขอขยายระยะเวลาการศึกษาตอของผูรับ

ทุน สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการดังนี้  

                  ๓.๑ ใหสํานักงาน กสทช.ไดเขมงวดในเร่ืองการขอขยายระยะเวลาศึกษาตอสําหรับคร้ังตอๆไป   ทั้งนี้ 

เพราะอาจเปนบรรทัดฐานในอนาคตและเพื่อใหผูรับทุนไดพยายามศึกษาใหทันภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด โดยอาจจะอนุมัติใหขยายระยะเวลาศึกษาตอแตไมสนับสนุนคาใชจาย  

  ๓.๒ ใหสํานักงาน กสทช.ประมวลเร่ืองการใหทุนการศึกษาของสํานักงาน กสทช.ที่ผานมา โดย

แยกรายละเอียด จํานวนผูไดรับทุน ระดับการศึกษา และ สาขาที่ศึกษา และปที่คาดวาจะ

จบการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากจะเปนขอมูลในการกําหนดโครงสรางอัตรากําลังและการจัดต้ัง

งบประมาณผูกพัน และนําเสนอที่ประชุม กสทช.เพื่อทราบตอไป  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ : โครงสรางการแบงสวนงานภายในของสํานักงาน กสทช.  : คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสราง

องคกรและวางกรอบอัตรากําลังของสํานักงาน กสทช.  

  

      มติที่ประชุม               ๑.  เห็นชอบในหลักการกรอบโครงสรางการแบงสวนงานภายในของสํานักงาน กสทช. ตามที่ ประธาน กทค.

(กสทช. พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ ทั้งนี้ใหคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสรางองคกรและวาง

กรอบอัตรากําลังของ สํานักงาน กสทช.  รับขอคิดเห็นที่ประชุมในประเด็นตางๆ ไปพิจารณาดําเนินการ

แกไขปรับปรุงใหเหมาะสมและถูกตองมากย่ิงขึ้น และนําเสนอในการประชุม กสทช.คร้ังตอไป 

ดังนี้ 

                                            ๑.๑ การปรับเปล่ียนภารกิจในสวนที่ขึ้นตรงตอ เลขาธิการ กสทช. ปรับเปล่ียนเปนใหขึ้นตรงตอ

ประธาน กสทช. 

                                            ๑.๒ ใหแกไขขอความ  “สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ”  แกไขใหมเปน “สํานักยุทธศาสตร

และการงบประมาณ” ทั้งนี้ เพื่อใหครอบคลุมดานแผนงานและแผนงบประมาณ  

                                    ๑.๓ ใหแกไขขอความในเอกสารหนา ๓ จากเดิม   “ ภารกิจที่ขึ้นตรงตอเลขาธิการ” แกไขใหมเปน “ภารกิจ

การบริหารองคกร” 

                              ๑.๔ ใหแกไขขอความในเอกสารหนา ๔ ขอ ๘)(๑๑)  จากเดิม  “ สํานักบริการโดยทั่วถึงและเพื่อ

สังคม”   แกไขใหมเปน  “ สํานักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม” 

                                    ๑.๕ ใหพิจารณาเพิ่มเติมเร่ืองการกําหนดโครงสรางการแบงสวนงาน ภายในเพื่อรองรับภารกิจเก่ียวกับ

วิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ 

                              ๑.๖ ใหฝายเลขาคณะอนุกรรมการฯ ไปช้ีแจงรายละเอียด  Job  Description ของโครงสรางการ



แบงสวนภายในของสํานักงาน  กสทช. ให กสทช. ประเสริฐฯ ทราบ 

  

                                ๒. มอบหมายให กสทช. ประวิทยฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ ไปหารือเพื่อหาขอสรุปรวมกันในประเด็นการ

พิจารณาเร่ืองกําหนดสํานักคุมครองผูบริโภคและสํานักกองทุนและวิจัยพัฒนากิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อจะไดปรับปรุงกรอบ

