
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 

วันจันทรที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐  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 

ดร. สุทธิพล 

พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ 

นายประเสริฐ 

มะลิสุวรรณ 

มานะกิจ 

ทวีชัยการ 

งามสงา 

ศีลพิพัฒน 

รองประธานกรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

๘. นายธวัชชัย จิตรภาษนันท กรรมการ 

๙. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กรรมการ 

๑๐. นายประวิทย ล่ีสถาพรวงศา กรรมการ 

๑๑. พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

๑๒. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. 

  

คณะผูบริหารสํานักงาน กสทช.  

  

๑. นายทศพร เกตุอดิศร ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช.  

๒. นายพิทยาพล  จันทนะสาโร ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช.  

๓. 

๔. 

  

๕. 

  

  

๖. 

  

๗. 

นายประเสริฐ  

นายทองทวีป 

  

นายชูศักด์ิ 

  

  

นายองอาจ 

  

นายดํารงค 

อภิปุญญา 

ขันติกุล 

  

เสรีรัฐ 

  

  

เรืองรุงโสม 

  

วัสโสทก 

ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช.  

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ  

การใชความถ่ีวิทยุ  

  

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบ

กิจการ 

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตกิจการเฉพาะ

กิจ 



๘. นางวิจิตรา พลับประสิทธิ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักการคลัง  

๙. นางบายศรี สนิทวงศ ณ อยุธย ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักบริหารทั่วไป  

๑๐. นางอัจฉรา ปณยวณิช ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบาย  และกฎ

กติกา 

๑๑. นายบุญโชค รุงโชติ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม 

๑๒. นางสาวอัญชลี เจิดรังษี ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจโทรคมนาคม  

๑๓. นายพากเพียร สุนทรสิต ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักการบริการอยางทั่วถึง  

๑๔. 

๑๕. 

๑๖. 

  

  

๑๗. 

๑๘. 

  

๑๙. 

  

๒๐. 

  

๒๑. 

๒๒. 

  

๒๓. 

  

๒๔. 

  

๒๕. 

  

๒๖. 

  

๒๗. 

  

  

นางสุพินญา 

นางอิสสะรี  

นายไตรรัตน  

  

  

นายเกรียงเดช 

นางสาวภานุพร 

  

นางสาววัจนา  

  

นายพงษพัฒน  

  

นายมาโนชญ  

นายวรพงศ 

  

นางนุสรา 

  

นางสาวมณีรัตน  

  

นายเฉลิมชัย  

  

นายพิชัย 

  

นายสมศักด์ิ 

จําป 

ฉัตรโชติกวงศ 

วิริยะศิริกุล 

  

  

อินทาปจ 

ภัทรโชค 

  

ช่ืนทองคํา 

  

พาหารเหลา 

  

จารุสมบัติ 

นิภากรพันธ 

  

ชูกูล 

  

กําจรกิจการ 

  

กกเกียรติกุล 

  

สุวรรณกิจบริหาร  

  

สิริพัฒนากุล 

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย  

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักประธานกรรมการ  

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักกิจการกรรมการ และ

ผูอํานวยการสํานักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ  

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักความรวมมือทางเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ 

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักองคการระหวาง  

ประเทศ 

รักษาการ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานัก  

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการศูนย Call Center ๑๒๐๐ 

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมภารกิจดานการ  

งบประมาณ 

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมภารกิจดานบริหารเลขหมาย

โทรคมนาคม 

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมงานสํานักเลขานุการ

คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมภารกิจดานการใช  

และเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม  

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมภารกิจดานการคุมครอง

ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมภารกิจดานการ  

วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  

  

เจาหนาที่สํานักงาน กสทช. 



  

 ๑. นายอารักษ โพธิทัต ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักการประชุม  และ

เลขานุการ 

 ๒. นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการ 

และติดตามประเมินผล  

 ๓. นายบุญย่ิง โหมดเทศน ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนมติและ  

รายงานการประชุม  

 ๔. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานวาระ  

การประชุม 
  

 ๕. นางสาวกานตชนา เกตุสุวรรณ ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง    

 ๖. นางสาวสุภาวดี สดศรี ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง    

 ๗. 

 ๘. 

