
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๒๓  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. 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. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

๑๒. นายทศพร 

  

เกตุอดิศร ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทน

เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 

  (หมายเหตุ     เขาประชุมในชวงเชา ระหวางเวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๒๐ น.) 

๑๓. นายพิทยาพล 

  

จันทนะสาโร ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทน

เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 

  (หมายเหตุ     เขาประชุมในชวงบาย ระหวางเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.) 

  

ผูเขารวมประชุม 

๑. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช.  

๒. นายเฉลิมชัย  กกเกียรติกุล ปฏิบัติหนาที่ผูบริหารระดับตน (บ๓)รักษาการใน

ตําแหนงผูอํานวยการสํานักประธานกรรมการ  

เจาหนาที่การประชุม 

๑. นายอารักษ โพธิทัต ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักการประชุมและ

เลขานุการ 

๒. นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการและ

ติดตามประเมินผล 

๓. นายบุญย่ิง โหมดเทศน ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนมติและรายงานการ



ประชุม 

๔. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานวาระการประชุม  

๕. นางสาวกานตชนา เกตุสุวรรณ ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

๖. นางสาวสุภาวดี สดศรี ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

๗. นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  

๘. นางสาวอภิชญามล วารุณประภา ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  

  

ผูช้ีแจง 

๑. นายประเสริฐ อภิปุญญา ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช.  

๒. นายพากเพียร สุนทรสิต ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักการบริการอยาง

ทั่วถึง 

๓. นายนิพนธ  จงวิชิต ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานบริการอยางทั่วถึง 

๒ 

๔. นายวเรศ บวรสิน ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานบริการอยางทั่วถึง 

๓ 

๕. นางสุพินญา จําป ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย  

๖. นายสมบัติ ลีลาพตะ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานคดีปกครอง  

๗. นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

๘. นายสุทธิ์ศักด์ิ ตันตะโยธิน ปฏิบัติหนาที่ผูบริหารระดับตน (บ๓) รักษาการใน

ตําแหนงผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและกฎ

กติกา 

๙. นางสาวรุงตะวัน  จินดาวัลย ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร 

๑๐. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร  ปฏิบัติหนาที่ผูบริหารระดับตน (บ๓)  รักษาการใน

ตําแหนงผูอํานวยการกลุมภารกิจคุมครองผูบริโภคใน

กิจการโทรคมนาคม 

๑๑. รอยโท เจษฎา ศิวรักษ เลขานุการ รองประธานกรรมการ (กสทช.พันเอก 

เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) 

๑๒. นายวรพงศ นิภากรพันธ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมภารกิจดาน

การงบประมาณ 

๑๓. นางยุพา จันทรกระจาง ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานการคลัง ๔ (งาน

ตรวจสอบใบสําคัญ)  

๑๔. นางสาวลักษมี นุตตะโร ปฏิบัติหนาที่ พนักงานตามสัญญาจาง  

  

ระเบียบวาระที่ ๑    :    เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

  



๑.   ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. และที่ปรึกษาทุกทาน ที่ไดรวมกันระดมสมองความคิดเห็น

ตางๆ ในการพิจารณาจัดทํารางแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี โดยมีรองประธาน

กรรมการ (กสทช.พันเอก เศรษฐพงคฯ) เปนประธานคณะทํางาน ซ่ึงไดดําเนินการอยาง

รวดเร็วเกือบจะสมบูรณแลว การประชุมวันนี้มีวาระพิจารณาเร่ืองดังกลาวตอเนื่องจาก

การประชุมเม่ือวันพุธที่ผานมา เพื่อใหไดขอยุติขั้นสุดทายในเร่ืองของกรอบระยะเวลา 

หวังวาคงจะดําเนินการไดเรียบรอย  

๒.   เร่ืองการปฏิบัติงานของ กสทช. นับจากนี้ไป ประธาน กสทช. จะประสานงานกับรอง

ประธานกรรมการทั้ง ๒ ทาน อยางใกลชิดในการปฏิบัติงาน และขอใหฝายเลขานุการ 

สํานักการประชุมฯ บรรจุวาระเร่ืองการติดตามความกาวหนาของทั้ง ๒ สายงาน ซ่ึงรอง

ประธานกรรมการทั้ง ๒ ทานจะไดช้ีแจงในการประชุมคร้ังตอๆ ไปไวดวย โดยเฉพาะ

โครงการใหญๆ ที่อยูในความสนใจของประชาชนวาไดมีผลการดําเนินงานเปนอยางไร 

เชน โครงการ  Digital TV, โครงการ 3G เปนตน และจะเรงรัดใหมีความคืบหนาตอไป จึง

ขอใหกําหนดไวในวาระรายงานผลการดําเนินงานดวย  

๓.   ภายหลังจากที่ไดมีการบรรจุผูปฏิบัติงาน และที่ปรึกษาของคณะกรรมการ กสทช. ไปแลว 

เพื่อใหไดพบปะทําความรูจักเพื่อจะไดประสานงานกันในอนาคต ไดมีการริเร่ิมที่จะ

ดําเนินการในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการในกลุมของที่ปรึกษาและผูปฏิบัติงาน

ประจํา กสทช. โดยคร้ังแรกกําหนดจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ขอใหแจงที่ปรึกษาและ

ผูปฏิบัติงานประจํา กสทช. ทราบดวย สําหรับในรายละเอียดจะไดประสานงานเพื่อแจง

ใหทราบในโอกาสตอไป 

๔.  การเชิญ กสทช. ไปใหขอมูลและตอบขอซักถามของคณะกรรมาธิการของรัฐสภาชุดตางๆ 

ขณะนี้เร่ิมทยอยเชิญมาหลายคณะแลว ในวันพรุงนี้คณะกรรมาธิการส่ือสารและ

โทรคมนาคม สภาผูแทนราษฎรไดมีหนังสือเชิญมา ซ่ึงประธาน กสทช. จะเดินทางไปกับ

ทานรองประธาน กสทช. (กสทช.พันเอก นทีฯ) เพื่อไปช้ีแจงงานดานกิจการ

วิทยุกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ในโอกาสตอๆ ไปอาจจะขอใหกรรมการทานอื่น

เปนผูแทนไป โดยที่คณะกรรมาธิการจะมีหนังสือเชิญมาที่ประธาน กสทช. เปนหลัก หาก

เปนเร่ืองที่เก่ียวของกับ กสทช. ทั้งคณะโดยตรง ประธาน กสทช. จะเดินทางไปเอง แตถา

หากเปนในสวนภารกิจทั้ง ๒ ดาน ขอใหรองประธาน กสทช. ๒ ทาน และกรรมการ ๒ 

ดานที่ไมติดภารกิจขอใหไปรวมดวย โดยที่ขณะนี้มีพระราชบัญญัติคําส่ังเรียกของ

คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔ ซ่ึงกําหนดไวชัดเจนวา

กรณีที่เรียกใหไปช้ีแจงแลวไมไป คร้ังที่ ๒ ก็จะมีบทลงโทษ แตการไปก็เปนเร่ืองที่ดีเพราะ

เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงเปนการไปใหขอมูล หากไมสามารถไปไดจริงๆ จึงจะ

มอบหมายใหเลขาธิการฯ หรือรองเลขาธิการฯ ไปแทน    ที่ผานมาบางคร้ังมอบหมายลง

ไปเร่ือย จนกระทั่งลงไปถึงระดับผูอํานวยการสวน ซ่ึงอาจไมเหมาะสม จึงควรจะตอง

พิจารณาใหความสําคัญกับเร่ืองนี้ดวย  

๕.  การนําเร่ืองเขาบรรจุเปนวาระการประชุมมีการดําเนินการดีขึ้น ประมาณคร่ึงหนึ่งไดเดิน



ตามกติกาคือวันพฤหัสบดีวันศุกร แตหลังจากนั้นวันจันทรก็ทยอยเสนอมา เม่ือเชานี้ก็

ยังมี ลาสุดในการประชุมก็ยังมีเสนอเร่ืองดวนที่สุดเขามา ซ่ึงไดพิจารณาดูตนเร่ือง

แลวแตยังไมอนุมัติใหนําเขา เพราะยังมีเวลาที่จะดําเนินการได แตก็มีความลาชาดวย

เหตุผลใดก็ตาม จึงไดส่ังการใหนําไปเสนอเขาในการประชุมคร้ังตอไป และขอความ

กรุณากรรมการทุกทานวา ทุกเร่ืองเปนเร่ืองของสํานักงาน กสทช. ที่จะนําเสนอเขามา 

แตถาหากอยูในความรับผิดชอบขอความกรุณาเรงรัดติดตามดวย เพื่อใหเปนไปตาม

กรอบเวลา มิเชนนั้นจะเกิดความเสียหายดวยกันทั้งหมด เม่ือเร่ืองเสนอมาถึงประธาน 

กสทช. หากไมอนุมัติใหเขาในวาระประชุมก็จะเปนปญหาวาเหตุใดเร่ืองดวนไมใหเขา 

แตถาหากมีความจําเปนจริง เร่ืองระยะเวลาก็จะยกเวนเปนกรณีๆ ไป ดังนั้น ในคร้ัง

ตอไปขอความกรุณาใหเปนไปตามกติกา โดยจัดสงเอกสารในวันพฤหัสบดีกอนการ

ประชุมคร้ังตอไป ทั้งนี้ ขอใหสํานักงานฯ ชวยดูแลเร่ืองงานธุรการ เนื่องจากภารกิจของ 

กสทช. มีจํานวนมาก ซ่ึงจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานของ

คณะกรรมการได  

๖.   ใหสํานักงาน กสทช. ถือเปนแนวทางปฏิบัติตอจากนี้ไปวา ในการจัดทําเอกสารใดเพื่อใช

ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ขอใหใชตัวเลขไทยเหมือนกันทั้งหมด ยกเวนใน

บางกรณีที่จําเปน เชน เอกสารอางอิงดานเทคนิคใหใชตัวเลขอารบิกได  

๗.  สําหรับการประชุม กสทช. ในคร้ังตอไปกําหนดเปนวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตาม

กรอบระยะเวลาที่กําหนดไวทุก ๒ สัปดาห  

  

มติที่ประชุม             รับทราบเร่ืองประธาน กสทช.  แจงใหที่ประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับไป

ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป  

  

หมายเหตุ                   ในขอ ๗ มีการปรับเปล่ียนกําหนดการประชุมใหมเปนวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ขอมูล ณ 

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 

  

ระเบียบวาระที่  ๒   :   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  กสทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

  

มติที่ประชุม                รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔   โดยมีขอ

แกไขดังนี้ 

๑.   ใหเพิ่มเติมขอความในมติที่ประชุมวาระที่ ๑ ขอ ๔ “แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ี

ฯ พ.ศ.๒๕๕๓” ตอทายขอความ “การดําเนินงานตามมาตรา ๔๘ ” 

๒.   ใหตัดขอความในมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑   ขอ ๒ บรรทัดที่ ๑๕ ขอความ “.....จัดทําแผนฯ

.... ” ออก 

  

  

  



 

ระเบียบวาระที่ ๓    :    รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช.  

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๑  :   รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๑๖ 

พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

  

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๔ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ   

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒  :  รายงานการดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยของสํานักงาน กสทช.  : ปฏิบัติหนาที่ 

รองเลขาธิการฯ (นายประเสริฐฯ)  

  

มติที่ประชุม                ๑.   รับทราบรายงานผลการดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยของสํานักงาน กสทช. ตามที่

สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ประธาน กสทช. ไดฝากขอบคุณผูประกอบกิจการ นักวิทยุ

สมัครเลน และเครือขายหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใหความชวยเหลือ รวมทั้ง

เจาหนาที่ของสํานักงาน กสทช. ที่ไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ และมอบหมายให

สํานักงาน กสทช.รวบรวมบทเรียนที่ไดจากการดําเนินการคร้ังนี้เพื่อจัดเตรียมทําแผน

เผชิญเหตุในการแกไขสถานการณและการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในกรณี

เกิดเหตุการณคร้ังตอไป รวมถึงขั้นตอนในการฟนฟูและเยียวยา โดยขอใหเตรียมการไว

ดวย 

๒.   รับทราบรายงานความคืบหนาการจัดประชุมสมาคมวิทยุสมัครเลนทั่วประเทศในชวง

เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ โดยจะไดประชุมเพื่อจัดทํากําหนดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามที่ กสทช.พลเอก สุกิจฯ รายงานใหที่ประชุมทราบ  

๓.   มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปดําเนินการ ตอไป ดังนี้  

๓.๑   จัดทําเอกสารสรุปเร่ืองผลการดําเนินงานของนักวิทยุสมัครเลน และการแจกถุงยัง

ชีพชวยเหลือผูประสบภัยของสํานักงาน กสทช. เพื่อเผยแพรใหสาธารณชนได

ทราบ และใหประสานขอมูลศูนยสายลมใหตรวจสอบพื้นที่ที่ยังตองการความ

ชวยเหลือ ซ่ึงหนวยงานตางๆ ยังเขาไปไมถึง เพื่อจะไดใหความชวยเหลือไดอยาง

ทั่วถึงตอไป 

๓.๒   ใหสํานักงาน กสทช. รายงานผลการดําเนินงานในการใหความชวยเหลือพนักงาน 

ลูกจาง และผูปฏิบัติงานประจํา กสทช. รวมทั้งปญหาอุปสรรคและผลกระทบ

จากการเกิดปญหาอุทกภัยที่มีตอพนักงาน ลูกจาง และผูปฏิบัติงานประจํา 

กสทช. ใหที่ประชุมทราบดวย  

ระเบียบวาระที่ ๔    :   เร่ืองเพ่ือทราบ  

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  :  รายงานความกาวหนาและสถานะการดําเนินคดีปกครองที่ กสทช. , สํานักงาน กสทช.

, ลสทช., คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานสํานักงาน กสทช. ถูกฟอง



ตอศาลปกครองประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔  : ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. 

(นายฐากรฯ), กม. 

