
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๔ 

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน 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. 

พันเอก เศรษฐพงค 

พลโท ดร.พีระพงษ 

พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ 

นายประเสริฐ 

มะลิสุวรรณ 

มานะกิจ 

งามสงา 

ศีลพิพัฒน 

รองประธานกรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

๗. นายธวัชชัย จิตรภาษนันท กรรมการ 

๘. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กรรมการ 

๙. นายประวิทย ล่ีสถาพรวงศา กรรมการ 

๑๐. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

๑๑. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. 

  

  

ผูไมเขาประชุม 

  

๑.    นายสุทธิพล       ทวีชัยการ                        ติดภารกิจ 

  

เจาหนาที่สํานักงาน กสทช.  

  

๑. 

๒. 

  

๓. 

พลอากาศเอก คณิต 

นายเฉลิมชัย 

  

นายอารักษ 

สุวรรณเนตร 

กกเกียรติกุล 

  

โพธิทัต 

เลขานุการประธาน กสทช. 

ปฏิบัติหนาที่ผูบริหารระดับตน (บ๓) รักษาการ  

ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักประธานกรรมการ 

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักการประชุมและ

เลขานุการ 

    ๔. นางณิชาภัทร วรสิทธิ์ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานปฏิบัติการ 

      สํานักปฏิบัติการและติดตามประเมินผล  

๕. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานวาระ  



การประชุม 

๖. นางนภาพร เกงสาร ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

๗. 

๘. 

๙. 

นางสาวสุภาวดี 

นางสาวจุฑาสินี 

นางสาวอภิชญามล 

สดศรี 

คําบํารุง 

วารุณประภา 

ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  

ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  

    ผูช้ีแจง 

  

๑.                นายพิทยาพล               จันทนะสาโร           ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการ กสทช.  

๒                 นายไตรรัตน                 วิริยะศิริกุล             ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักกิจการกรรมการ  

๓.                นางอัจฉรา                    ปณยวณิช             ปฏิบัติหนาที่ผูบริหารระดับตน (บ๓) รักษาการ   

                                                                            ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 

๔.                นายสุธีระ                     พึ่งธรรม                ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานระบบงานทรัพยากรบุคคล  

๕.                นายปรเมศวร                 กุมารบุญ               ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง     

ระเบียบวาระที่ ๑    :    เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

  

๑.  เม่ือวันเสารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สํานักงาน กสทช. กสทช.ไดไปถวายผาพระกฐิน

พระราชทานประจําป ๒๕๕๔ และถวายจตุปจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลและบริจาคเงิน

รวมทําบุญรวมจํานวน ๒ ลานบาทเศษ     ณ วัดคูหาสวรรค จังหวัดพัทลุง ตอง

ขอขอบคุณพนักงานและเจาหนาที่ทุกทานที่ไดไปอํานวยการ ทําใหการถวายผาพระ

กฐินคร้ังนี้เปนไปดวยความเรียบรอย และในชวงเชาไดไปตรวจเย่ียมสํานักงาน  กสทช. 

เขต ๔ (สงขลา) ดวย ซ่ึงเร่ืองนี้คงจะไดนําขอมูลตางๆ ที่ไดรับฟง มานั้นมาหารือกันใน

โอกาสตอไป 

๒.  เร่ืองการจัดทําโครงสรางองคกรใหม ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาดําเนินการของ กสทช.

เศรษฐพงคฯ หากเปนไปไดขอใหเร่ิมดําเนินการใชในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕   ดังนั้น ใน

เบื้องตนขอความกรุณาผูเก่ียวของในเร่ืองดังกลาวเรงประสานดําเนินการดวย โดยจะ

พยายามใหไดเปนโครงสรางที่มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมตางๆ มากที่สุด 