นางสาวจุฑาสินี 

นางสาวอภิชญามล 

คําบํารุง 

วารุณประภา 

ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  

  

  

ระเบียบวาระที่ ๑    :    เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

  

                                          ประธาน กสทช. ไดกลาว สวัสดี กสทช. ทุกทาน ซ่ึงเปนการประชุมคร้ังแรกของ กสทช. โดย

ในชวงเชาไดมีพิธีการตางๆ ซ่ึงก็ไดดําเนินการไปไดอยางเรียบรอย ขอขอบคุณปฏิบัติหนาที่ 

เลขาธิการ กสทช. และพนักงาน กสทช. ทุกทาน ในการเตรียมงาน ถึงแมจะเปนเวลากระช้ัน

ชิด 

                                    

มติที่ประชุม             รับทราบเร่ืองตามที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒   :    เร่ืองเพ่ือทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๒.๑   : พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  : สํานักงาน กสทช. 

  

มติที่ประชุม                 รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ตามมาตรา ๑๗ แหง  พ.ร.บ.องคกรจัดสรร

คล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๑๑ ราย ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

                            ๑.   พลอากาศเอก ธเรศ       ปุณศรี             เปนประธานกรรมการ 

                            ๒.   พันเอก นที                 ศุกลรัตน           เปนรองประธานกรรมการ 

                            ๓.   พันเอก เศรษฐพงค       มะลิสุวรรณ        เปนรองประธานกรรมการ  

                            ๔.  พลโท พีระพงษ           มานะกิจ           เปนกรรมการ 



                            ๕.  นายสุทธิพล                ทวีชัยการ         เปนกรรมการ 

                            ๖.   พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ    งามสงา            เปนกรรมการ 

                            ๗.  นายประเสริฐ               ศีลพิพัฒน        เปนกรรมการ 

                            ๘.  นายธวัชชัย                 จิตรภาษนันท     เปนกรรมการ 

                            ๙.  นางสาวสุภิญญา           กลางณรงค       เปนกรรมการ 

                            ๑๐. นายประวิทย               ล่ีสถาพรวงศา     เปนกรรมการ 

                            ๑๑. พลเอก สุกิจ               ขมะสุนทร         เปนกรรมการ 

  

ระเบียบวาระที่ ๒.๒  : ภาพรวมและสถานะการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช.  : สํานักงาน กสทช. 

   ๑)   บทบาท อํานาจหนาที่ และภารกิจ            

   ๒)        โครงสรางองคกร และบุคลากร  

   ๓)   แผนงบประมาณและสถานะการใชจายงบประมาณ  

   ๔)        แผนงาน/โครงการตอเนื่องในปจจุบัน และแผนงาน/โครงการเรงดวนที่ตอง

ดําเนินการ เชน การจัดทําแผนแมบทดานกิจการกระจายเสียง การจัดทําแผน

แมบทดานกิจการโทรคมนาคม  

   ๕)        การแกไขประกาศ/กฎระเบียบที่จําเปนตอการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.องคกร

จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มติที่ประชุม             ๑.   รับทราบรายงานบทบาท อํานาจหนาที่ และ ภารกิจ โครงสรางองคกร ซ่ึงประกอบดวย 

หนวยงานระดับสํานักฯ จํานวน ๒๑ สํานัก และกลุมภารกิจ จํานวน ๗ กลุมภารกิจ และ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งพนักงานและลูกจาง รวม ๙๔๙ คน ตามที่ ปฏิบัติหนาที่ 

เลขาธิการ กสทช. รายงานใหที่ประชุมทราบ  

  ๒.   ที่ประชุมพิจารณาเห็นวาขอมูลการนําเสนอแผนงบประมาณและสถานะการใชจาย

งบประมาณยังไมไดเสนอใหเห็นในภาพรวมที่ชัดเจนของแผนงบประมาณป ๒๕๕๔ 

การใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผนและอยูระหวางดําเนินการ รวมทั้งงบประมาณ

ที่คาดวาจะเหลือจายและจะตองสงคืนใหกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โดยแสดงเปรียบเทียบ

กับการดําเนินการในปที่ผานมา ดังนั้น จึงมีมติมอบหมายให สํานักงาน กสทช.รับ

ขอคิดเห็นของที่ประชุมไปหารือ กสทช.ธวัชชัยฯ และ กสทช.ประเสริฐฯ เก่ียวกับการ

นําเสนอแผนงบประมาณประจําป ๒๕๕๔ ของสํานักงาน กสทช. รวมทั้งการพิจารณา

แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อกําหนดทิศทาง และยุทธศาสตรการดําเนินงานของ กสทช. 

เพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ และ

คณะกรรมการพิจารณาวิเคราะหรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ ของ

สํานักงาน กสทช. แลวนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป  

  

ระเบียบวาระที่  ๓   :           เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑   :  การแตงตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.)   และ

คณะกรรมการกิจการ 



                                   โทรคมนาคม (กทค.) พรอมที่ปรึกษา    ผูปฏิบัติงานประจํา กสท. และ กทค. และ

การแตงตั้งโฆษก  

                                    กสทช. : สํานักงาน กสทช. 

  

มติที่ประชุม           เห็นชอบการแตงต้ังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) คณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคม (กทค.)) พรอมที่ปรึกษา ผูปฏิบัติงานประจํา กสท. และ กทค. และการ

แตงต้ังโฆษก กสทช.        ดังนี้ 

  

  

                            ๑.   คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

                                  ๑.๑   พันเอก นท ี                ศุกลรัตน              ประธานกรรมการ  

                                  ๑.๒   พลโท ดร. พีระพงษ      มานะกิจ              กรรมการ 

                                  ๑.๓   พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ    งามสงา               กรรมการ 

                                  ๑.๔  นายธวัชชัย                 จิตรภาษนันท        กรรมการ 

                                  ๑.๕  นางสาวสุภิญญา           กลางณรงค           กรรมการ 

                            ๒.   คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  

                                  ๒.๑   พันเอก เศรษฐพงค        มะลิสุวรรณ          ประธานกรรมการ  

                                  ๒.๒   ดร. สุทธิพล                ทวีชัยการ            กรรมการ 

                                  ๒.๓   นายประเสริฐ               ศีลพิพัฒน            กรรมการ 

                                  ๒.๔  นายประวิทย               ล่ีสถาพรวงศา        กรรมการ 

                                  ๒.๕  พลเอก สุกิจ               ขมะสุนทร            กรรมการ 

                            ๓.   สําหรับการแตงต้ังที่ปรึกษาและผูปฏิบัติงานประจํา กสท. และ กทค. เห็นชอบให ประธาน กสทช. 

รองประธาน  และกรรมการ กสทช. เปน   ผูพิจารณาตามความเหมาะสม โดยในสวน

ของ ประธาน กสทช. ใหสงรายช่ือพรอมรายละเอียดใหสํานักประธานกรรมการ สําหรับ

ในสวนของรองประธาน และกรรมการ กสทช. ใหสงรายช่ือพรอมรายละเอียดใหสํานัก

กิจการกรรมการ  เพื่อรวบรวมจัดสงใหสํานักทรัพยากรบุคคล พิจารณาตรวจสอบ

คุณสมบัติตามกระบวนการขั้นตอน กอนนําเสนอ เลขาธิการ กสทช. เพื่อลงนามใน

คําส่ังแตงต้ังตอไป 

                            ๔.  เห็นชอบการแตงต้ัง กสทช. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เปน โฆษก กสทช.   ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. 

จัดทํารางคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ กสท. และ กทค. และโฆษก กสทช. เสนอประธาน 

กสทช. เพื่อลงนามแตงต้ัง ตอไป  

                            

ระเบียบวาระที่ ๓.๒  : การพิจารณากําหนดแนวทางการประชุมคณะกรรมการ กสทช.  กสท. และ กทค. และการ

ออกระเบียบ กสทช.วาดวยขอบังคับการประชุม    กสทช. กสท. และ กทค. พ.ศ. 

.... : สํานักงาน กสทช. 

  



มติที่ประชุม                ๑.   เห็นชอบกําหนดการประชุม กสทช. เปนวันพุธของทุกสัปดาหในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ 

และสําหรับในชวงเดือนตอๆไป ใหจัดการประชุมเดือนละคร้ังในวันพุธสัปดาหที่สองของ

เดือน โดยใหสํานักงานฯ จัดสงเอกสารวาระการประชุมให กสทช. พิจารณาลวงหนาไม

นอยกวา ๗ วัน กอนการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมเดือนละคร้ัง อาจกําหนดใหมีการจัด

ประชุมเพิ่มเติมไดตามความจําเปนเรงดวน  

๒.   ในการประชุม กสท. และ กทค. ใหเปนไปตามที่ประธาน กสท. และประธาน กทค. 