  

มติที่ประชุม                ๑.   รับทราบรายงานความกาวหนา และสถานะการดําเนินคดีปกครองที่ กสทช. , สํานักงาน 

กสทช., ลสทช., คณะกรรมการ , คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานสํานักงาน กสทช. ถูก

ฟองตอศาลปกครอง ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ จํานวน ๖๑ คดี ตามที่สํานักงาน 

กสทช.เสนอ ดังนี้ 

๑.๑   คดีที่ กสทช.ถูกฟองรองดําเนินคดีตอศาลปกครอง จํานวน ๔๙ คดี  

๑.๑.๑ คดีที่อยูระหวางการพิจารณาของศาล (อยูระหวางการแสวงหา

ขอเท็จจริง) จํานวน ๑๘ คดี 

๑.๑.๒ คดีที่อยูระหวางการสรุปสํานวนของตุลาการเจาของสํานวน จํานวน ๒๐ 

คดี 

๑.๑.๓ คดีที่อยูระหวางการจัดทําคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี จํานวน 

๓ คดี 

๑.๑.๔ คดีที่อยูระหวางการพิจารณาอุทธรณคําพิพากษาศาลปกครองช้ันตน 

ของศาลปกครองสูงสุด จํานวน ๘ คดี  

๑.๒   คดีที่สํานักงาน กสทช. , ลสทช., คณะกรรมการ, คณะกรรมการ หรือพนักงาน

สํานักงาน กสทช. ถูกฟองตอศาลปกครอง จํานวน ๑๒ คดี  

๑.๒.๑ คดีที่อยูระหวางการพิจารณาของศาล (อยูระหวางการแสวงหา

ขอเท็จจริง) จํานวน ๒ คดี 

๑.๒.๒ คดีที่อยูระหวางการสรุปสํานวนของตุลาการเจาของสํานวน จํานวน ๕ 

คดี 

๑.๒.๓ คดีที่อยูระหวางการจัดทําคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี จํานวน 

๕ คดี 

๒.   รับทราบรายงานความคืบหนาการดําเนินงานในคดีปกครอง คดีดําที่ ๑๔๗๘/๒๕๕๔ 

กรณีนายประมุท   สูตะบุตร ผูฟองคดี กทช.ปฏิบัติหนาที่ กสทช. ผูถูกฟองคดี และการ

จัดทําคําแถลงศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําที่ ๗๑๓/๒๕๕๔ กรณี นาย

ประมุท  สูตะบุตร ผูฟองคดี กทช.ปฏิบัติหนาที่ กสทช. ผูถูกฟองคดี ตามที่ กสทช.พัน

ตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ รายงานใหที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๕   :   เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

     ระเบียบวาระที่ ๕.๑  :  รางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ....) (เร่ืองสืบเนื่อง)  : รองประธานกรรมการ 

(กสทช.พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

  

  มติที่ประชุม             ๑.   ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางในการพิจารณารางแผนแมบทการ

บริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ. ....) ตามที่รองประธานกรรมการ (กสทช.พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ ซ่ึง

ไดมีการปรับปรุงแกไขมาแลวตามลําดับตามความเห็นของที่ประชุม โดยในการประชุมคร้ังนี้ ที่



ประชุมไดใหความสําคัญเก่ียวกับการพิจารณากําหนดกรอบระยะเวลาการคืนคล่ืนความถ่ีใน

ยุทธศาสตรขอ ๘.๒.๓ โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะและประโยชนในเชิงพาณิชย โดยเฉพาะ

ระยะเวลาที่เหลืออยูของสัญญาสัมปทานสูงสุด และกรอบระยะเวลาของผูไดรับใบอนุญาตราย

ใหม ( New License) รวมถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมในดานตางๆ ตลอดจนการลด

ผลกระทบกับผูใชบริการที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต โดยเฉพาะ

กรณีDigital Switch-over เปนตน 

๒.   ผลจากการพิจารณาในประเด็นตางๆ รวมทั้งในประเด็นกรอบระยะเวลาการคืนคล่ืนความถ่ีใน

ยุทธศาสตรขอ ๘.๒.๓ ทั้งหมดขางตน ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบรางแผนแมบทการบริหารคล่ืน

ความถ่ี (พ.ศ. .... ) ตามที่รองประธานกรรมการ (กสทช.พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ ทั้งนี้ โดยให

รับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปดําเนินการปรับปรุงแกไขรางแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี 

(พ.ศ. .... ) ใหแลวเสร็จภายใน ๑ สัปดาหหนา แลวนําเสนอประธาน กสทช. และรองประธาน

กรรมการ ทั้งสองทาน พิจารณาความครบถวน ถูกตองอีกคร้ังหนึ่งกอนนําไปลงเผยแพรใน

เว็บไซต และดําเนินการจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตามกระบวนการขั้นตอนตอไป ดังนี้  

๑) ใหแกไขขอความในขอ ๕.๑ จากเดิมขอความ “(Spectrum Allocation Chart)” แกไข

เปน “ (Spectrum Allocation Table)” 

๒) ใหแกไขขอความในขอ ๖    โดยใหตัดคําทายขอความ “กรอบแผนแมบทการบริหาร

คล่ืนความถ่ีที่..” ออกไป 

๓) ใหแกไขขอความในขอ ๘.๒.๑  โดยใหตัดคําวา “โดยกําหนด..” ออกไป 

๔) ใหเพิ่มเติมหัวขอยอยในขอ ๘.๒.๓ การกําหนดการส้ินสุดการใชคล่ืนความถ่ี ดังนี้  

๔.๑) ขอ ๘.๒.๓.๑ กรณีกิจการกระจายเสียงใหมีระยะเวลาสูงสุดไมเกิน ๕ ปนับแต

วันที่แผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ีใชบังคับ  

๔.๒) ขอ ๘.๒.๓.๒ กิจการโทรทัศนใหมีระยะเวลาสูงสุดไมเกิน ๑๐ ป   นับแตวันที่

แผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ีใชบังคับ  

๔.๓) ขอ ๘.๒.๓.๓ กิจการโทรคมนาคมและกิจการอื่น ใหมีระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 

๑๕ ป  นับแตวันที่แผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ีใชบังคับ  

๕) ใหแกไขเพิ่มเติมขอ ๘.๒.๔ โดยใหใชขอความใหมดังนี้   “ .......โดยคํานึงถึงประโยชน

สาธารณะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ กสทช.กําหนด”  

๖) ใหแกไขขอ ๘.๒.๕ โดยใหตัดขอความ “การกําหนดระยะเวลา.......” ออก 

๗) ใหปรับปรุงรางแผนแมบทดังกลาวใหอยูในรูปของรางประกาศ   

๘) ใหปรับขอความในภาคผนวก รายละเอียดเก่ียวกับคล่ืนความถ่ีที่กําหนดใหใชใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคมและกิจการอื่น ในขอ 

๒.๒ โดยใหนํารายการในขอ ๒.๒.๓ – ๒.๒.๙ ไปบรรจุไวในขอ ๓ 

๙) ใหแกไขเพิ่มเติมขอความในขอ ๓   “และกิจการอื่น” ตอทายขอความ “รายละเอียด

เก่ียวกับคล่ืนความถ่ีที่กําหนดใหใชในกิจการวิทยุคมนาคม ” 