อยางไรก็ดี ตามที่ไดเคยเรียนไวแลววาจะเปนโครงสรางช่ัวคราวเทานั้น  โดยอาจจะใชใน

ชวงเวลา ๑ ป ถึง ๑ ปคร่ึง และยังสามารถปรับเปล่ียนไดอีกในอนาคตตามที่หารือกันไว 

๓.  เร่ืองเก่ียวกับสภาวะน้ําทวมในปจจุบัน จะเห็นวาในขณะนี้มวลน้ําไดมาถึงบริเวณ

สํานักงานใหญหนังสือพิมพไทยรัฐ แถวคลองบางซ่ือ ถนนวิภาวดีรังสิต และดานถนน

พหลโยธินดวย ซ่ึงใกลจะมาถึงส่ีแยกสะพานควาย   ดังนั้น ทางสํานักงาน กสทช. ควรมี

การเตรียมมาตรการตางๆ ไว โดยในเร่ืองนี้จะมีเจาหนาที่ช้ีแจงในวาระเร่ืองเพื่อทราบให

ที่ประชุมทราบวามีการดําเนินการอยางไรบาง และจะขอหารือกรรมการดวยวา

มาตรการหลังจากนี้ควรจะเตรียมการอยางไรในเร่ืองการทํางานของพนักงานตางๆหาก

เกิดภาวะน้ําทวมมาถึงสํานักงาน กสทช.และน้ํายังทวมขังมากขึ้นเร่ือยๆ      

  



มติที่ประชุม             รับทราบเร่ืองตามที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับไป

ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป  

ระเบียบวาระที่  ๒   :   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  กสทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๔  วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

  

มติที่ประชุม             ๑.   รับรองรายงานการประชุม  กสทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๔   วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔   ตามที่

สํานักงาน กสทช. เสนอ   โดยมีขอแกไขมติ     ที่ประชุมในหนา ๑๐ วาระที่ ๓.๘  ขอ ๒. 

บรรทัดที่ ๓  โดยใหตัดขอความ “ทั้ง ๕ ทาน ” ออก เปน  “...ปฏิบัติงานช่ัวคราวของ 

กสทช. ทั้ง ๕ ทาน ใหเรียบรอยและเหมาะสม”   

                            ๒.   มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปดําเนินการเผยแพรรายงานการ

ประชุมที่ผานการรับรองเรียบรอยแลวลงในเวปไซต ของสํานักงาน กสทช.ใหเปนไปตาม

กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ดวย 

ระเบียบวาระที่ ๓   :     รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  คร้ังที่ ๔/๒๕๕๔  วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

  

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  คร้ังที่ ๔/๒๕๕๔   วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม 

๒๕๕๔  ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

  

ระเบียบวาระที่  ๔   :   เร่ืองเพ่ือทราบ  

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ :  แผนรับน้ําทวมสํานักงาน กสทช.  :  เลขาธิการ กสทช. 

  

มติที่ประชุม             ๑.   รับทราบแผนการเตรียมการ และการดําเนินงานเพื่อรับน้ําทวมสํานักงาน กสทช. ตามที่

สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยมีสํานักบริหารทั่วไป (บป.) เปนหนวยงานหลัก

รับผิดชอบดําเนินการ 

                            ๒.   มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสม 

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับพนักงานและทรัพยสินของสํานักงานฯ ไดมากย่ิงขึ้น 

โดยเฉพาะในเร่ืองระบบไฟฟา และหมอแปลงไฟฟาของสํานักงานฯ ซ่ึงควรประสานงาน

กับการไฟฟานครหลวงเพื่อพิจารณาปรับยายใหไปอยูในที่ที่สูงพนจากระดับน้ําทวมถึง 

ทั้งนี้ เพื่อปองกันอันตราย และใหสามารถมีไฟฟาใชในการปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 

ตลอดจนการฉาบอิฐบล็อกอีกช้ันหนึ่งเพื่อปองกันน้ําซึมผานใหไดผลย่ิงขึ้น  

                            

ระเบียบวาระที่ ๔.๒   : การใหความชวยเหลือพนักงานและลูกจางของสํานักงาน กสทช. และ ผูปฏิบัติงาน

ประจํา กสทช. ผูประสบอุทกภัย  :  บค. 

