
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๑๙  ตุลาคม  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. พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ  

๔. พลโท ดร.พีระพงษ มานะกิจ กรรมการ 

๕. นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ 

๖. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ งามสงา กรรมการ 

๗. นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน กรรมการ 

๘. นายธวัชชัย จิตรภาษนันท กรรมการ 

๙. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กรรมการ 

๑๐. นายประวิทย ล่ีสถาพรวงศา กรรมการ 

๑๑. พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

๑๒. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. 

  

เจาหนาที่สํานักงาน กสทช. 

๑. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช.  

๒. นายเฉลิมชัย  กกเกียรติกุล ปฏิบัติหนาที่ผูบริหารระดับตน (บ๓)รักษาการใน

ตําแหนงผูอํานวยการสํานักประธานกรรมการ  

๓. นายอารักษ โพธิทัต ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักการประชุมและ

เลขานุการ 

๔. นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการและ

ติดตามประเมินผล 

๕. นายบุญย่ิง โหมดเทศน ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนมติและรายงานการ

ประชุม 

๖. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานวาระการประชุม  

๗. นางสาวกานตชนา เกตุสุวรรณ ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

๘. นางสาวสุภาวดี สดศรี ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

๙. นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  

๑๐. นางสาวอภิชญามล วารุณประภา ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  



  

ผูช้ีแจง 

๑. นางสาวมณีรัตน  กําจรกิจการ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานสํานักเลขานุการ

คณะอนุกรรมการวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน 

๒. นางสุพินญา  จําป ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย  

๓. นายสมบัติ ลีลาพตะ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานคดีปกครอง 

๔. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

๕. นายกฤษฎา วิเศษพงษ ปฏิบัติหนาที่ พนักงานตามสัญญาจาง  
 

ระเบียบวาระที่ ๑    :    เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

  

๑.   เร่ืองสถานการณน้ําทวม กสทช.พยายามหาทางดําเนินการตางๆ เพื่อชวยเหลือประชาชน

โดยรวมมือกับรัฐบาล โดยในเบื้องตนไดจัดต้ังศูนย สายลม (ดอนเมือง) ขึ้นเพื่อเปน

ศูนยกลางในการสงขาวของวิทยุสมัครเลน การดําเนินการเรียบรอยดี ซ่ึงทางศูนย

ปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.) ไดขอบคุณในความรวมมือดังกลาว หาก 

กสทช. ทานใดพิจารณาเห็นวาจะมีการดําเนินการใดที่อยูในอํานาจหนาที่ของ กสทช. ที่

จะดําเนินการไดในการชวยเหลือภัยพิบัติในคร้ังนี้ก็ขอใหเสนอมา   

๒.   ไดส่ังการใหเลขาธิการ กสทช . ขยายระยะเวลาปฏิบัติงานของศูนย  Call Center จาก

เวลา ๑๘ .๐๐ น . ออกไป เพื่อรับเร่ืองรองเรียนภัยน้ําทวม และประสานแจงขอมูลไปที่ 

ศปภ. 

๓.   ในการประชุม กสทช .คร้ังที่ ๔/๒๕๕๔ ใหสํานักงาน กสทช. นําเร่ืองแผนบริหารคล่ืน

ความถ่ี เสนอที่ประชุมพิจารณา  

๔.  กสทช.สุภิญญาฯ ไดนําเรียนที่ประชุมทราบเร่ืองขอรองเรียนและขอเสนอแนะของผูบริโภค

จากเหตุการณภัยพิบัติ ซ่ึงจะไดนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระอื่นๆ  

๕.  กสทช.สุทธิพลฯ ไดรายงานที่ประชุมใหทราบเร่ืองที่ส่ือติดตามการดําเนินงานของ กสทช .

