
ระเบียบวาระการประชุม 

    คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

  คร้ังที่ 3/2554.... 

วันพุธที่  19  ตุลาคม  2554 

     เวลา  09.30  น.   

  ณ หองประชุมช้ัน 12 อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

ระเบียบวาระที่  1      :    เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่  2      :    เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

                                      รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ 2/2554 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554  

ระเบียบวาระที่  3     :    เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

                                      กลุมเร่ืองกฎหมาย 

                                      3.1     ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ จํานวน 5 ราย อุทธรณคําส่ังทางปกครองของ  

                                      ลสทช. (บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน, บมจ. แอ็ดวานซ อินโฟร เซอรวิส, 

                                      บจ. ทรู มูฟ, บมจ. ทีโอที, บมจ. กสท โทรคมนาคม) : กม. 

                              3.2    แนวทางการดําเนินคดีปกครองของ กสทช.  : กม. 

                              3.3    คําส่ังเรียกใหทําคําใหการในคดีปกครองหมายเลขดําที่ 1857/2554  

                                      (กรณีการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บ  

                                      ลวงหนา ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)) : กม. 

                              3.4    คําส่ังเรียกใหทําคําใหการในคดีปกครองหมายเลขดําที่ 1858/2554  

                                      (กรณีการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บ  

                                      ลวงหนา ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)) : กม. 

                              3.5    คําส่ังเรียกใหทําคําใหการในคดีปกครองหมายเลขดําที่ 1859/2554  

                                      (กรณีการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บ  

                                      ลวงหนา ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน))  : กม. 

                              กลุมเร่ืองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

                              3.6   การพิจารณากําหนดอัตราบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร งบประมาณ และ  

                                      สถานที่ปฏิบัติงานของหนวยภารกิจดานกิจการกระจายเสียงและ  

                                      กิจการโทรทัศน : กสท. 

                              3.7   การพิจารณาหลักการและมอบหมายให กสท. ปฏิบัติการแทน กสทช.  

                                      ในการแตงต้ังคณะอนุกรรมการในดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  : กสท. 

                              3.8   การจัดทํารางแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  : กสท. 

    3.9   การพิจารณาอํานาจหนาที่ตามมาตรา 82 และมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติ  

                                      องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

                                      วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  : กสท.         



                              3.10  การแกไขปญหาการประกอบกิจการการส่ือสารผานดาวเทียม  : กสทช. พันเอก นที 

ระเบียบวาระที่  4   :  เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕   :    เร่ืองอ่ืนๆ          

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑  :  การพิจารณาขอรองเรียนและขอเสนอแนะของผูบริโภคจากเหตุการณ   ภัยพิบัติ : กสทช.

สุภิญญาฯ 

  

มติที่ประชุม               ๑.   รับทราบขอรองเรียนและขอเสนอแนะของผูบริโภคเหตุการณภัยพิบัติ     ที่เกิดขึ้นในประเทศ

ไทย โดยผานทางชองทางทวิตเตอร ตามที่ กสทช.     สุภิญญาฯ เสนอ 

๒.   ในสวนของประเด็นขอเสนอแนะจํานวน ๕ ขอตามที่เสนอ นั้น มอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช.รับไปพิจารณาดําเนินการในขอ (๑) (๒) และ (๓) ไดแก  

      (๑)   ใหมีการประสานกับรัฐบาลและ ศปภ.  (FROC) เพื่อใหมีการสง SMS มากขึ้น และ

ครอบคลุมพื้นที่มากกวานี้ รวมทั้งใหมีบริการสง  SMS แจงขอความชวยเหลือได

ฟรี 

      (๒)   ใหมีการพิจารณาการอนุญาตใหมีการแจงเตือนภัย ตลอดจนใหขอมูลขาวสารแบบ

เฉพาะกิจ เพื่อใหประชาชนเตรียมความพรอมไดทันทวงที โดยใชสถานีโทรทัศน

แหงประเทศไทยเปนสถานีเฉพาะกิจ หรือจัดต้ังสถานีวิทยุเฉพาะกิจ  

      (๓)   ใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการนําเขาเคร่ืองวิทยุ โทรทัศน และอุปกรณตางๆ 