  

มติที่ประชุม             อนุมัติในหลักการโครงการใหความชวยเหลือพนักงานและลูกจางของสํานักงาน กสทช. และ

ผูปฏิบัติงานประจํา กสทช. ผูประสบอุทกภัย ตามรายละเอียดของหลักเกณฑและแนว

ทางการชวยเหลือ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไป



ดําเนินการโครงการฯ  อยางไรก็ดีเพื่อใหเกิดความรอบคอบมากย่ิงขึ้น ใหสํานักงานฯ ไป

ตรวจสอบระเบียบและวิธีการที่เก่ียวของในประเด็นขอกฎหมายเก่ียวกับอํานาจในการอนุมัติ

กรณีการใหเงินชวยเหลืออีกคร้ังหนึ่งเพื่อใหชอบดวยกฎหมาย ทั้งนี้ โดยใหมีหนังสือหารือ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินในกรณีดังกลาวดวย เพื่อใหเกิดความชัดเจนและ

ถูกตอง รวมถึงใหสํานักงานฯ ไปพิจารณากําหนดนิยามการใหเงินชวยเหลือใหชัดเจนย่ิงขึ้น

ดวย โดยเฉพาะกรณีการชวยเหลือพนักงานผูประสบอุทกภัยที่เปนผูพักอาศัยในที่พักของ

บุคคลอื่นนั้น นิยามของคําวา “บุคคลอื่น” มีความหมายครอบคลุมบุคคลใดบาง  กอน

สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการตามโครงการดังกลาวตอไป  

ระเบียบวาระที่  ๕    :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑   : แนวทางการเตรียมการกรณีเกิดสถานการณน้ําทวมสํานักงาน กสทช. และพ้ืนที่

โดยรอบ :  เลขาธิการ กสทช. 

  

มติที่ประชุม                ๑.   เพื่อใหการเตรียมการและการดําเนินการกรณีเกิดสถานการณน้ําทวมสํานักงาน กสทช. 

และพื้นที่โดยรอบเปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของ

สถานการณที่เกิดขึ้น และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเม่ือสถานการณดังกลาวเกิดขึ้น ที่

ประชุมจึงมีมติมอบหมายใหสํานักงานฯ ไปพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการกรณีเกิด

สถานการณน้ําทวมสํานักงาน กสทช. และพื้นที่โดยรอบ  โดยใหรับประเด็นขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการจัดทํารายละเอียด ทั้งนี้ ประเด็นสําคัญ 

ไดแก  การพิจารณากําหนดมาตรการที่สามารถปองกัน หรือบริหารจัดการโดยให

ความสําคัญกับการรักษาพื้นที่ของสํานักงาน กสทช. ไวใหสามารถปฏิบัติงานไดมาก

ที่สุด โดยจัดแบงมาตรการตามระดับความรุนแรงของปญหา อาทิ การพิจารณาในกรณี

worst case วาระดับน้ําสูงมากเพียงใดจึงไมสามารถปฏิบัติงานได และหากจําเปนตอง

หยุดการปฏิบัติงานที่สํานักงาน กสทช. จะกําหนดแผนปฏิบัติการในกรณีนี้อยางไร 

โดยเฉพาะการพิจารณาโยกยายหนวยงาน ( Front office) ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการ

ใหบริการประชาชนไปยังสถานที่อื่นเพื่อสามารถปฏิบัติงานตอไปได รวมถึงหากเกิด

กรณีฉุกเฉินและจําเปนจะตองมีการประชุม กสทช. จะดําเนินการอยางไร     ที่ใด หรือ

หากสถานการณไมรุนแรงมาก จะกําหนดมาตรการเพื่ออํานวยความสะดวกและ

ชวยเหลือพนักงานใหมาปฏิบัติงานที่สํานักงานฯ ไดมากนอยเพียงใด อาทิ การจัดรถ

ขนาดใหญเพื่อว่ิงรับ-สงพนักงานระหวางสถานีรถไฟฟากับสํานักงานฯ หรือในกรณี

ฉุกเฉินหากไมมีกระแสไฟฟา จะสามารถปฏิบัติงานอยูไดนานเพียงใด เปนตน  

๒.   เพื่อใหการจัดทําและการพิจารณาอนุมัติแผนตามขอ ๑ สามารถดําเนินการไดอยาง

รวดเร็ว ทันตอสถานการณ ที่ประชุมจึงมีมติใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอแผน

ปฏิบัติการกรณีเกิดสถานการณน้ําทวมสํานักงาน กสทช. และพื้นที่โดยรอบ  ตอประธาน 

กสทช. และรองประธาน กสทช. อีก ๒ ทาน เปนผูพิจารณาอนุมัติแผนดังกลาวเพื่อให

สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งหากเกิดสถานการณในขั้นรุนแรงและ



จําเปนตองหยุดปฏิบัติงาน ใหสํานักงานฯ เสนอประธาน กสทช. พิจารณาส่ังการ  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๒   :  การมอบอํานาจพิจารณาเร่ืองรองเรียนของ กสทช. ให กทค. พิจารณา   :  กสทช.ประ

วิทยฯ   

  

มติที่ประชุม             ๑.  ที่ประชุมไดพิจารณาในเร่ืองการมอบอํานาจพิจารณาเร่ืองรองเรียนของ กสทช. ให กทค. 

พิจารณาแลว เห็นวายังมีประเด็นขอกฎหมายเก่ียวกับ อํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการ

ใดๆ ของ กสท. และ กทค. แทน กสทช. ที่จําเปนตองมีความชัดเจนกอน  อยางไรก็ดี 

เพื่อใหประเด็นขอรองเรียนที่ กทช. ปฏิบัติหนาที่ กสทช. ไดเคยมีการพิจารณาและยังไม

แลวเสร็จตอเนื่องมานั้น สามารถดําเนินการไดเสร็จส้ิน ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให 

กทค. รับไปดําเนินการเฉพาะในเร่ืองรองเรียนที่ยังคางอยูดังกลาวใหแลวเสร็จตอไป

กอน  สําหรับขอรองเรียนที่เขามาใหมภายหลังจาก กสทช. เขามาปฏิบัติหนาที่แลว ให

รอความชัดเจนในประเด็นอํานาจหนาที่ของ กทค. ที่จะดําเนินการแทน กสทช. ตาม

มาตรา ๒๗ (๑๓) แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  กอน 

                            ๒.  เนื่องจากในการปฏิบัติภารกิจหนาที่ของ กสทช. ในปจจุบันตาม พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังมีประเด็นขอกฎหมายเก่ียวกับอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการใดๆ ของ 

กสท. ตามมาตรา ๓๗ และ กทค. ตามมาตรา ๔๐ แทน กสทช. ที่จําเปนตองมีความ

ชัดเจนเพื่อใหการทําหนาที่ของ กสท. และ กทค. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไมขัด

หรือแยงกับบทบัญญัติตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น ที่ประชุม จึงมีมติเห็นชอบใหมีการ

จัดสัมมนาของ กสทช. เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของ กสท. และ กทค. ในการปฏิบัติการ

ใดๆ แทน กสทช. โดยเชิญ    นักกฎหมายผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเช่ียวชาญทั้งจาก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งนักวิชาการ 

อาท ิ ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย   และนายดิสทัต โหตระกิตย เปนตน   มาใหความรูและ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นดังกลาวกับ กสทช. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ และวัน

ศุกรที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ทั้งนี้   โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. (สํานัก

กฎหมาย และสํานักประชาสัมพันธ) ไปประสานงานในรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของ 

และดําเนินการจัดสัมมนาดังกลาวใหเปนที่เรียบรอย โดยหารือรวมกับ กสทช.สุภิญญา

ฯ ทั้งในเร่ืองเอกสารขอมูลประกอบการสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา และรายช่ือ

ผูทรงคุณวุฒิที่จะเชิญมาดวย    

  

ระเบียบวาระที่ ๖    :    เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

  

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ :   แนวทางการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ใหสอดคลองกับบทบาทของ

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการฯ   :  กสทช.สุภิญญา

ฯ 

  



มติที่ประชุม             ๑.  โดยที่ขณะนี้ กสทช. ไดเขามาปฏิบัติหนาที่แลว และเพื่อมิใหการบริหารจัดการสถานี

วิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ขัดหรือแยงกับ พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.