พิจารณากําหนด โดยหารือรวมกันถึงความเหมาะสม   ซ่ึงควรจัดประชุมพรอมกัน เพราะ

หากมีกรณีเรงดวนจําเปนจะไดประชุมรวมกันไดทันที  

                            ๓.   ในเร่ือง มาตรการรักษาความปลอดภัย และความลับของการประชุม มอบหมายให  

                                ๓.๑   เลขาธิการ กสทช. ไปพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินการ อาทิ การติดต้ังเคร่ือง

ตัดสัญญาณโทรศัพทในหองประชุมและการงดการนําเคร่ืองมือและอุปกรณ

ส่ือสารเขาไปในหองประชุม แลวนําเสนอที่ประชุมตอไป  

                                  ๓.๒   รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) ประสานศูนยรักษาความปลอดภัย เพื่อขอให

เจาหนาที่มาตรวจสอบการลักลอบติดต้ังอุปกรณดักฟงในหองประชุม และหอง

ทํางานของ กสทช. ใหมีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น  

                            ๔.  ใหสํานักงานฯ จัดทํารางระเบียบ กสทช. วาดวยขอบังคับการประชุม กสทช.ใหสอดคลองกับ 

พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓   โดยใหสํานักงานฯ นํารางระเบียบฯ ไป

หารือ กสทช. ดร. สุทธิพลฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกอนนําเสนอที่ประชุม กสทช. 

พิจารณาตอไป อยางไรก็ดี ในระหวางนี้ ใหใชระเบียบ กทช. วาดวยขอบังคับการประชุม 

กทช. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมไปพลางกอน  

                            

ระเบียบวาระที่ ๓.๓  :  การสรรหาเลขาธิการ กสทช. (มาตรา ๖๑ และมาตรา ๙๐)  : สํานักงาน กสทช.  

  

มติที่ประชุม                มอบหมายให กสทช. ดร. สุทธิพลฯ รับไปพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือก 

เลขาธิการ กสทช. ซ่ึงจะตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๙๐ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรร

คล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจะตองดําเนินการใหเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่มีการ

แตงต้ัง กสทช. (วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔) และนําเสนอรายละเอียดใหที่ประชุม กสทช. 

พิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป  

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๔  : การปรับปรุงโครงสรางสํานักงาน กสทช. (มาตรา ๕๘ (๑))  : สํานักงาน กสทช. 

  

มติที่ประชุม                ๑.   เห็นชอบใหมีการหารือนอกรอบของ กสทช. เร่ืองการปรับปรุงโครงสราง สํานักงาน กสทช. 

ในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ชวงเย็น เพื่อนําผลที่ไดเสนอเขาที่ประชุม กสทช. ใน

วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตอไปโดยในการประชุม กสทช.ดังกลาว ใหสํานักงานฯ 

เชิญสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) มาช้ีแจงรายละเอียด

ผลการวิเคราะหโครงสรางสํานักงานฯ และตําแหนงงานใหที่ประชุมทราบ  



                            ๒.   สําหรับกรณีการจัดโครงสรางดานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนฯ เนื่องจากยังไมมีโครงสราง

เดิมรองรับ เห็นชอบใหประธาน กสท.   เปน   ผูพิจารณา และนําเสนอที่ประชุมตอไป  

                                   ๓.   มอบหมายให สํานักงาน กสทช. หารือ กสทช. พันเอก เศรษฐพงคฯ ใน เร่ือง การปรับปรุง

โครงสรางของสํานักงาน กสทช. เพื่อใหแลวเสร็จไดภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

และนํามาใชเม่ือเร่ิมปงบประมาณ ๒๕๕๕ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ไดทัน  

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๕   : สถานภาพของพนักงานและ ลูกจางของสํานักงานฯ ตามกฎหมาย      (มาตรา 

๘๙) : สํานักงาน กสทช. 

  

มติที่ประชุม                โดยที่ที่ประชุมยังไมไดมีการพิจารณาโครงสรางสํานักงานฯ กอปรกับ พ.ร.บ.องคการจัดสรร

คล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดบทเฉพาะกาลเก่ียวกับสถานภาพของพนักงานและ

ลูกจางของสํานักงานฯ ในระหวางที่ยังไมมีการบรรจุแตงต้ังไวในมาตรา ๘๙ แลว ดังนั้น จึงมี

มติใหถอนเร่ืองดังกลาวออกจากวาระการประชุม  

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๖  :  การกําหนดแนวทางการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ (มาตรา ๓๓) และ (มาตรา ๒๗ (๑)) ที่

สําคัญเรงดวน : สํานักงาน กสทช. 