ในสวนที่กําหนดมาตรการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติวาไดมีการกํากับดูแล

ติดตามอยางจริงจังมากนอยเพียงใด ซ่ึงควรจะแตงต้ังคณะทํางานในสวนของสํานักงาน 

กสทช. เพื่อติดตามการดําเนินงานตามมติที่เพื่อจะไดทราบปญหาอุปสรรคเพื่อจะได

กําหนดมาตรการทั้งระยะส้ัน และระยะยาว    

  

มติที่ประชุม             ๑.   รับทราบเร่ืองประธาน กสทช. แจงใหที่ประชุมทราบ  

๒.   รับทราบเร่ืองขอรองเรียนและขอเสนอแนะของผูบริโภคจากเหตุการณ     ภัยพิบัติ ตามที่ 

กสทช.สุภิญญาฯ รายงานใหที่ประชุมทราบ         

๓.   รับทราบเร่ืองแตงต้ังคณะทํางานในสวนของสํานักงาน กสทช. เพื่อติดตามการดําเนินงาน

ตามมติตามที่ กสทช.สุทธิพลฯ รายงานใหที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๒ :     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  กสทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๔ 



  

มติที่ประชุม                ๑.   รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม     ๒๕๕๔ โดยมีขอ

แกไขดังนี้ 

๑.๑   ใหแกไขมติในวาระที่ ๓.๑.๔   โดยใหตัดขอความบรรทัดที่ ๑๑ ต้ังแต     “ดังนั้น ที่

ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติกําหนดคาตอบแทนของประธานกรรมการ   และ

กรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงานของ กสทช. 

กสท.  กทค. สํานักงาน กสทช.และเลขาธิการ กสทช.โดยใหไดรับในอัตรา 

๑๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน และ ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท/เดือน ตามลําดับ ” ออกไป  และให

ใชขอความตอไปนี้  “ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช.รับหลักการไปจัดทํา

ระเบียบคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการสรรหาและปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล และเสนอ กสทช.พิจารณาตอไป ” แทน 

๑.๒   ใหแกไขมติในวาระที่ ๓.๒.๒  ขอ ๑. โดยใหตัดขอความในบรรทัดที่ ๔  “....และมี

ช่ือเสียง  (Big Name)....” ออกไป    

๑.๓   ใหแกไขมติในวาระที่ ๓.๒.๔  บรรทัดที่ ๔  โดยเพิ่มเติมขอความดังนี้  “ ....รายงาน

ให กสทช.ทราบดังนี้ 

๑.   จัดทํารายละเอียดบัญชีทรัพยสิน หนี้สิน ของสํานักงาน กสทช.   ณ วันที่ ๗ 

ตุลาคม ๒๕๕๔   

๒.   จัดทํารายละเอียดสถานีวิทยุที่อยูภายใตสํานักงาน กสทช.   และสัญญา

ตางๆ ที่เก่ียวของโดยใหรายงานสถานภาพในปจจุบัน ” 

๑.๔ ใหแกไขมติในวาระที่ ๕.๒  โดยใหเพิ่มขอความ   “ หมายเหตุ   กสทช.พันเอกนที

ฯ  สงวนสิทธิไมพิจารณาในวาระนี้ ” ทายมติที่ประชุม 

๑.๕  ใหแกไขมติในวาระที่ ๕.๓  ต้ังแตบรรทัดที่ ๑ โดยใหใชขอความ นี้แทน  

๑.   อนุมัติในหลักการการกําหนดโครงสรางช่ัวคราวดานกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน เพื่อเร่ิมตนการดําเนินการใหเปนไปตามกรอบ

โครงสรางดังกลาว และการแบงสวนงานตามที่เสนอ ทั้งนี้ โดยในสวน

รายละเอียดของการดําเนินการดานบุคลากร โดยมอบหมายให กสท.

จัดทําแนวทางการคัดเลือกบุคลากรภายในสํานักงาน กสทช.เพื่อยายไป

ปฏิบัติหนาที่ในโครงสรางช่ัวคราวดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน ทั้งนี้ โดยใหเลขาธิการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ

บริหารงานบุคคล ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน สวนกรณีการคัดเลือก

บุคคลภายนอกใหสํานักงาน กสทช.ดําเนินการตามระเบียบบริหารงาน

บุคคลใหแลวเสร็จโดยเร็ว สวนดานงบประมาณใหดําเนินการตามระเบียบ

งบประมาณที่กําหนดไว สําหรับการดําเนินการดานอาคารสถานที่

ปฏิบัติงาน ใหพิจารณาดวยความรอบคอบโดยตองไมเปนอาคารสถานที่ที่

มีความเช่ือมโยงกับผูประกอบการทั้งในดานกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคม  



๒.   เพื่อใหการดําเนินการตามขอ ๑ เกิดความเหมาะสมภายใตหลักความคุมคา 

และหลักธรรมาภิบาลมากย่ิงขึ้น จึงมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. 