เพื่อทดแทนเคร่ืองที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติดังกลาว  

      ทั้งนี้ ใหสํานักงานฯรายงานผลการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบตอไป  

๓.   สําหรับในขอ (๔) และ (๕) มอบหมายให กทค. รับไปพิจารณาดําเนินการตอไป ไดแก  

      (๔)   ใหมีการสงเสริมระบบวิทยุส่ือสารและวิทยุสมัครเลน เพราะบางพื้นที่สถานีฐานของ

ระบบมือถือไดรับความเสียหายและถูกน้ําทวมทําใหโทรศัพทมือถือไมสามารถ

ใหบริการได ขณะที่วิทยุส่ือสารยังสามารถใชงานไดดี และสามารถเขาถึงพื้นที่ที่

ไดรับความเสียหาย 

      (๕)   ในระยะยาว ใหมีการสงเสริมกฎกติกาดานวิทยุสมัครเลนใหมากขึ้น โดยการ

พิจารณาในเร่ืองกฎหมายระหวางประเทศของ ITU ดวย เนื่องจากที่ผานมายังมี

การออกกฎหมายที่มาสอดคลองกัน  

  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๒  :  รายช่ือผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณในคณะอนุกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามพระราชบัญญัติองคกร

จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓     (ม.๓๑) : กสทช.สุภิญญาฯ 

  

มติที่ประชุม                เพื่อใหการพิจารณาเกิดความรอบคอบย่ิงขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให กสทช. รับไปศึกษา



พิจารณาในรายละเอียดของเร่ืองนี้กอน โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช.บรรจุเร่ืองดังกลาว

เปนวาระการประชุมเพื่อนําเสนอตอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๓  :  แตงตั้งคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทําหนาที่คณะกรรมการเลขหมาย

โทรคมนาคม : ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการ (นายประเสริฐฯ) ,  กบ. 

  

มติที่ประชุม                 เห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทําหนาที่คณะกรรมการเลขหมาย

โทรคมนาคมตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย

โทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ตามที่สํานักงาน กสทช.เสนอ สําหรับระยะเวลาการปฏิบัติงาน นั้น 

สมควรตองกําหนดเปนกรอบระยะเวลาส้ินสุดใหชัดเจน ในการนี้ ที่ประชุมจึงมอบหมาย

ให กสทช.สุทธิพลฯ รับไปพิจารณาการกําหนดกรอบระยะเวลาส้ินสุดการปฏิบัติงานของ

คณะอนุกรรมการฯ ใหเหมาะสมโดยไมขัดหรือแยงกับขอกฎหมาย และเปนไปตามขอเท็จจริง

ของการปฏิบัติงานเทาที่มีความจําเปนตอไป  

  

หมายเหตุ               อนึ่ง ในระหวางการประชุมไดมีกรรมการหยิบยกประเด็นขึ้นหารือในที่ประชุมเพิ่มเติมจากวาระการ

ประชุม จํานวน ๓ เร่ือง ไดแก 

                            ๑. การเชิญตุลาการศาลปกครองมาเปนวิทยากรบรรยายเร่ือง อํานาจหนาที่ของ กสทช. ตามที่

กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการรับทราบและมอบหมายให กสทช.สุภิญญาฯ เปนผู

ประสานเชิญวิทยากรซ่ึงจะไดกําหนดในวันเวลาที่เหมาะสมตอไป  

                            ๒. กําหนดระเบียบวาระการประชุมเร่ือง แผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี เปนวาระหลักในการ

ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๔๔  

                            ๓. รองประธานกรรมการ (พันเอก นทีฯ) ไดนําเสนอแนวคิดเร่ือง อัตรากําลังของสํานักงาน กสทช. ซ่ึง

ประธานกรรมการไดขอรับแนวคิดดังกลาวไวพิจารณา  

  

 