๒๕๕๓ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการนับจากนี้ไปถูกตองและสอดคลองกับบทบัญญัติ

ของกฎหมาย ที่ประชุมจึงมีมติใหระงับการดําเนินการใดๆ ในการจัดทําสัญญาหรือ

ขยายสัญญาใหแกเอกชนเพื่อประกอบกิจการและดําเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง  ๑ 

ปณ. จนกวาจะมีการดําเนินการตามขอ ๒ ทั้งนี้ เนื่องจากจะมีผลผูกพันตอการพิจารณา

ปรับปรุงแนวทางการอนุญาตใหหนวยงานประกอบกิจการตามเง่ือนไขและเจตนารมณ

กฎหมาย ตามที่ กสทช.สุภิญญาฯ เสนอ  

 ๒. ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช.ไดรายงานวาสัญญาการรวมผลิตรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง 

๑ ปณ. สามารถใหส้ินสุดลงไดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔   โดยสํานักงาน กสทช. 

ตองแจงคูสัญญาทราบลวงหนากอน   ๓๐ วัน และเพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวขางตน

เปนไปดวยความรอบคอบ ที่ประชุมจึงมอบหมายใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน (กสท.) เปนผูพิจารณาเร่ือง แนวทางการบริหารจัดการสถานี

วิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ใหสอดคลองกับบทบาทของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ใน

การกํากับดูแลการประกอบกิจการฯ   ตอไป 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๔   เม่ือวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ในระหวางการ

รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๕๔ วาระที่ ๖.๑    กสทช.สุทธิพลฯ ไดเรียนใหที่

ประชุมทราบขอสังเกต กรณี กสทช.      มีมติเร่ืองแนวทางการบริหารจัดการสถานี

วิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ใหสอดคลองกับบทบาทของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการ

กํากับดูแลการประกอบกิจการ โดยเห็นวามติดังกลาวนาจะคลาดเคล่ือนในขอเท็จจริงและขอ

กฎหมาย ทั้งนี้ โดยขอใหสํานักงานฯ บันทึกไวเปนขอสังเกต ดังปรากฏรายละเอียดตามบันทึก

ที่ ทช ๑๐๐๓.๕/๐๒๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔   ที่แนบไวกับรายงานการประชุมฉบับ

นี้ 

  

ระเบียบวาระที่ ๖.๒  :  การติดตามความคืบหนาขอรองเรียนและขอเสนอแนะของผูบริโภคจากเหตุการณภัย

พิบัติ  :  กสทช.สุภิญญาฯ 

  

มติที่ประชุม             รับทราบความคืบหนาและแนวทางการดําเนินการตามขอรองเรียนและขอเสนอแนะของผูบริโภค

จากเหตุการณภัยพิบัติ ตามที่ กสทช.สุภิญญาฯ เสนอ   ทั้งนี้ โดยมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช. ไปติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยตามมติ

ที่ประชุม กสทช. แลวรายงานใหที่ประชุม กสทช. ทราบตอไป  

  

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ :   การประกาศใชโครงสรางช่ัวคราวของสํานักงาน กสทช. :  คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน (กสท.) 