                              



หมายเหตุ               กรณียุทธศาสตรในขอ ๘.๒.๔ กสทช.สุภิญญาฯ   และ กสทช.ธวัชชัยฯ ขอสงวนความเห็นวา ควรตอง

ระบุใหชัดเจนถึงเหตุผลความจําเปนที่มีน้ําหนักหรือมีนัยสําคัญอยางเพียงพอตอการที่จะ

สามารถเปล่ียนแปลงกําหนดระยะเวลาการคืนคล่ืนความถ่ีได เชน เหตุผลความจําเปนกรณี

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเปนระบบดิจิตอลหรือ  Digital Switch-over เปนตน ทั้งนี้ โดยหาก

ไมสามารถระบุรายละเอียดในประเด็นดังกลาวใหชัดเจนได ก็ควรตัดขอ ๘.๒.๔ ออกทั้งหมด  

 

      ระเบียบวาระที่ ๕.๒  :  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสรางองคกรและวางกรอบอัตรากําลังของ

สํานักงาน กสทช. : รองประธานกรรมการ (กสทช.พันเอก เศรษฐพงคฯ)  

  

มติที่ประชุม             เห็นชอบใหรองประธานกรรมการ (กสทช.พันเอก เศรษฐพงคฯ) นําวาระเร่ือง การแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสรางองคกรและวางกรอบอัตรากําลังของสํานักงาน กสทช. 

กลับไปปรับปรุงขอเสนอในสวนขององคประกอบคณะอนุกรรมการฯ ใหมีความเหมาะสมมาก

ย่ิงขึ้น แลวจึงนําเสนอที่ประชุม กสทช. ในคร้ังตอไป  

  

    ระเบียบวาระที่ ๕.๓  :  คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง  : รองประธานกรรมการ (กสทช.พันเอก 

เศรษฐพงคฯ) 

  

 มติที่ประชุม               ๑.   เห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง (กพส.) โดยมีองคประกอบ

และอํานาจหนาที่ ตามที่รองประธานกรรมการ (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ ทั้งนี้ โดย

ใหมีวาระการดํารงตําแหนงไมเกิน ๒ ป และใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม

ตามขอ ๑๘(๑) (ค) ของระเบียบ กทช.วาดวยวิธีการประชุมของคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการและคาตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๑ และมีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๒ ดังนี้ 

๑)  นายกิตติพงศ     เตมียประดิษฐ                    ประธานอนุกรรมการ  

๒)  ดร.สฤษด์ิ         ธัญกิจจานุกิจ                    อนุกรรมการ 

๓)  นายอัศวิน         พิชญโยธิน                       อนุกรรมการ 

๔)  นายรัฐชทรัพย    นิชิดา                             อนุกรรมการ 

๕)  นางภารนี          สวัสดิรักษ                        อนุกรรมการ 

๖)  ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและกฎกติกา   เลขานุการ 

๗)  ผูอํานวยการสวนสิทธิแหงทาง                      ผูชวยเลขานุการ 

๘)  พนักงานสวนสิทธิแหงทาง                          ผูชวยเลขานุการ 

๒.   เพื่อใหการแตงต้ังคณะอนุกรรมการตามที่ กสทช. มีมติแตงต้ังเปนไป    ดวยความ

รอบคอบ และถูกตองตามที่พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ 

บัญญัติไว ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบเปนหลักการใหสํานักงาน กสทช. และ/หรือ

หนวยงานเจาของเร่ือง ยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการจัดทําคําส่ังแตงต้ัง กอนเสนอ



ประธาน กสทช. ลงนามตอไป ดังนี้ 

๒.๑   ใหหนวยงานเจาของเร่ืองตรวจสอบคุณสมบัติของอนุกรรมการที่ไดรับการเสนอ

แตงต้ัง เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติองคกร

จัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓  

๒.๒  ใหหนวยงานเจาของเร่ืองรวมกับสํานักกฎหมายตรวจดูรายละเอียดและรูปแบบ

ของคําส่ังแตงต้ังใหเปนไปตามมาตรฐานที่ถูกตอง โดยเฉพาะการระบุฐาน

อํานาจในการออกคําส่ัง และมติ กสทช. ที่เห็นชอบการแตงต้ัง  

๓.   เพื่อใหการแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กสท. และ กทค. มี

ประสิทธิภาพ และมีความคลองตัว ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบเปนหลักการการแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กสท. และ กทค. โดยให กสท. และ 

กทค. นําเสนอช่ือคณะอนุกรรมการ รายช่ือองคประกอบของคณะอนุกรรมการ 

รายละเอียดขอมูลประวัติและคุณสมบัติของอนุกรรมการ อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

รวมทั้งวาระการดํารงตําแหนง และอัตราคาตอบแทนคาเบี้ยประชุม ใหที่ประชุม กสทช.

พิจารณาอนุมัติในหลักการ และมอบหมายให กทค. หรือ กสท. เปนผูดําเนินการแตงต้ัง

ตอไป ทั้งนี้ โดยอางมติของ กสทช. คร้ังที่อนุมัติ และการลงนามใหผูลงนามระบุดวยวา

ปฏิบัติหนาที่แทนประธาน กสทช. ตามที่ รองประธานกรรมการ (กสทช.พันเอก นทีฯ) 

เสนอ  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๔  :  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบดาน

โทรคมนาคม : กทค.    

                                    

มติที่ประชุม             เห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบดาน

โทรคมนาคม โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาที่ และวาระการปฏิบัติหนาที่ไมเกิน ๒ ป ทั้งนี้ 

โดยใหอนุกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนคาเบี้ยประชุมตามขอ ๑๘ (๑) (ค) ของระเบียบ 

กทช.วาดวยวิธีการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคาตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๑ 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ไปพลางกอนจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง ตามที่ 

กทค. เสนอ สําหรับพนักงานของสํานักงาน กสทช. หรือผูปฏิบัติงานที่รับคาตอบแทนจาก

สํานักงาน กสทช. เปนรายเดือน ใหไดรับเบี้ยประชุมตามขอ ๒๓ ของระเบียบดังกลาว ดังนี้  

๑.   ดร.สุทธิพล             ทวีชัยการ                       ประธานอนุกรรมการ 

๒.   เลขาธิการ กสทช.                                       อนุกรรมการ 

๓.   นายอภิชาต             อาสภวิริยะ                      อนุกรรมการ 

๔. ดร.สงขลา              วิชัยขัทคะ                      อนุกรรมการ 

๕. นายชาตรี               สุวรรณิน                        อนุกรรมการ 

๖.   นายกุศล                แยมสะอาด                     อนุกรรมการ 

๗. นายดิสทัต              โหตระกิตย                     อนุกรรมการ 

๘. รศ.ดร.กมลชัย         รัตนสกาววงศ                  อนุกรรมการ 



๙. ดร.บรรเจิด              สิงคะเนติ                       อนุกรรมการ 

๑๐. นายประธาน            จุฬาโรจนมนตรี                อนุกรรมการ 

๑๑. รองเลขาธิการ กสทช.ทุกทาน                          อนุกรรมการ 

๑๒. นางพงษสวาท         กายอรุณสุทธิ์                  อนุกรรมการ 

๑๓. ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม     อนุกรรมการ 

๑๔. ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมและ  

      เทคโนโลยีโทรคมนาคม                                อนุกรรมการ 

๑๕. ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ         อนุกรรมการ 

๑๖. ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ       อนุกรรมการ 

๑๗. ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจโทรคมนาคม             อนุกรรมการ  