  

มติที่ประชุม                โดยที่ในชวงเปล่ียนผานภายหลังจากที่ พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได

ประกาศใชแลว และในระหวางการสรรหา กสทช. ชุดใหม นั้น กทช.ปฏิบัติหนาที่ กสทช. ไดมี

มติมอบหมายให กทช.พันเอก นทีฯ ปฏิบัติหนาที่ กสทช. และ กทช.พนาฯ ปฏิบัติหนาที่ 

กสทช. เปนผูรับผิดชอบการดําเนินการยกรางแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม และแผนแมบท

กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน และแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี และตาราง

กําหนดคล่ืนความถ่ีแหงชาติ โดยมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการประกอบดวยผูเช่ียวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิในแตละเร่ืองเปนผูดําเนินการยกรางแผนดังกลาว รวมถึงไดมีการประชุมสัมมนา

ผูเก่ียวของ(Focus Group) หลายคร้ังทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดเพื่อระดมความคิดเห็น

และปรับปรุงรางแผนฯ จนแลวเสร็จ ดังนั้น เพื่อมิใหเกิดความลาชาในการดําเนินการเร่ือง

ดังกลาว ซ่ึงไดมีการเร่ิมตน และผานกระบวนการขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดมามากแลว ที่

ประชุมจึงมีมติวา ในช้ันนี้ ยังไมมีความจําเปนตองแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทํารางแผน

แมบทกิจการโทรคมนาคม และแผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน และแผน

แมบทบริหารคล่ืนความถ่ีและตารางกําหนดคล่ืนความถ่ีแหงชาติ อีก และเพื่อดําเนินการตอ

ยอดจากเดิมไดตอไป ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้  

                            ๑.   ใหสํานักงาน กสทช. จัดสงรางแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม และแผนแมบทกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน และแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี และตารางกําหนดคล่ืน

ความถ่ีแหงชาติ ให กสทช. ทุกทานไดศึกษาในรายละเอียดลวงหนากอนจะไดมีการ

หารือนอกรอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔  

                            ๒.   มอบหมายให กสท. และกทค. ไปพิจารณาดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญแตละ



เร่ืองมาพิจารณาและใหขอคิดเห็นตอรางแผนเพื่อปรับปรุงขอบกพรองตางๆ (ถามี) อีก

คร้ังหนึ่ง แลวจึงนํารางแผนฯที่แกไขปรับปรุงตามความเห็นผูเช่ียวชาญ และความเห็น

จาก กสทช. แลวไปดําเนินการเพื่อจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตาม

กระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอีกคร้ัง

หนึ่ง แลวประมวลเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบกอนประกาศใชแผน

แมบทกิจการโทรคมนาคม และแผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน 

และแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี และตารางกําหนดคล่ืนความถ่ีแหงชาติ อยาง

เปนทางการตอไป 

  

  

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๗   : การทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขกฎหมาย ขอบังคับ ประกาศ งานโครงการให

สอดคลองกับ พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ     (โดยเฉพาะที่มีการกําหนดกรอบ

เวลาการปฏิบัติใน พ.ร.บ.ฯ ) และปรับปรุงใหมีการใชระเบียบช่ัวคราวในบางกรณี 

(มาตรา ๔๑-๔๗) : สํานักงาน กสทช. 

  

มติที่ประชุม                มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. นํารายละเอียดเร่ืองการทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข

กฎหมาย ขอบังคับ ประกาศ งานโครงการใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 

(โดยเฉพาะที่มีการกําหนดกรอบเวลาการปฏิบัติใน พ.ร.บ.ฯ) และปรับปรุงใหมีการใชระเบียบ

ช่ัวคราวในบางกรณี (มาตรา ๔๑-๔๗) เสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาตอไป  

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๘   : การกําหนดแนวทางการแตงตั้งคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ (ตาม พ.ร.บ.ฯ)  : สํานักงาน 

กสทช. 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๘ .๑:            คณะอนุกรรมการดานการคุมครองผูบริโภค ๒ คณะ (มาตรา ๓๑)  : สํานักงาน 

กสทช. 

  

มติที่ประชุม                มอบหมายให คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) และ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ไปพิจารณาเร่ือง การแตงต้ังคณะอนุกรรมการดาน

การคุมครองผูบริโภค   แลวนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาตอไป  

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๘.๓:            คณะกรรมการบริหารกองทุน (มาตรา ๕๔)  : สํานักงาน กสทช. 