(หนวยงาน/กลุมภารกิจดานกิจการกระจายเสียง) ไปจัดทํารายละเอียดที่

ชัดเจนทั้งในดานบุคลากร และดานงบประมาณ อาทิ การกําหนดตําแหนง 

การคัดเลือกและการเขาสูตําแหนง การกําหนดอัตราคาตอบแทน ตลอดจน

รายละเอียดของกิจกรรมในแตละรายการในการใชจายงบประมาณทั้งใน

สวนของงบดําเนินงาน งบลงทุน และงบบริหารจัดการองคกรภายใตกรอบ

วงเงินงบประมาณจํานวน ๒๕๐ ลานบาทที่เสนอ แลวนําเสนอ กสทช.

พิจารณาอีกคร้ัง 

๑.๖   ใหแกไขมติในวาระที่ ๕.๖  โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน 

๑.   รับทราบเร่ืองเรงดวนในดานกิจการโทรคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมจะตองเรงดําเนินการ ตามที่รองประธานกรรมการ (พันเอก 

นทีฯ) แจงตอที่ประชุม ที่สําคัญ อาทิ 

๑.๑  การเรงรัดออกใบอนุญาต ๓G 

๑.๒   การตีความมาตรา ๔๖ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืน     ความถ่ีฯ 

พ.ศ.๒๕๕๓ โดยเฉพาะขอบเขตของการประกอบกิจการรายยอย 

โดยคํานึงถึงการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  

๑.๓  ตรวจสอบกรณีการทําสัญญาของ บมจ.กสท โทรคมนาคม กับกลุม

บริษัท True 

๑.๔  เรงสรางความชัดเจนกรณีการเปล่ียนผานสัญญาสัมปทาน

โทรศัพทเคล่ือนที่ โดยจะตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ  

๑.๕  การพิจารณา กรณีของประกาศ กสทช.วาดวยการกําหนดขอหาม

การกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว  

๒.   มอบหมายให กทค.เรงดําเนินการตามขอ ๑ โดยดวน เนื่องจากเปนนโยบาย

ที่สําคัญ 

  

ระเบียบวาระที่  ๓   :    เร่ืองเพ่ือพิจารณา       

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ :   ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ จํานวน ๕ ราย อุทธรณคําส่ังทางปกครองของ ลสทช. (บมจ.โทเทิ่ล 

แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน ,บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส , บจ.ทรู มูฟ , บมจ.ทีโอที, บมจ.กสท 

โทรคมนาคม) : ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ (นายฐากรฯ) , กม. 

                                      

มติที่ประชุม             โดยที่กรณีการดําเนินการออกคําส่ังทางปกครองของเลขาธิการใหผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่

จํานวน ๕ ราย ปฏิบัติตามมติที่ประชุม กทช. คร้ังที่           ๑๑/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๖ พฤษภาคม 

๒๕๕๓ นั้น เปนการดําเนินการตอเนื่องมาในชวงเปล่ียนผาน และปจจุบัน กสทช.ไดรับโปรด

เกลาฯ แตงต้ังแลวเม่ือวันที่   ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดังนั้น โดยผลของพระราชบัญญัติองคกร



จัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘๑ บัญญัติให กทช.ตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ หมายความถึง กสทช.ตามพระราชบัญญัติองคกร

จัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ กอปรกับมาตรา ๔๐ บัญญัติให กทค.มีอํานาจหนาที่

ปฏิบัติการใดๆ แทน กสทช.ในสวนที่เก่ียวกับกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

ดังนั้น เพื่อการดําเนินการในเร่ืองนี้ถูกตอง และเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ที่ประชุม

จึงมีมติมอบหมายให กทค. ไปพิจารณาดําเนินการในเร่ืองผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่จํานวน 

๕ รายอุทธรณคําส่ังทางปกครองของ ลสทช. ตอไป  

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ :  แนวทางการดําเนินคดีปกครองของ กสทช.  : ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ (นายฐากรฯ) , กม.    