๑๘. ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและกฎกติกา      อนุกรรมการ 

๑๙. ผูอํานวยการสํานักการบริการอยางทั่วถึง               อนุกรรมการ 

๒๐. หัวหนากลุมภารกิจดานการใชและ  

      เช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม                          อนุกรรมการ 

๒๑. หัวหนากลุมภารกิจดานบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  อนุกรรมการ 

๒๒. นายรัฐพงศ             โภคะสุวรรณ                    อนุกรรมการ 

๒๓. ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย                              อนุกรรมการและเลขานุการ  

๒๔. ผูอํานวยการสวนงานคดีปกครอง                        ผูชวยเลขานุการ 

๒๕. ผูอํานวยการสวนงานกฎระเบียบและการกํากับดูแล  ผูชวยเลขานุการ 

                                    ทั้งนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามมติหลักการในขอ ๒ 

วาระที่ ๕.๓ กอนเสนอประธาน กสทช. ลงนามตอไป  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ :  แนวทางการดําเนินคดีปกครอง : ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช.      (นายฐากรฯ), กม. 

                                    

มติที่ประชุม                เห็นชอบการมอบอํานาจให กสทช.รับผิดชอบดําเนินคดีปกครองในดานกิจการโทรคมนาคม 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตามมติที่ประชุม กทค.คร้ังที่ ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และมติที่ประชุม กสท.คร้ังที่ ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ตามที่สํานักงาน กสทช.เสนอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

๑.   กรณีคดีปกครองที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ หรือคําส่ัง หรือมติที่ประชุม

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) / คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน (กสท.) แตมีการฟองดําเนินคดีกับ กสทช. ทั้ง ๑๑ ทาน  

แนวทางปฏิบัติ : ในการดําเนินการกรณีนี้ เม่ือนํารายละเอียดของคดีปกครองรายงาน

ตอที่ประชุม กทค./ กสท. และที่ประชุมพิจารณามอบหมายให กสทช.ทานใดทานหนึ่ง

หรือหลายทาน หรือที่ปรึกษาผูเช่ียวชาญหรือเลขาธิการ กสทช.เปนผูรับมอบอํานาจ

ดําเนินคดีปกครองแลว ใหสํานักงาน กสทช.จัดทําหนังสือมอบอํานาจเสนอตอ กสทช. 

ทั้ง ๑๑ ทาน เพื่อพิจารณาลงนามหนังสือมอบอํานาจ โดยไมตองนําเสนอตอที่ประชุม 



กสทช.พิจารณาการมอบอํานาจดังกลาวอีก แตทั้งนี้ จะตองแนบมติที่ประชุม กทค. หรือ 

กสท. ที่มอบอํานาจใหบุคคลดังกลาวดวยทุกคร้ัง เพื่อเปนหลักฐาน และเพื่อความ

รวดเร็วในการดําเนินการ ในการนี้ ผูรับมอบอํานาจจะตองรายงานผลการดําเนินงานให

ที่ประชุม กสทช.ทราบเปนระยะดวย  

๒.   กรณีคดีปกครองที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ หรือ กฎ หรือคําส่ังหรือมติที่ประชุมของ 

กสทช.ทั้ง ๑๑ ทาน โดยตรง 

แนวทางปฏิบัติ : ในการดําเนินการกรณีนี้ ใหสํานักงาน กสทช.นําเขาที่ประชุม กสทช.

พิจารณาเพื่อมีมติมอบอํานาจให กสทช.ทานใดทานหนึ่งหรือหลายทาน หรือที่ปรึกษา 

ผูเช่ียวชาญ หรือ เลขาธิการ กสทช. เปนผูรับมอบอํานาจในการดําเนินคดีปกครอง

ดังกลาว และเม่ือที่ประชุม กสทช.มีมติแลว ใหสํานักงาน กสทช.จัดทําหนังสือมอบ

อํานาจเสนอตอ กสทช.ทั้ง ๑๑ ทาน เพื่อพิจารณาลงนามหนังสือมอบอํานาจตอไป ใน

การนี้ ผูรับมอบอํานาจจะตองรายงานผลการดําเนินงานใหที่ประชุม กสทช.ทราบเปน

ระยะดวย 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๖  :   แนวทางการดําเนินงานและการเสนอเร่ืองตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  : ปฏิบัติหนาที่ 

เลขาธิการ กสทช.(นายฐากรฯ) , กม. 

  

มติที่ประชุม             ๑.   เห็นชอบแนวทางการเสนอเร่ืองตอที่ประชุม กสทช. กทค. และ กสท. เพื่อพิจารณา ตามที่

สํานักงาน กสทช.เสนอ ดังนี้ 

  

๑.๑   กรณีที่มีหนังสือถึงสํานักงาน กสทช.  

แนวทางปฏิบัติ : ใหเลขาธิการ กสทช. ส่ังการใหสํานักหรือกลุมงานที่เก่ียวของ

พิจารณาจัดทําขอคิดเห็นและขอเสนอตอเร่ืองดังกลาวเสนอตอประธาน กทค. 

หรือประธาน กสท. เพื่อนําเขาที่ประชุม กทค. หรือที่ประชุม กสท. พิจารณา

ตอไป ทั้งนี้ ใหสําเนาตนเร่ืองดังกลาวเรียนประธาน กสทช. เพื่อทราบดวยวาได

เสนอเร่ืองให กสท. หรือ กทค. พิจารณาดําเนินการแลว อยางไรก็ดี สําหรับใน

กรณีที่เร่ืองใด ที่มีประเด็นปญหาคาบเก่ียว ( Gray Area) ใหเสนอเขาที่ประชุม 

กสทช.เพื่อพิจารณาตอไป  

๑.๒   กรณีที่มีหนังสือถึงประธาน กสทช.  

แนวทางปฏิบัติ : มอบหมายใหสํานักงาน กสทช.ดําเนินการตามขอ ๑.๑ ตอไป  

๒.   เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานในกรณีที่ที่ประชุม กสท. หรือที่ประชุม กทค. ได

พิจารณาและมีมติในเร่ืองใดแลว ตามที่สํานักงาน กสทช.เสนอ ดังนี้  

๒.๑   กรณีเปนเร่ืองที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่กฎหมายบัญญัติ  

แนวทางปฏิบัติ : ให กสท. หรือ กทค. ปฏิบัติการแทน กสทช. ตามมาตรา ๓๗ 

หรือมาตรา ๔๐ ใหนําเสนอตอที่ประชุม กสทช.เพื่อทราบ  

๒.๒   กรณีเปนเร่ืองที่ไมอยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ กสท. หรือ กทค.สามารถ



ปฏิบัติการแทน กสทช. ได 

แนวทางปฏิบัติ : ใหสํานักงาน กสทช. เสนอเร่ืองใหประธาน กสทช.พิจารณา

นําเร่ืองเขาสูที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาตอไป  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๗  : โครงการพัฒนาเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา  (UniNet) ไปสูโรงเรียนวังไกล

กังวล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห  : ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช. (นาย

พิทยาพลฯ), ทถ. 