  

มติที่ประชุม                ๑.  โดยที่การดําเนินการพิจารณากําหนดโครงสรางช่ัวคราวของสํานักงาน กสทช. ในภาพรวม



ยังไมแลวเสร็จ กอปรกับในคราวประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๒ ตุลาคม 

๒๕๕๔ ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติหลักการการกําหนดโครงสรางช่ัวคราวดานกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) เพื่อเร่ิมตนการดําเนินการใหเปนไปตามกรอบ

โครงสรางดังกลาว   และการแบงสวนงานตามที่ กสท. เสนอ   ดังนั้น เพื่อใหการ

ดําเนินงานดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน สามารถดําเนินการใหมีผล

บังคับใชไดตามที่ พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๘ วรรคสอง 

กําหนด  ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบใหนําโครงสรางช่ัวคราวดานกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน (กสท.) พรอมการแบงสวนงานภายในและขอบเขตอํานาจหนาที่ไป

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได โดยใหปรับปรุงแกไขตามความเห็นของที่ประชุมกอน

ดําเนินการตอไป ไดแก 

                                           ๑.๑   ใหปรับช่ือตําแหนง รองเลขาธิการ กสท. ใหถูกตองและชัดเจนเปน  “รอง

เลขาธิการ กสทช. (ดาน กสท.)” 

                                  ๑.๒   ใหปรับปรุงเอกสารในสวนของการแบงสวนงานภายในและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ

ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตามที่เสนอมาใหเปนรูปแบบของ

ระเบียบหรือคําส่ัง หรือประกาศใหถูกตองตามกฎหมาย อาทิ   การเขียน

ขอความอารัมภบทวาการออกระเบียบหรือคําส่ัง หรือประกาศฉบับนี้เปนไปตาม

มาตรา ๒๗ และมาตรา ๕๘ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.

๒๕๕๓ เปนตน 

                            ๒.   มอบหมายใหรองประธานกรรมการ (พันเอก เศรษฐพงคฯ) ไปพิจารณาจัดทําโครงสรางช่ัวคราว

ของสํานักงาน กสทช. ในภาพรวมใหแลวเสร็จ และนําเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความ

เห็นชอบโดยเร็วตามมติ กสทช.ที่ไดมอบหมายไว กอนนําไปประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาตามที่กฎหมายกําหนดไวตอไปดวยเชนกัน   ทั้งนี้ โดยใหรับขอคิดเห็นของ    ที่

ประชุมเก่ียวกับกรณีโครงสรางภายในบางสวน เชน กรณีของสถาบันเฉพาะทางตางๆ 

ซ่ึงจัดต้ังโดยระเบียบ กทช. แตตอมามีมติ กทช. ใหปรับเปนกลุมภารกิจ ไปพิจารณา

กําหนดระดับใหถูกตองและเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบไปในคราวเดียวกันดวย  

  

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๔   เม่ือวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    ในระหวางการ

รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๕๔ วาระที่ ๖.๓   กสทช.สุทธิพลฯ ไดเรียนใหที่

ประชุมทราบขอสังเกต กรณี กสทช.       มีมติเห็นชอบใหนําโครงสรางช่ัวคราวของสํานักงาน 

กสท. ไปประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา โดยมีความเห็นไมสอดคลองในประเด็นการสงไป

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงเห็นวานาจะไมสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย   ทั้งนี้ 

โดยขอใหสํานักงานฯ บันทึกไวเปนขอสังเกต ดังปรากฏรายละเอียดตามบันทึกที่ ทช 

๑๐๐๓.๕/๐๒๕  ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔   ที่แนบไวกับรายงานการประชุมฉบับนี้  

  

ระเบียบวาระที่ ๖.๔  :  รางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี ( พ.ศ. ....)   : รองประธานกรรมการ (พันเอก 

เศรษฐพงคฯ) 



  

มติที่ประชุม             โดยที่รองประธานกรรมการ (พันเอก เศรษฐพงคฯ) ไดรับมอบหมายตามมติที่ประชุม ไดทําการ

รวบรวมความเห็นของ กสทช. ตอรางแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ. ....) และ

ปรับปรุงรางแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ. ....) ตามขอคิดเห็นดังกลาวเสร็จ

เรียบรอยแลว แตเนื่องจากเปนเร่ืองที่มีความสําคัญและมีรายละเอียดมาก   ดังนั้น เพื่อใหการ