                                      

มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีปกครองของ กสทช. ดังนี้  

๑.   กรณีคดีปกครองจํานวน ๑๗ คดีที่อยูระหวางดําเนินการไมแลวเสร็จ อาทิ การจัดทํา

คําใหการ การจัดทําคําคัดคานคําใหการ เปนตน มอบหมายให กทค. และ กสท. ไป

พิจารณาดําเนินการในคดีที่เก่ียวของกับภารกิจอํานาจหนาที่ของแตละคณะ และ

กําหนดกรรมการผูรับผิดชอบแตละคดีที่เก่ียวของใหชัดเจน เพื่อนําเสนอ กสทช. ทั้ง

คณะลงนามมอบหมายตอไป  

๒.   สําหรับกรณีคดีปกครองที่ดําเนินการแลวเสร็จอีกจํานวน ๓๓ คดี นั้น มอบหมายให

เลขาธิการเปนผูรับมอบอํานาจ  

ทั้งนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช.รับไปดําเนินการตามแนวทางดังกลาวขางตนตอไป  

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๓  :   คําส่ังเรียกใหทําคําใหการในคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๑๘๕๗/๒๕๕๔ (กรณีการจัดเก็บขอมูล

ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บลวงหนา ของบริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) : ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ   (นายฐากรฯ), กม. 

                                      

มติที่ประชุม                เห็นชอบกําหนดแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๑๘๕๗/๒๕๕๔ ตามแนวทางการ

ดําเนินคดีปกครองของ กสทช. ตามมติที่ประชุมวาระที่ ๓.๒ และมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช.ไปดําเนินการตอไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๔  :  คําส่ังเรียกใหทําคําใหการในคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๑๘๕๘/๒๕๕๔ (กรณีการจัดเก็บขอมูล

ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บลวงหนา ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน)) : ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ (นายฐากรฯ) , กม. 

                                      

มติที่ประชุม                เห็นชอบกําหนดแนวทางการดําเนินคดีปกครองเลขดําที่ ๑๘๕๘/๒๕๕๔ ตามแนวทางการ

ดําเนินคดีปกครองของ กสทช. ตามมติที่ประชุมวาระที่ ๓.๒ และมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช.ไปดําเนินการตอไป 

  



ระเบียบวาระที่ ๓.๕  :  คําส่ังเรียกใหทําคําใหการในคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๑๘๕๙/๒๕๕๔ (กรณีการจัดเก็บขอมูล

ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บลวงหนา ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู

นิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)) : ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ (นายฐากรฯ) ,กม.           

  

มติที่ประชุม                เห็นชอบกําหนดแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๑๘๕๙/๒๕๕๔ ตามแนวทางการ

ดําเนินคดีปกครองของ กสทช. ตามมติที่ประชุมวาระที่ ๓.๒ และมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช.ไปดําเนินการตอไป 

                                    

ระเบียบวาระที่ ๓.๖  :   การพิจารณากําหนดอัตราบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร งบประมาณ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ของหนวยภารกิจดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  : กสท. (กส.) 

                                      

มติที่ประชุม                เพื่อใหการพิจารณาเร่ืองนี้เปนไปดวยความรอบคอบมากย่ิงขึ้น และเปนไปตามหลักวิชาการที่

อางอิงได โดยเฉพาะในรายละเอียดของการกําหนดกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสม รวมถึงความ

เหมาะสมของการจัดทําแผนงบประมาณป ๒๕๕๔ และการผูกพันงบประมาณในชวง ๓ ป 

(๒๕๕๕–๒๕๕๗) เพื่อรองรับการดําเนินการ ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายใหประธาน กสทช. 

รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ  : ประธาน กสท.) และรองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐ

พงคฯ : ประธาน กทค.) รวมกันพิจารณาเพื่อหาขอยุติในประเด็นตางๆ ใหชัดเจน แลวนําเสนอ

ที่ประชุม กสทช.อีกคร้ังหนึ่ง ทั้งนี้ โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. จัดเจาหนาที่ดาน

บุคลากรเพื่อชวยดําเนินการดังกลาว สําหรับดานงบประมาณ ขอให กสทช.ประเสริฐฯ และ 

กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ พิจารณาความเหมาะสมอีกคร้ังหนึ่งดวย เพื่อใหความเห็น

ประกอบการพิจารณาของ กสทช.                       

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๗  :  การพิจารณาหลักการและมอบหมายให กสท. ปฏิบัติการแทน กสทช.ในการแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการในดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  : กสท. (กส.) 

                                      

มติที่ประชุม                โดยที่พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ บัญญัติให กสทช.มี

อํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เปนอํานาจเฉพาะตัวที่กฎหมายใหไว ดังนั้น 

เพื่อใหการแตงต้ังคณะอนุกรรมการดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เปนไปดวย

ความเรียบรอย และสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบเปน

หลักการให กสท. นําเสนอเร่ือง การแตงต้ังคณะอนุกรรมการดานกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน ตอที่ประชุม กสทช. เปนผูพิจารณาแตงต้ังตามที่กฎหมายใหอํานาจไวตอไป  

  

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช.คร้ังที่ ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ รองประธานกรรมการ(พัน

เอก นทีฯ) ขอสงวนการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๓.๗ เนื่องจากมีประเด็นขอกฎหมายโดยจะ

จัดทําบันทึกเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนมติดังกลาวในการประชุม กสทช. คร้ังตอไป  

  



ระเบียบวาระที่ ๓.๘ :  การจัดทํารางแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  : กสท. (กส.)      

  

มติที่ประชุม                ๑.   เห็นชอบให กสท. ดําเนินการตามที่เสนอตอไป สรุปไดดังนี้  

                                           ๑.๑   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทําแผนแมบทกิจการกระจาย

เสียง และกิจการโทรทัศน  

                                  ๑.๒   การเชิญบุคคล การขอเอกสาร เพื่อแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตอการจัดทําแผนแมบท

กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน  

                                  ๑.๓   การยกรางแผนแมบทกิจการกระจายสียง และกิจการโทรทัศน เสนอตอที่ประชุม กสทช.เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบใหนําไปรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตามขั้นตอนตอไป  

๒.   โดยที่ขอเสนอของ กสท.ดังกลาว เปนภารกิจในลักษณะเดียวกันที่ กทค.จะตองเรง

ดําเนินการ ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วย่ิงขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให กทค. ดําเนิน

กระบวนการจัดทําแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมไดตอไปเชนกัน ดังนี้  

๒.๑   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Workshop) การจัดทําแผนแมบทกิจการ

โทรคมนาคม 

๒.๒   การเชิญบุคคล การขอเอกสาร เพื่อแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตอการจัดทําแผน

แมบทกิจการโทรคมนาคม   

๒.๓   การยกรางแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม เสนอตอที่ประชุม กสทช.เพื่อพิจารณา

เห็นชอบใหนําไปรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตามขั้นตอนตอไป  

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๙  :  การพิจารณาอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร

คล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ : กสท. (กส.) 