  

มติที่ประชุม                มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. เปนผูประสานงานดําเนินการ เพื่อแจงเชิญ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ใหเปนไปตามมาตรา ๕๔ แหง พ.ร.บ.องคกร

จัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอไป  



  

หมายเหต ุ              ระเบียบวาระที่ ๓.๘.๒ , ๓.๘.๔ – ๓.๘.๖ และวาระที่ ๓.๙.๑ – ๓.๙.๖ ยังไมได  มีการพิจารณาในการ

ประชุมคร้ังนี้ ซ่ึงสํานักงานฯ จะไดนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป           

ระเบียบวาระที่  ๔ :      เร่ืองอ่ืนๆ 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  :         การเสนอเร่ือง การออกพระราชกฤษฎีกาอัตราคาตอบแทนของ กสทช. ตอ

รัฐบาล : สํานักงาน กสทช. 

  

มติที่ประชุม                ๑.   โดยที่ พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหประธาน กสทช. รอง

ประธาน และกรรรมการ ไดรับคาตอบแทนเหมาจายรายเดือน ตามที่กําหนดในพระราช

กฤษฎีกา และอาจไดรับคาใชจายเก่ียวกับการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ตางทองที่ไมเกิน

อัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงจะตองพิจารณาในรายละเอียดใหเหมาะสมและ

รอบคอบอีกคร้ังหนึ่งกอนเสนอตอรัฐบาลตามขั้นตอนตอไป  อยางไรก็ดี ในระหวางนี้ ให

สํานักงาน กสทช. มีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอหารือกรณีการ

ใชอัตราเงินเดือนของ กทช. โดยอนุโลมไปพลางกอน  

                            ๒.   รับทราบเร่ือง การย่ืนบัญชีทรัพยสินของ กสทช. ซ่ึงจะครบกําหนด ๓๐  วัน ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๔ โดย สํานักงานกสทช. จะได ประสานงานเพื่อนัดหมายกับเจาหนาที่จากสํานัก

ตรวจสอบทรัพยสิน สํานักงาน  ปปช. มาอํานวยความสะดวกใหแกประธาน กสทช. และ 

กสทช. ทุกทาน ในการกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม ตามที่ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ 

กสทช. รายงานใหที่ประชุมทราบ ซ่ึงสํานักงานฯจะไดแจงวันนัดหมายใหทราบชัดเจน

ตอไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ :         โครงการเทิดพระเกียรติในวโรกาส ๘๔ พรรษา : สํานักงาน กสทช. 

  

มติที่ประชุม                เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ     พระเจาอยูหัว เนื่องใน

วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๒ โครงการ ดังนี้  

๑.     โครงการจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันที่ ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ รวมกับหนวยงานของรัฐตางๆ ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงมาฯ  

๒.     โครงการจัดต้ังพิพิธภัณฑส่ือสาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส ๘๔  พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามที่ พันเอก เศรษฐพงคฯ รองประธาน กสทช. เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ :         การชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม : สํานักงาน กสทช. 

  

มติที่ประชุม            ๑.   ใหสํานักงาน กสทช.มีหนังสือเชิญผูประกอบการโทรคมนาคมและวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน 

เพื่อหารือกําหนดมาตรการและวิธีการและการใชอุปกรณส่ือสารในการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม โดยเฉพาะเร่ืองการใชดาวเทียมส่ือสาร  IP Star การต้ัง



สถานีเพิ่ม และการใช  Data SIM เพื่อแจงเตือน ในวันอังคารที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๕๔ เวลา 

๑๐.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุม ช้ัน ๑ 

                            ๒.   ใหสํานักงาน กสทช. ขอความรวมมือวิทยุสมัครเลน วิทยุชุมชน ในการแจงเตือน และประสานงาน

เพื่อใหความชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม  

                           ๓.   เนื่องจากขณะนี้มีขอมูลขาวสารจากหลายแหลงในลักษณะขาวลือที่ สรางความสับสนใหกับ

ประชาชน จึงสมควรใหสํานักงาน กสทช. หารือกับผูประกอบการวิทยุกระจายเสียงและ

โทรทัศนของรัฐ และผูประกอบการกิจการโทรคมนาคมเพื่อประสานดานขอมูลให

ถูกตอง ตรงกันกอนในการแจงขอมูลขาวสารและการเตือนภัย ในลักษณะการ

ใช SMS รวมทั้งการใชโครงขายโทรศัพทปกติ และเคเบิล หรือวิทยุชุมชน 

 