พิจารณาเปนไปดวยความรอบคอบ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบใหนําเร่ืองดังกลาวจัดเปนวาระ

การประชุม กสทช. ในคร้ังตอไป ในวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สําหรับแผนแมบท

กิจการโทรคมนาคม และแผนแมบทดานกิจการกระจายเสียง นั้น   คณะกรรมการ กสท. และ 

กทค. แตละคณะจะไดนําไปจัดทํา  workshop รวมกับผูที่เก่ียวของเพื่อรวมกันพิจารณา และ

นําผลที่ไดเสนอที่ประชุม กสทช. อีกคร้ังหนึ่ง  

  

ระเบียบวาระที่ ๖.๕  :  โครงการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย : รองประธานกรรมการ (พันเอก เศรษฐ

พงคฯ) 

  

มติที่ประชุม                อนุมัติโครงการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ตามที่รองประธานกรรมการ (พันเอก เศรษฐ

พงคฯ) ดังนี้ 

๑.   จัดหาถุงยังชีพที่บรรจุส่ิงของที่เนนการใหความชวยเหลือแกผูประสบอุทกภัยในเร่ืองของ

อุปกรณดานการส่ือสาร เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของ กสทช. และสํานักงาน 

กสทช. เปนสําคัญ ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ ๓ ลานบาท โดยเบิกจายจาก

งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๔ ของสํานักงาน กสทช. หมวดเงินงบกลางกรณี

ฉุกเฉินและจําเปน และดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของตอไป ทั้งนี้ อุปกรณ

ส่ิงของที่เก่ียวของกับการส่ือสารที่จะบรรจุภายในถุงยังชีพดังกลาว เปนไปตามรายการ

ลําดับที่ ๗ ถึงลําดับที่ ๑๐ ตามที่เสนอ อาทิ เคร่ืองรับวิทยุ AM/FM เคร่ืองชารตแบตเตอร่ี

โทรศัพทเคล่ือนที่ และถานไฟฉายเปนตน และมอบหมายให กสทช.สุภิญญาฯ รับไป

ประสานงานรายละเอียดพื้นที่/จุดการรับบริจาคกับศูนยวิทยุส่ือสารสายลม และให

สํานักงาน กสทช. เรงดําเนินการจัดหาโดยเร็วที่สุด  

๒.   สําหรับกรณีการชวยเหลือโดยการสนับสนุนวิทยุส่ือสารใหแกหนวยงานตางๆ นั้น ที่

ประชุมมีมติอนุมัติใหจัดหาวิทยุส่ือสารมือถือ ยานความถ่ี  VHF ๑๓๖-

๑๗๔ MHz  จํานวน ๓๐๐ เคร่ือง   และวิทยุส่ือสารมือถือ ยานความถ่ี 

๒๔๕ MHz จํานวน ๑๐๐ เคร่ือง ภายในกรอบวงเงินไมเกิน ๓ ลานบาท โดยจัดซ้ือจัดหา

ไวที่สํานักงาน กสทช. เพื่อเปนศูนยกลาง และใหหนวยงานรวมถึงอาสาสมัครชวยเหลือ

ผูประสบภัยที่มีความจําเปนสามารถมาติดตอเพื่อขอยืมเคร่ืองดังกลาวไปใชงานใน

ภารกิจชวยเหลือผูประสบอุทกภัยได และนําสงคืนเม่ือภารกิจเสร็จส้ินหรือภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด  ทั้งนี้ โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช.   รับขอคิดเห็นเพิ่มเติม

จากที่ประชุมไปดําเนินการใหเหมาะสมย่ิงขึ้นดวย อาทิ   การติดสติกเกอร  Call 

Center ๑๒๐๐ ที่ถุงยังชีพ และการขอความรวมมือใหศูนยวิทยุส่ือสารสายลมชวย



ประชาสัมพันธการดําเนินงานตามโครงการนี้ดวย  

  

หมายเหตุ                   อนึ่ง ในระหวางการประชุมไดมีกรรมการบางทานไดหยิบยกประเด็นขึ้นหารือ และมอบหมาย