โครงสรางการแบงสวนงานภายในของสํานักงาน กสทช. ใหแลวเสร็จตอไป และนําเสนอในการ

ประชุม กสทช.คร้ังตอไป 

                          ๓. อยางไรก็ดี    ที่ประชุมไดมีการหยิบยกประเด็นปญหาเร่ืองอํานาจหนาที่ของพนักงานที่ปฏิบัติงานดาน 

กสท.    ซ่ึงปจจุบันยังไมสามารถแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่ได เนื่องจากยังไมมีการประกาศใช

โครงสรางการแบงสวนงานภายในของสํานักงาน กสทช.ทําใหไมสามารถดําเนินการใหเปนไป

ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไวได ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบใหสงประเด็นปญหาดังกลาวให

คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาดานกฎหมายพิจารณา และเสนอความเห็นใหที่ประชุม กสทช.พิจารณา 

โดยดวนตอไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ : สัญญาจางผูบริหารตําแหนงเลขาธิการ กสทช.  

  

    มติที่ประชุม           ๑. เห็นชอบรางสัญญาจางผูบริหารตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ 

โดยใหรับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปดําเนินการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

ดังนี้ 

๑.๑   ใหแกไขขอความในรางสัญญา ขอ ๒.๑ เร่ืองอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ของผูรับจาง  โดยแกไขขอความจากเดิม “ ....ทั้งนี้ ภายใตนโยบายและการ

ควบคุมดูแลของ กสทช.รวมทั้งตองรักษาไวซ่ึงระเบียบ วินัย และ จรรยาบรรณ 

โดยเครงครัดอยูเสมอ”  แกไขใหมเปน  “...ตลอดจนใหถือวาวินัยของพนักงาน

ของสํานักงาน กสทช. ตามที่กําหนดในขอบังคับของ กสทช. เปนสวนหนึ่งของ

สัญญาฉบับนี้ และผูรับจางจะตองปฏิบัติตามและรักษาวินัยโดยเครงครัดอยู

เสมอ” 

๑.๒   ใหกําหนดอัตราคาตอบแทนใหแกเลขาธิการ กสทช. (ผูรับจางตามสัญญา) ตาม

ขอ ๓.๑  ในอัตราเดือนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๓   ใหแกไขขอความในขอ ๔.๔ เร่ืองวิธีการประเมิน โดยแกไขใหมเปนดังนี้ “โดย 

กสทช. อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ ”ประกอบดวย ประธาน กสทช. รองประธาน 

กสทช. 

๑.๔  ใหกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูรับจาง กรณี

ที่ผูวาจางแจงใหผูรับจางทราบเปนลายลักษณอักษรถึงรายละเอียดและเหตุผลที่

ผลการปฏิบัติงานของผูรับจางไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน   ตาม

ขอ ๔.๔  โดยกําหนดใหผูรับจางปรับปรุงประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานใหแลว



เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง 

๑.๕  ใหปรับปรุงถอยคําในเร่ืองการพนจากตําแหนงตามขอ ๕.๒ โดยใหใชถอยคําตาม

มาตรา ๖๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓  

๑.๖   ใหตัดขอความในขอ  ๕.๒.๗ (๑) – (๔) โดยแกไขใหมเปน “กสทช. มีมติดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน กสทช. ทั้งหมดใหออกจากตําแหนง

เพราะบกพรองตอหนาที่ มี ความประพฤติเส่ือมเสียหยอนความสามารถหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได” 

 ๑.๗ ใหเพิ่มเติมขอ ๕.๓.๖ ดังนี้ “ผูรับจางกระทําผิดขอกําหนดหรือเง่ือนไขขอใดขอหนึ่ง

ในสัญญาฉบับนี้ หรือขอเท็จจริงหรือขอมูลที่ผูรับจางใหไวในขอ ๖.๕ เปนเท็จ ” 