                                      

มติที่ประชุม             โดยที่ โครงการพัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  (UniNet) ไดรับอนุมัติการสนับสนุน

งบประมาณตามมติที่ประชุม กทช. คร้ังที่ ๓๙/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดย

มอบเงินใหกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อดําเนินการเอง ตอมา มี

การเสนอแกไขช่ือผูรับการสนับสนุนงบประมาณดังกลาวเปนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม และที่ประชุม กทช. ปฏิบัติหนาที่ กสทช. ในการประชุมคร้ังที่ ๒๕/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไดมีมติวาการแกไขดังกลาว ตองไดความเห็นชอบจากผูมีอํานาจของ

มูลนิธิราชประชานุเคราะหและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมกอน แตปจจุบันยังไม

ปรากฏหนังสือแจงความเห็นชอบจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห การพิจารณาแกไขช่ือผูรับ

การสนับสนุนงบประมาณจึงยังไมอาจดําเนินการได อยางไรก็ดี จากเอกสารการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณโครงการดังกลาว ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูสง

เร่ืองมา ไมปรากฏวามูลนิธิราชประชานุเคราะหมีสวนเก่ียวของในการดําเนินโครงการหรือ

ขอรับงบประมาณแตอยางใด แตสํานักงาน กทช. เปนผูเสนอขอให กทช. พิจารณาสนับสนุน

มูลนิธิราชประชานุเคราะหเอง อันอาจเกิดจากการผิดหลงของสํานักงาน ที่ประชุมจึงมีมติ

มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบขอเท็จจริงของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการดังกลาวโดยละเอียด ตลอดจนประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพื่อใหเกิดความชัดเจนในประเด็นหนวยงานที่ดําเนินโครงการและหนวยงานที่

ขอรับงบประมาณ แลวเสนอที่ประชุม กสทช.พิจารณาโดยดวนตอไป  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๘  :  ขอเสนอทบทวนมติที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๓ (เร่ือง 

คณะอนุกรรมการประเมินผลและจัดทํารายงานประจําป)  : ปฏิบัติหนาที่ รอง

เลขาธิการ กสทช. (นายพิทยาพลฯ), พต. 

                                      

มติที่ประชุม                โดยที่ปรากฏขอเท็จจริงจากการรายงานของสํานักงาน กสทช.ตอที่ประชุมวา 

คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ไดสิ้นสุด

สถานภาพการดําเนินงานไปแลว ดังนั้น คณะอนุกรรมการดังกลาวจึงไมสามารถ

รับผิดชอบดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๔ ไดตามมติที่



ประชุม กสทช.คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ กอปรกับที่ผานมา สํานักงาน กสทช. เปนผูดําเนินการ

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานในแตละปเองอยูแลว ในการนี้ ที่ประชุมจึงมีมติ

มอบหมายใหสํานักงาน กสทช.เปนผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําป ๒๕๕๔ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตอไปเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 

๗๕ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓  

  

  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๙  :  กิจกรรมเทิดพระเกียรติดานการสื่อสารและการจัดนิทรรศการแสดงอุปกรณสื่อสาร

โบราณของชาติ : ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช.       (นายฐากรฯ), กจ. 

  

มติที่ประชุม                ที่ประชุมเห็นชอบใหถอนวาระเร่ือง กิจกรรมเทิดพระเกียรติดานการส่ือสารและการจัด

นิทรรศการแสดงอุปกรณส่ือสารโบราณของชาติ ออกจากวาระการพิจารณา เนื่องจากปจจัย

ความเหมาะสมเร่ืองเวลาและงบประมาณ รวมทั้งเร่ืองสถานที่ในการดําเนินงาน ตามที่รอง

ประธานกรรมการ (กสทช.พันเอก      เศรษฐพงคฯ) เสนอ 

  

ระเบียบวาระที ่๕.๑๐ :            การแตงต้ังคณะอนุกรรมการยุทธศาสตรประชาสัมพันธและการส่ือสารองคกร  : ปฏิบัติ

หนาที่ เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) , ปธ. 

  

มติที่ประชุม                เห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการยุทธศาสตรประชาสัมพันธและส่ือสารองคกร ซ่ึงไดดําเนินการ

ใหเปนไปตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมีองคประกอบ

และอํานาจหนาที่และมีวาระการปฏิบัติงานไมเกิน ๒ ปตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให

อนุกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกไดรับคาตอบแทนเบี้ยประชุมตามขอ ๑๘ (๑) (ข) ของ

ระเบียบ กทช.  วาดวยวิธีการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคาตอบแทน 

พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑.   พลอากาศเอก ธเรศ       ปุณศรี                     ประธานอนุกรรมการ 

๒.   นายประวิทย               ล่ีสถาพรวงศา            อนุกรรมการ 

๓.   น.ส.สุภิญญา              กลางณรงค               อนุกรรมการ 

๔.  นายประสาร                มฤคพิทักษ               อนุกรรมการ 

๕.  นายวรภัทร                 โตธนะเกษม              อนุกรรมการ 

๖.   นางณัฐฎา                  วสุรัตน                    อนุกรรมการ 

๗.  นางหทัยทิพย             จิระธันห                   อนุกรรมการ 

๘.  น.ส.สุกรานต               โรนจไพรวงศ             อนุกรรมการ 

๙.  นายวสันต                  ทองสุข                   อนุกรรมการ 

๑๐. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ            อนุกรรมการ 

๑๑. ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล                   อนุกรรมการ 

๑๒. ประธานคณะทํางานบริหารงานโครงการ  



                                  พัฒนาระบบ Call Center                           อนุกรรมการ 

๑๓. ผูอํานวยการสํานักประธานกรรมการ                   อนุกรรมการ 

๑๔. ผูอํานวยการสํานักกิจการกรรมการ                    อนุกรรมการ 

๑๕. ผูอํานวยการกลุมภารกิจดานการงบประมาณ         อนุกรรมการ 

๑๖. ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ                     อนุกรรมการและเลขานุการ  

๑๗. เจาหนาที่สํานักประชาสัมพันธ                       ผูชวยเลขานุการ 

                                    ทั้งนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามมติหลักการในขอ ๒ 

วาระที่ ๕.๓ กอนเสนอประธาน กสทช. ลงนามตอไป  

  

ระเบียบวาระที ่๕.๑๑ : (ราง) แผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๙) : ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช. (นายพิทยาพลฯ) , ทถ. 

  

มติที่ประชุม                ๑.   เห็นชอบรางแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ.

๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และใหสํานักงาน กสทช. นํารางแผนดังกลาวไปจัดรับฟงความ

คิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีการย่ืนเอกสารแสดงความเห็นผานเว็บไซตของสํานักงาน 

กสทช. และการจัดประชุมหารือรวมกันในรายกลุมที่เก่ียวของ  (Focus Group) โดยให

ครอบคลุมผูที่เก่ียวของตามมาตรา ๑๗ ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม

พ.ศ.๒๕๔๔ อาทิ ผูแทนคนพิการ ผูแทนสถานศึกษา ผูแทนสถานพยาบาล 

ผูดอยโอกาสทางสังคม ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒.   เห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย

ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ และวาระการปฏิบัติ

หนาที่ ๒ ป โดยใหอนุกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกไดรับสิทธิคาตอบแทนคาเบี้ย

ประชุม ตามขอ ๑๘(๑) (ข) ของระเบียบ กทช. วาดวยวิธีการประชุมของคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และคาตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๒ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยใหเพิ่มเติมผูแทนของประธาน กสทช. 

เขารวมเปนอนุกรรมการอีก ๑ คน สําหรับการดําเนินการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

ดังกลาวนั้น มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามมติหลักการในขอ ๒ วาระที่ ๕.๓ กอนเสนอประธาน 

กสทช.  ลงนามตอไป 

                            ๓.   เห็นชอบกรอบการดําเนินงานและงบประมาณโครงการ จํานวน ๒ โครงการ เพื่อรองรับการ

ดําเนินงานตามแผน 

                                  การจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ตามที่สํานัก 

                                  งาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

๓.๑   โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการประมูลคัดเลือกผูใหบริการ



โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง วงเงินงบประมาณ ๕ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลาน

บาทถวน) โดยเบิกจายจากงบประมาณโครงการจัดต้ังกลไกการ

ดําเนินงาน USO ที่ยังเหลืออยูของสํานักการบริการอยางทั่วถึง (ทถ.) ประจําป 

๒๕๕๔ 

๓.๒   โครงการสนับสนุนการจัดทํากรอบการจัดต้ังกองทุน  USO ของประเทศในกลุม

สมาชิกอาเซียน วงเงินงบประมาณ ๓ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานบาทถวน) โดย

ในป ๒๕๕๔ เบิกจายวงเงิน จํานวน ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท จากโครงการจัดต้ังกลไก

การดําเนินงาน USO ของสํานักการบริการอยางทั่วถึง (ทถ.) ประจําป ๒๕๕๔ 

ในสวนงบดําเนินโครงการตอเนื่องในป ๒๕๕๕ วงเงินจํานวน ๒ ,๕๐๐,๐๐๐ 

บาท ใหนําเสนอในการพิจารณาแผนงบประมาณประจําป ๒๕๕๕  

  

ระเบียบวาระที ่๕.๑๒ : การรองเรียนเก่ียวกับโทรศัพทเคล่ือนที่ที่มีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากการเปดใชบริการ 3 G : กลุม

ภารกิจคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  

  

มติที่ประชุม                รับทราบการรองเรียนเก่ียวกับโทรศัพทเคล่ือนที่ที่มีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากการเปดใชบริการ 

3G ตามที่สํานักงาน กสทช.เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให กทค.รับขอคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการเพื่อประสานงานในการตรวจสอบคุณภาพของบริการที่เกิดปญหารองเรียนให

ชัดเจนดวยอุปกรณที่ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการอีกคร้ังหนึ่ง และนําผลการตรวจสอบที่ได

เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการเพื่อแกไขปญหา โดยเฉพาะการกํากับ

ดูแลใหผูประกอบการปฏิบัติตามประกาศ กทช.เร่ือง มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ

โทรคมนาคมประเภทเสียงตอไป  

  

  

  

ระเบียบวาระที ่๕.๑๓ :   การแตงต้ังคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย  : กทค. 

  

มติที่ประชุม              เห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม

องคประกอบ อํานาจหนาที่  และมีวาระการปฏิบัติงาน ๒ ป ตามที่รองประธานกรรมการ (พัน

เอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ และใหเพิ่มผูทรงคุณวุฒิจาก  THAI FLOOD และตัวแทนกลุมคน

พิการ เปนอนุกรรมการเพิ่มเติมดวย ตามที่ กสทช.สุภิญญาฯ เสนอ  โดยใหสงรายช่ือใหรอง

ประธานกรรมการ (กสทช.พันเอก เศรษฐพงค)  เพื่อเพิ่มเติมรายช่ือในคณะอนุกรรมการ

ฯ ตอไป ทั้งนี้ ใหอนุกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกไดรับสิทธิคาตอบแทนเบี้ยประชุมตามขอ 

๑๘(๑) (ข) ของระเบียบ กทช.  วาดวยวิธีการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

และคาตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ สําหรับ

องคประกอบคณะอนุกรรมการฯ โดยในสวนของผูแทนจาก Operators ทั้ง ๕ บริษัท ให



ปรับเปล่ียนจากเดิมที่เสนอแตงต้ังใหเปนอนุกรรมการมาเปนที่ปรึกษาแทน ประกอบดวย  

                             ที่ปรึกษา 

๑.   นายสุทธิพล             ทวีชัยการ                                             ที่ปรึกษา 

๒.   นายประเสริฐ            ศีลพิพัฒน                                            ที่ปรึกษา 

๓.   นายประวิทย             ล่ีสถาพรวงศา                                        ที่ปรึกษา 

๔.   พลเอก สุกิจ            ขมะสุนทร                                             ที่ปรึกษา 

๕.   นางสาวสุภิญญา        กลางณรงค                                            ที่ปรึกษา 

๖.   ผูแทนจากบริษัท ทรูมูฟ จํากัด                                                  ที่ปรึกษา 

๗. ผูแทนจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)                                      ที่ปรึกษา 

๘.   ผูแทนจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)                       ที่ปรึกษา 

๙.   ผูแทนจากบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)              ที่ปรึกษา 

                            ๑๐. ผูแทนจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)          ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ  

๑.   พันเอก ดร.เศรษฐพงค      มะลิสุวรรณ                                       ประธานอนุกรรมการ 

๒.   พลเอก วิบูลยศักด์ิ      หนีพาล                                                อนุกรรมการ 

๓.   พลอากาศเอก ถวัลย  มหาดไทย                                              อนุกรรมการ 

๔.   ดร.สุเมธ                     ชัยเลิศวณิชกุล                                    อนุกรรมการ 

๕.   นายชัยรัตน                ลิขิตเจริญพงษ                                      อนุกรรมการ 

๖.   นายชาญวิทย             มุนิกานนท                                           อนุกรรมการ 

๗. นายธนภน                   วัฒนกุล                                              อนุกรรมการ 

๘.   นายแพทยสุรเชษฐ    สถิตนิรามัย                                            อนุกรรมการ 

๙.   นายสมบัติ                   บุญงามอนงค                                     อนุกรรมการ 

๑๐. ผูแทนจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

      กระทรวงมหาดไทย                                                             อนุกรรมการ 

๑๑. ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  

       และคอมพิวเตอรแหงชาติ                                                      อนุกรรมการ 

๑๒. ดร.เจษฎา                        ศิวรักษ                                         เลขานุการ 