ใหสํานักงาน กสทช. รับไปดําเนินการ รวม ๕ เร่ือง ดังนี้  

                                   ๑.   เร่ืองบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ขายหุนใหบริษัท สิงคโปร เทเล

คอมมูนิเคช่ันส ลิมิเต็ด จํากัด โดยขอใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) รับ

เร่ืองดังกลาวไปพิจารณาตอไป ตามที่รองประธานกรรมการ (พันเอก นทีฯ) เสนอ ทั้งนี้ 

โดยใหสํานักงาน กสทช. ไปติดตามและตรวจสอบรายละเอียดของเร่ืองดังกลาว รวมทั้ง

พิจารณาในประเด็นขอกฎหมายดวยวา กรณีของการขายหุนที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ 

จะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และ/หรือระเบียบใดที่เก่ียวของบาง

หรือไม อยางไร แลวประมวลเสนอ กทค.   เพื่อประกอบการพิจารณา  

                            ๒.   การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติองคกร

จัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ สมควรตองพิจารณาในรายละเอียดในประเด็นตางๆ 

ที่เก่ียวของ โดยเฉพาะวาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยออกเปนระเบียบใหชัดเจนและเรียบรอยตาม

มาตรา ๖๘ วรรคทายกอน ตามที่ กสทช.ประเสริฐฯ เสนอ และขอให กสทช.ประเสริฐฯ 

ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกสํานักงาน กสทช. เพื่อเปนกรอบแนวทางในการแตงต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบภายในใหเปนไปอยางเหมาะสม และสอดคลองกับบทบัญญัติ

ของกฎหมาย แลวนําเสนอที่ประชุมพิจารณาโดยเร็วตอไป  

                            ๓.   การแตงต้ัง กสทช.สุภิญญาฯ เปนโฆษก กสทช. เพิ่มอีก ๑ คน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการประชาสัมพันธการดําเนินงาน   ของ กสทช. ใหกวางขวางย่ิงขึ้น ตามความเห็น

รองประธานกรรมการ (พันเอก นทีฯ)  

                                    ๔.  เพื่อเปนชองทางหนึ่งในการชวยเหลือพนักงาน ลูกจางสํานักงาน กสทช. รวมทั้ง

ผูปฏิบัติงานประจํา กสทช. ผูประสบอุทกภัย ขอใหสํานักงาน กสทช. ไปพิจารณาเสนอ

แนวทางการจายคาตอบแทนพิเศษประจําป ๒๕๕๔   ตามที่ระเบียบกําหนด ใหที่ประชุม 

กสทช. พิจารณาโดยเร็วตอไป ตามดําริของประธาน กสทช.   

                            ๕.  เนื่องจากในชวงที่ผานมา กสทช. มักไดรับเอกสารระเบียบวาระการประชุม กสทช. กอนวันประชุม

เพียงเล็กนอย ทําใหไมมีเวลาศึกษารายละเอียดของเร่ืองตางๆ เทาที่ควร   ดังนั้น จึง

มอบหมายใหสํานัก  การประชุมและเลขานุการ จัดทําเอกสารระเบียบวาระ และจัดสง

ใหกรรมการทุกทานไดมีเวลาศึกษาในรายละเอียดของเร่ืองตางๆ ไดลวงหนาในวันศุกร

กอนถึงวันประชุมในวันพุธของสัปดาหที่จะถึง และขอให กสท. และ กทค. ไดพิจารณา

ปรับระยะเวลาในการประชุมพิจารณาเร่ือง และนําเสนอเร่ืองตอที่ประชุม กสทช. ให

สอดคลองกับแนวทางดังกลาวดวย  สําหรับกรณีเร่ืองที่เสนอไมทันตามกรอบระยะเวลา

ขางตน ประธาน กสทช. จะเปนผูพิจารณา อนุมัติการบรรจุเร่ืองนั้นๆ ตามความ

เหมาะสมและจําเปน 



 