 ๑.๘ ใหตัดขอความ “ภายใตบังคับขอ ๕.๒ และขอ ๕.๓ ในขอ ๕.๔ และขอ ๕.๕ ออก 

 ๑.๙ ใหแกไขขอความขอ ๕.๔ โดยใหแกไขระยะเวลาที่ผูวาจางจะมีหนังสือบอกกลาวไป

ยังผูรับจาง จากเดิม “ไมนอยกวา “๑ เดือน ” แกไขใหมเปน “ ไมนอยกวา ๓๐ 

วัน” 

 ๑.๑๐      ขอ ๕.๕ ใหแกไขขอความเร่ืองระยะเวลาที่ผูรับจางย่ืนหนังสือถึงผูวาจางจาก

เดิม “ ลวงหนาไมนอยกวา ๑ เดือน ” แกไขใหมเปน     “ ลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ 

วัน ” 

 ๑.๑๑      ใหปรับปรุงเร่ืองสิทธิประโยชนอื่นของเลขาธิการ กสทช. ในเอกสารแนบทาย

สัญญา ใหมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้นและใหเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของ 

สําหรับกรณีที่ไมมีระเบียบกําหนดไว ใหไดรับสิทธิในอัตราเทียบเคียงกับระดับ

ปลัดกระทรวง 

  

        ทั้งนี้เม่ือไดดําเนินการปรับปรุงรางสัญญาจาง เลขาธิการ กสทช.  เรียบรอยแลว ให

นําเสนอประธาน กสทช. เพื่อพิจารณาอีกคร้ังหนึ่งกอนดําเนินการตกลงทํา

สัญญาตอไป 

  

๒.    เห็นชอบรางคําส่ังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง แตงต้ังเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ตามที่สํานักงาน กสทช.เสนอ ทั้งนี้ 

ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของตอไป  

  

หมายเหตุ                   การประชุมวาระที่ ๕.๑๒ เร่ืองสัญญาจางผูบริหารตําแหนงเลขาธิการ กสทช. เปนการประชุมลับ 

และที่ประชุมมีมติรับรองมติดังกลาวในการประชุม กสทช.คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ 

  

ระเบียบวาระที่ ๖     :   เร่ืองอ่ืนๆ 

  



ระเบียบวาระที่ ๖.๑  :   โครงการฝกอบรมองคความรูดานกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง และกิจการ

โทรทัศน : สํานักงาน กสทช. 

  

มติที่ประชุม             ที่ประชุมพิจารณาเห็นวาโครงการฝกอบรมองคความรูดานกิจการโทรคมนาคม   กิจการกระจาย

เสียง และกิจการโทรทัศน ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือระหวางสํานักงาน กสทช. และสถาบัน

พัฒนาขาราชการฝายตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรมเปนโครงการที่มีประโยชนเพื่อสงเสริม

ใหหนวยงานของศาลยุติธรรม ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของมีความรู เขาใจในบริบทที่

เก่ียวของกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ตลอดจน

เทคโนโลยีและแนวนโยบายในการกํากับดูแลกิจการดังกลาวของ กสทช. ขณะเดียวกัน ทาง

สํานักงานศาลยุติธรรมก็มีความรวมมือในการสนับสนุนการวางระบบการไกลเกล่ียใหกับ

สํานักงาน กสทช.ดังนั้น จึงมีมติอนุมัติโครงการฝกอบรมองคความรูดานกิจการโทรคมนาคม 

กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน  ภายในกรอบวงเงิน ๑๐ ลานบาท โดยใหเบิกจาย

จากงบประมาณเหลือจาย ป ๒๕๕๔ ของสํานักงาน กสทช.และใหสํานักงาน กสทช.กันเงิน

งบประมาณจํานวนดังกลาวไวเบิกเหล่ือมปดวย ตามที่ ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช.เสนอ 

ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นของ ที่ประชุมไปประสานงานกับสถาบันพัฒนา

ขาราชการฝายตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม ในประเด็นตางๆ อาทิ การจัดทําบันทึก

ขอตกลง(MOU) รวมกันระหวางสํานักงาน กสทช. และสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ 

สํานักงานศาลยุติธรรม   การพิจารณากําหนดเนื้อหาหลักสูตรเพิ่มเติมใหครอบคลุมทั้งดาน

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม โดยใหสอดคลองกับ

กลุมเปาหมายในหลักสูตรตางๆ   นอกจากนี้ ใหสํานักงาน กสทช.พิจารณาความเปนไปไดใน

การขยายความรวมมือในการดําเนินงานในทํานองเดียวกันนี้กับกลุมเปาหมายในภาคสวน

อื่นๆเพื่อใหบังเกิดประโยชนสูงสุดดวย  

  

หมายเหตุ                    ๑.  รองประธาน กสทช. (กสทช.พันเอก นทีฯ) ขอสงวนความเห็นในวาระนี้ สําหรับ กสทช.สุ

ภิญญาฯ เห็นดวยเร่ืองการจัดทําโครงการนี้ แตขอสงวนเร่ืองงบประมาณในการไปศึกษาดู

งานตางประเทศเนื่องจากเห็นวาหนวย งานของรัฐ มีงบประมาณสนับสนุนในเร่ือง

ดังกลาวไวแลว   

                                     ๒. กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ  ขอสงวนความเห็นวาการสนับสนุนงบประมาณ  ควรเปนการ

มอบใหสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม ซ่ึงจะตอง

ดําเนินการดังนี้ 

                                  ๒.๑ ควรใหมีการวางแผนงานรวมกัน   เชน  การรวมแลกเปล่ียนความรู     

                                        การบรรยายและรวมกําหนดหลักสูตร  

                                          ๒.๒ การใชจายเงินงบประมาณที่ใหการสนับสนุนจะตองไมใชไปเพื่อ

การศึกษาดูงานในตางประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการสนับสนุนเงิน

งบประมาณของหนวยงานภาครัฐ  

                            ๓.  กสทช.ประวิทยฯ ไมไดอยูรวมการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากติดภารกิจ 



  

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ :    รางคําสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมาย กสทช.  : ปฏิบัติ

หนาที่ เลขาธิการฯ (นายฐากรฯ) , กม. 

  

มติที่ประชุม             เห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดวยกฎหมาย กสทช. โดยมีองคประกอบและอํานาจ

หนาที่ ตามที่ สํานักงาน กสทช.เสนอ ทั้งนี้ โดยใหไดรับคาตอบแทนคาเบี้ยประชุมตามขอ ๑๘

(๑) (ก) และขอ ๒๓ ของระเบียบ กทช.วาดวยวิธีการประชุมของคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการและคาตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แกไข ดังนี้  

                             ๑.   ศาสตราจารย(กิตติคุณ) ดร.บวรศักด์ิ   อุวรรณโณ     อนุกรรมการ 

                            ๒.   นายอัครวิทย  สุมาวงศ                                   อนุกรรมการ 

                   ๓.   นายคัมภีร  แกวเจริญ                                     อนุกรรมการ 

                   ๔.   ศาสตราจารยพิเศษชัยเกษม   นิติสิริ                    อนุกรรมการ 

                   ๕.   นายอัชพร จารุจินดา                                     อนุกรรมการ 

                   ๖.   นายณัฐจักร   ปทมสิงห ณ อยุธยา                     อนุกรรมการ 

                   ๗.   ศาสตราจารยวิริยะ   นามศิริพงศพันธุ                   อนุกรรมการ 

               ๘.   ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย                               เลขานุการ                                              

               ๙.   ผูอํานวยการสวนงานที่ปรึกษากฤษฎีกา                  ผูชวยเลขานุการและวิชาการ สํานัก