๑๓. ดร.ฐิติพงศ                      นันทภิวัฒน                                     ผูชวยเลขานุการ 

๑๔. นางสาวเบญจวรรณ             จําเริญพร                                       ผูชวยเลขานุการ 

ทั้งนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามมติหลักการในขอ ๒ 

วาระที่ ๕.๓ กอนเสนอประธาน กสทช. ลงนามตอไป  

  

ระเบียบวาระที ่๕.๑๔ :            การแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการเพื่อนําเสนอในงานจัดสัมมนาทาง

วิชาการประจําป The NBTC Year End Conference 2011 : กสทช.ธวัชชัยฯ และ

คณะทํางานจัดงานสัมมนาทางวิชาการ    The NBTC Year End Conference 2011 

  



มติที่ประชุม                เห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการกํากับโครงการคัดเลือกผลงานวิชาการเพื่อนําเสนอในงาน

จัดสัมมนาทางวิชาการประจําป  The NBTC Year End Conference 2011 โดยให

ปรับเปล่ียนช่ือคณะอนุกรรมการจากเดิม “คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการเพื่อ

นําเสนอในงานจัดสัมมนาทางวิชาการประจําป  The NBTC Year End Conference 2011” 

เปน “คณะอนุกรรมการกํากับโครงการคัดเลือกผลงานวิชาการเพื่อนําเสนอในงานจัดสัมมนา

ทางวิชาการประจําป The NBTC Year End Conference 2011” ทั้งนี้ โดยมีองคประกอบ 

อํานาจหนาที่ และมีวาระการปฏิบัติหนาที่จนกวาภารกิจการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการ

ขั้นสุดทายเพื่อนําเสนอในงานจัดสัมมนาดังกลาวแลวเสร็จ ตามที่ กสทช.ธวัชชัยฯ เสนอ โดย

ใหอนุกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๘(๑) (ค) 

ของระเบียบ กทช.  วาดวยวิธีการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ

คาตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม ดังมีรายช่ือประกอบดวย  

๑.   พันเอก นที               ศุกลรัตน                ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ  

๒.   พันเอก เศรษฐพงค      มะลิสุวรรณ             ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ  

๓.   นายธวัชชัย               จิตรภาษนันท           ประธานอนุกรรมการ 

๔.  นายสุพจน                เธียรวุฒิ                 อนุกรรมการ 

๕.  รอยโท เจษฎา           ศิวรักษ                  อนุกรรมการ 

๖.   นายฐิติพงษ              นันทาภิวัฒน            อนุกรรมการ 

๗.  นายปยะบุตร              บุญอรามเรือง          อนุกรรมการ 

๘.  นายนทชาติ              จินตกานนท            อนุกรรมการ 

๙.  นางสาวอรวี               เจริญพร                 อนุกรรมการ 

๑๐. นางสาวจอย              รักษาพราหมณ         อนุกรรมการ 

๑๑. นางสาวรุจนาฏก          วิมลสถิต                อนุกรรมการและเลขานุการ  

๑๒. นางสาวฐิติมนต          ภาดาเพิ่มผลสมบัติ    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ  

                                    ทั้งนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามมติหลักการในขอ ๒ 

วาระที่ ๕.๓ กอนเสนอประธาน กสทช. ลงนามตอไป  

  

ระเบียบวาระที ่๕.๑๕ :   แนวทางการดําเนินการตามมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี 

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ : กสท. 

  

มติที่ประชุม             ๑.   ที่ประชุมไดพิจารณาแนวทางการดําเนินการตามมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร

คล่ืนความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่คณะกรรมการ กสท. เสนอแลว มีความเห็นสอดคลอง

ถึงความจําเปนที่ตองมีการแจงใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ 

เพื่อดําเนินการจัดทํามาตรการเตรียมความพรอมในการเปล่ียนผานอันเนื่องมาจากผล

ของกฎหมายตามมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.



๒๕๕๓ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐตองดําเนินการ ทั้งนี้ โดย

ขอใหเพิ่ม “บุคคลใด” ใหครบถวนตามที่กฎหมายมาตรา ๘๒ กําหนดไวดวย  

๒.   อยางไรก็ดี สําหรับในเร่ืองการดําเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง       ๑ ปณ. ซ่ึงเปน

ทรัพยสินของสํานักงาน กสทช. นั้น เพื่อใหการพิจารณาในประเด็นดังกลาว โดยเฉพาะ

กรณีของสํานักงาน กสทช. เองที่ใชคล่ืนความถ่ีในกิจการกระจายเสียง เกิดความ

รอบคอบและเหมาะสมสอดคลองกับขอเท็จจริงที่เก่ียวของในดานตางๆ มากย่ิงขึ้น อาทิ 

ผลกระทบตอผูใหบริการ และประโยชนที่จะเกิดตอสาธารณะอยางแทจริงในระยะเวลา

ที่เหมาะสม ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให กสท. รับขอคิดเห็นของที่ประชุมไป

พิจารณาทบทวนในประเด็นการกําหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมดังกลาว แลว

นําเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง  

ระเบียบวาระที่ ๖    :    เร่ืองอ่ืนๆ 

  

ระเบียบวาระที่ ๖.๑  :   แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของสํานักงาน 

กสทช. : ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) , กลุมภารกิจดาน

การงบประมาณ 

  

มติที่ประชุม                ๑.   เห็นชอบแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของสํานักงาน กสทช.ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

ทั้งนี้  โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไปจัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําป ๒๕๕๕ ใหสอดคลองแนวทางการจัดทํางบประมาณ และปฏิทินงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของสํานักงาน กสทช. ดังกลาวตามที่เสนอ 

โดยใหเปนไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณ แลวนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา

โดยเร็วตอไป 

๒.   รับทราบการประมาณการรายรับของสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๕ จํานวน 

๓,๙๓๒.๓๙๔ ลานบาท และงบประมาณรายจายสําหรับการดําเนินงานของ กสทช. 

และสํานักงาน กสทช. และโครงการที่ผูกพันขามปงบประมาณ ในกรณีที่งบประมาณ

รายจายประจําป ๒๕๕๕ ยังออกใชไมทันจํานวน ๑ ,๗๓๕.๓๔๑ ลานบาท ตามที่

สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการใหเปนไป

ตามขอ ๑๕ ของระเบียบ กทช.วาดวยการงบประมาณของสํานักงาน กทช.พ.ศ.๒๕๕๒ 

ที่กําหนดไวตอไป ซ่ึงประกอบดวย  

      ๑)  รายจายบุคลากร จํานวน ๘๑๗.๗๕๑ ลานบาท  

      ๒)  รายจายการจัดการและบริหารองคกร จํานวน ๗๖๓.๗๖๐ ลานบาท  

๓)  รายจายโครงการที่ผูกพันขามปงบประมาณจํานวน ๑๑ โครงการ จํานวน 

๑๕๓.๘๓๐ ลานบาท 

๓.   อนุมัติในหลักการการแตงต้ังคณะอนุกรรมการการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน 

กสทช. ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไป



พิจารณาเสนอรายช่ือของคณะอนุกรรมการฯ ใหที่ประชุมพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง  

  

 

 