                                      

มติที่ประชุม                ๑.   เห็นชอบให กสท. ดําเนินการตามที่เสนอตอไปตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แหง

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้  

๑.๑   การจัดประชุมทําความเขาใจกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานรัฐ หรือ

บุคคลใดที่ไดรับจัดสรรหรือใชคล่ืนความถ่ีเพื่อประกอบกิจการกระจายสียง และ

กิจการโทรทัศน และแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง ตลอดจนรับทราบปญหาตางๆ 

โดยใชจายจากเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ตามที่หนวยภารกิจดาน

กิจการกระจายสียง และกิจการโทรทัศนไดรับจัดสรรไวในการดําเนินงานเพื่อ

การนี้ 

๑.๒   เชิญบุคคล และเรียกเอกสารเพื่อแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน

ตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ี

ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑.๓   ยกรางประกาศ กสทช.เร่ือง หลักเกณฑการแจงรายละเอียดการใชประโยชนคล่ืน

ความถ่ี และการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา และรางประกาศ กสทช. เร่ือง 



หลักเกณฑกํากับดูแลผูไดรับอนุญาตตาม มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แหง

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และเสนอตอที่ประชุม 

กสทช.เพื่อพิจารณาเห็นชอบใหนําไปรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตามขั้นตอน

ตอไป 

๒.   โดยที่ขอเสนอของ กสท.ดังกลาว เปนภารกิจในลักษณะเดียวกันที่ กทค.จะตองเรง

ดําเนินการ อยางไรก็ดี เนื่องจากทั้งสองภารกิจมีกระบวนการและความซับซอนที่

แตกตางกัน รวมถึงมีลักษณะของการประกอบกิจการ และกลุมผูประกอบการที่

แตกตางกัน ที่ประชุมจึงเห็นควรให กทค. เรงนําเสนอแนวทางการดําเนินการในสวนของ

กิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร

คล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอที่ประชุม กสทช. ตอไป ทั้งนี้ หาก กสท. และ กทค.มีการ

ดําเนินงานในสวนใดที่สอดคลองรวมกันได ก็อาจประสานงาน และพิจารณานําเสนอ 

กสทช.ในคราวเดียวกันได  

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๑๐ :     การแกไขปญหาการประกอบกิจการการสื่อสารผานดาวเทียม : รองประธาน กสทช. (พันเอก 

นทีฯ) 

                                      

มติที่ประชุม                ๑.   รับทราบขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาการประกอบกิจการส่ือสารผานดาวเทียมกรณี

การรักษาสิทธิตําแหนงวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทยจํานวน ๒ ตําแหนง (๑๒๐ ํ

E และ ๕๐.๕ ํ E) ที่กําลังจะหมดอายุลงและปญหาขอกฎหมายที่เก่ียวของกับดาวเทียม

ไทยคม ๔ (iPSTAR) ตามที่ รองประธาน กสทช.(พันเอกนทีฯ )เสนอ 

๒.   เนื่องจากกรณีการรักษาสิทธิตําแหนงวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทยจํานวน ๒ 

ตําแหนง (๑๒๐ ํE และ ๕๐.๕ ํE) ที่กําลังจะหมดอายุลงดังกลาว เปนเร่ืองสําคัญที่ตองเรง

ดําเนินการเพื่อรักษาประโยชนตอสาธารณะ และประโยชนในดานตางๆของประเทศไว 

ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติใหเรงรัดการดําเนินการแกไขปญหาการประกอบกิจการส่ือสาร

ผานดาวเทียมกรณีการรักษาสิทธิตําแหนงวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทยจํานวน ๒ 

ตําแหนง (๑๒๐ ํ E และ ๕๐.๕ ํ E) และการแกไขปญหาขอกฎหมายที่เก่ียวของกับ

ดาวเทียมไทยคม ๔ ( iPSTAR) ตามกรอบอํานาจหนาที่ของ กทค. โดยเร็ว ทั้งนี้ ให

สํานักงาน กสทช. จัดทํารายละเอียดทั้งหมดที่เก่ียวของเพื่อนําเสนอประกอบการ

พิจารณาดําเนินการของ กทค. ดวย  

  

ระเบียบวาระที่  ๔   :   เร่ืองเพ่ือทราบ  

  

                                                -  ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑  :  การพิจารณาขอรองเรียนและขอเสนอแนะของผูบริโภคจากเหตุการณ   ภัยพิบัติ : กสทช.

สุภิญญาฯ 

  



มติที่ประชุม                ๑.   รับทราบขอรองเรียนและขอเสนอแนะของผูบริโภคเหตุการณภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศ

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  

 