กฎหมาย 

                   ๑๐. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ                           ผูชวยเลขานุการ 

                  ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช.ดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงต้ังอนุกรรมการดังกลาวใหเปนไปตามมติ

หลักการของที่ประชุม กสทช.คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขอ ๒ วาระ

ที่ ๕.๓ กอนนําเสนอประธาน กสทช.        ลงนามตอไป สําหรับการกําหนดประธาน

อนุกรรมการ ใหที่ประชุมคณะอนุกรรมการหารือรวมกันในการประชุมคร้ังแรก  

                   

ระเบียบวาระที่ ๖.๓:    การจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานของ กสท.  : กสทช. ทวีศักดิ์ฯ 

  

มติที่ประชุม              ๑. รับทราบความเห็น กสทช. ทวีศักด์ิฯ    กรณีการจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานของ กสท. โดยขอให

ดําเนินการวิธีการประกวดราคา และคําช้ีแจงของ ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ กสทช. (นาย

ฐากรฯ)ซ่ึงไดช้ีแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา  สํานักงาน กสทช. จะไดจัดทําเอกสารช้ีแจง

เหตุผลในการพิจารณาเลือกสถานที่วาไดคํานึงถึงความเหมาะสมของ    ที่ต้ังและขนาดของ

พื้นที่ รวมทั้งเปนทรัพยสินของหนวยงานของรัฐ ซ่ึงไมมีกรณีผลประโยชนทับซอน  (Conflict of 

Interest)    และการดําเนินการจัดหาสถานที่ดังกลาวเปนไปตามขั้นตอน และ

กระบวนการที่สอดคลองกับระเบียบทุกประการ โดยจะจัดสงขอมูลให

ส่ือมวลชน     เพื่อใหมีความเขาใจที่ถูกตองและเผยแพรขอเท็จจริงใหสาธารณชนไดรับ

ทราบตอไป 



๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้   

๒.๑ ในการช้ีแจงส่ือมวลชนนอกเหนือจากขอมูลที่ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช.

นําเสนอตามขอ ๑   แลว ใหเพิ่มเติมเร่ืองการแสดงรายละเอียดเร่ืองอัตราคาเชา

โดยเปรียบเทียบกับอัตราคาเชาอาคารสถานที่ตางๆบริเวณใกลเคียง โดยแสดงให

เห็นอัตราคาเชาตอหนวยและอัตราคาเชาทั้งหมดตามจํานวนพื้นที่ เพื่อเปนขอมูล

สนับสนุนการช้ีแจง 

   ๒.๒ ในการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติของ กสท. ใหสํานักงานฯ พิจารณาปรับปรุงพื้นที่ใช

สอยใหมีความสะดวกและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในฐานะที่เปนหนวยงาน

กํากับดูแลดวย 

  

ระเบียบวาระที่ ๖.๔  :   การขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับการเบิกจายเงินตามโครงการเสริมสรางความรู 

ความเขาใจตอสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน สําหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน : สํานักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

  

มติที่ประชุม             ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา โดยที่ไดมีมติ กทช. คร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

อนุมัติปรับปรุงงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๓ เพิ่มเติม ในการดําเนินการโครงการ

เสริมสรางความรูความเขาใจตอสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน จํานวน ๔๘ ,๗๑๐,๐๐๐ บาท 

และมติที่ประชุม      กทช.คร้ังที่ ๓๙/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงาน กทช.และสถาบันอุดมศึกษา ๑๐ แหง ดังนั้น 

เพื่อใหการเบิกจายโครงการเสริมสรางความรูความเขาใจตอสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนให

เปนไปดวยความเรียบรอยตามรายละเอียดเง่ือนไขของบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการฯ และสอดคลอง ตามระเบียบ กทช.วาดวยงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจาย

เพิ่มเติม เพื่อเปนคาใชจายการดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางความรูความเขาใจตอสถานี

วิทยุกระจายเสียงชุมชน จํานวน ๗๙๐ ,๐๐๐ บาท โดยเบิกจายจากเงินเหลือจายของ

ปงบประมาณประจําป ๒๕๕๔ ตามที่ สํานักงาน กสทช.เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน 

กสทช.            รับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปกําชับผูรับผิดชอบใหระมัดระวัง เพื่อมิใหเกิด

ความผิดพลาดคลาดเคล่ือนเร่ืองงบประมาณในการดําเนินโครงการเชนนี้อีก  

  

ระเบียบวาระที่ ๖.๕ :   รางระเบียบ กสทช.วาดวยขอบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. ....  : สํานักการประชุมและ

เลขานุการ 

  

มติที่ประชุม                 ๑.   เห็นชอบรางระเบียบ  กสทช. วาดวยขอบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. .... ตามที่ สํานักงาน 

กสทช.เสนอ  ทั้งนี้ ใหรับขอคิดเห็นที่ประชุมไปปรับแกไข  รางระเบียบ กสทช. วาดวย



ขอบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน   และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. .... ในประเด็นตางๆใหถูกตองครบถวนและนําเสนอ กสทช. 

สุทธิพลฯ พิจารณาความถูกตองของถอยคําดานกฎหมาย กอนนําเสนอประธาน กสทช. 

พิจารณาลงนามตอไป  

                                      ๒.  ใหสํานักงาน กสทช.ถือเปนแนวปฏิบัติในการจัดทํารายงานการประชุมโดยจะตอง

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๕ วันทําการภายหลังเสร็จส้ินการประชุมและนําเสนอให 

กสทช.ทุกทานเพื่อพิจารณาตรวจแกไขกอนนําเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองในการประชุม

คร้ังตอไป 

                            

ระเบียบวาระที่ ๖.๖ :    โครงการพัฒนาองคความรูดานกิจการโทรคมนาคมกับสื่อมวลชน  :สํานักงาน กสทช. 

  

มติที่ประชุม                ที่ประชุมพิจารณาเห็นวาโครงการพัฒนาองคความรูดานกิจการโทรคมนาคมกับส่ือมวลชน เปน

กิจกรรมที่มีประโยชน เพื่อใหส่ือมวลชนซ่ึงเปนภาคสวนที่สําคัญในการนําเสนอขอมูลขาวสาร 

เผยแพรใหสาธารณะไดรับทราบ ไดมีความรูความเขาใจในองคความรูดานกิจการกํากับดูแล

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบใน

หลักการโครงการพัฒนาองคความรูดานกิจการโทรคมนาคมกับส่ือมวลชน   โดยใหใช

งบประมาณเหลือจายประจําป ๒๕๕๔ ของสํานักงาน กสทช. จํานวน ๑ ,๕๐๐,๐๐๐ 

บาท  โดยใหกันเงินไวเบิกเหล่ือมปเพื่อมิใหเปนภาระดานงบประมาณป  ๒๕๕๕ ซ่ึงสํานักงาน 

กสทช.จะตองเรงดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว ทั้งนี้ใหสํานักงาน 

กสทช.รับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงโครงการใหมีความเหมาะสม

มากย่ิงขึ้น อาทิ การกําหนดเนื้อหาการอบรมใหครอบคลุมทั้งดานกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม การกําหนดสถานที่   ดูงานที่เปนหนวยงานกํากับดูแล 

รวมทั้งการพิจารณาหนวยงาน/สถานที่ ที่มีความพรอมในการจัดฝกอบรม   และนําเสนอที่

ประชุม กสทช.พิจารณา อีกคร้ังหนึ่ง  

                            

หมายเหตุ                   ภายหลังเสร็จส้ินการประชุม ประธาน กสทช.ไดแจงใหที่ประชุมทราบเร่ืองกําหนดการประชุม 

กสทช.คร้ังที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕  

 


