
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔ 

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม 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. 

๗. 

พันเอก เศรษฐพงค 

พลโท ดร.พีระพงษ 

นายสุทธิพล 

พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ 

นายประเสริฐ 

มะลิสุวรรณ 

มานะกิจ 

ทวีชัยการ 

งามสงา 

ศีลพิพัฒน 

รองประธานกรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษนันท กรรมการ 

๙. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กรรมการ 

๑๐. นายประวิทย ล่ีสถาพรวงศา กรรมการ 

๑๑. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

๑๒. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. 

เปนเลขานุการ 

  

ผูเขารวมประชุม 

  

 ๑.    พลอากาศเอก คณิต               สุวรรณเนตร           เลขานุการประธาน กสทช. 

 ๒.   นายเฉลิมชัย                         กกเกียรติกุล          ปฏิบัติหนาที่ ผูบริหารระดับตน  (บ๓) 

                                                                        รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ  

                                                                        สํานักประธานกรรมการ  

เจาหนาที่การประชุม  

 ๑. นายอารักษ โพธิทัต ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักการประชุมและ

เลขานุการ 

 ๒. นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการและ

ติดตามประเมินผล 

 ๓. นายบุญย่ิง โหมดเทศน ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนมติ  

และรายงานการประชุม  



 ๔. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานวาระ  

การประชุม 

 ๕. นางนภาพร เกงสาร ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

 ๖. นางสาวสุภาวดี สดศรี ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

 ๗. นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  

 ๘. นางสาวอภิชญามล วารุณประภา ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  

  

ผูช้ีแจง 

 ๑.    นายพิทยาพล              จันทนะสาโร            ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช. 

 ๒.    นายประเสริฐ               อภิปุญญา               ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช. 

 ๓.   รอยโท เจษฎา            ศิวรักษ                    เลขานุการ รองประธานกรรมการ  

                                                                 (กสทช.พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

 ๔.   นางบายศรี                  สนิทวงศ ณ อยุธยา   ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักบริหารทั่วไป  

 ๕.   นายสมสกุล                ชัยกาญจนาศักด์ิ       ปฏิบัติหนาที่ ผูบริหารระดับตน (บ๓)  สํานักปฏิบัติการและติดตาม

ประเมินผล 

 ๖.    นางอัจฉรา                  ปณยวณิช              ปฏิบัติหนาที่ ผูบริหารระดับตน (บ๓) รักษาการ   

                                                                ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 

 ๗.   นายสุธีระ                    พึ่งธรรม                   ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานระบบงานทรัพยากรบุคคล  

 ๘.   นางสุพินญา                จําป                        ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย  

 ๙.   นางสาวพรพักตร           สถิตเวโรจน              ปฏิบัติหนาที่ ผูบริหารระดับตน (บ๓) 

๑๐.   นายวรพงศ                  นิภากรพันธ            ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมภารกิจดานการ งบประมาณ 

๑๑.   นางยุพา                     จันทรกระจาง          ปฏิบัติหนาที่ ผูบริหารระดับตน (บ๓) 

                                                                กลุมภารกิจดานการงบประมาณ  

๑๒.   นางสาวลักษมี              นุตตะโร                พนักงานตามสัญญาจาง กลุมภารกิจดานการงบประมาณ  

๑๓.   นางสาวมณีรัตน            กําจรกิจการ           ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมงานสํานักเลขานุการคณะอนุกรรมการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  

๑๔.  นายสุทธิศักด์ิ               ตันตะโยธิน               ปฏิบัติหนาที่ ผูบริหารระดับตน (บ๓) รักษาการ   

                                                                ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและกฎกติกา 

๑๕.  นางสาวรุงตะวัน             จินดาวัลย                 ปฏิบัติหนาที่ ผูบริหารระดับตน (บ๓) สํานักพัฒนานโยบายและกฎกติกา   

ระเบียบวาระที่ ๑    :    เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

  

                            ๑.   เม่ือวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔   ประธาน กสทช. เปนประธานมอบเงินสนับสนุนโครงการ

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกลองโทรทัศนวงจรปด ในการถวายอารักขาและรักษา

ความปลอดภัยโดยรอบเขตพระราชฐานวังไกลกังวล  ใหแกสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย

มี          พลตํารวจเอก เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   เปนผูรับ

มอบ และมี กสทช.พลเอก สุกิจฯ กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ   และ กสทช.ประวิทย



ฯ  ใหเกียรติเขารวมในพิธีมอบเงินดังกลาวดวย    ณ อาคารหอประชุมช้ัน ๒ สํานักงาน 

กสทช. ซ่ึงโครงการดังกลาวเปนความรวมมือระหวาง สํานักงาน กสทช. และสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ต้ังแตป ๒๕๕๓  เนื่องดวยตระหนักถึงความจําเปนเรงดวนในการจัดทํา

ระบบกลองวงจรปด หรือ  CCTV บริเวณรอบเขตพระราชฐานวังไกลกังวล เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยแดพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จมา

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมในกรณีที่มีการแปรพระราชฐาน

ประทับแรม ณ วังไกลกังวล  

                            ๒.   เม่ือวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔   ประธาน กสทช. ไดประชุมรวมกับหนวยงานสายงาน

สงเสริมการแขงขัน (ดานการอนุญาต) ไดแก สํานักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ 

(ฉก.)  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ (ปก.) และกลุมภารกิจดานบริหารเลขหมาย

โทรคมนาคม (กบ.) เพื่อรับฟงรายงานสรุปผลการดําเนินการ และมอบนโยบายในการ

ปฏิบัติงาน พรอมทั้งไดไปตรวจเย่ียมหนวยงานฯ ณ อาคาร ๒ สํานักงาน กสทช.  

                            ๓.   สํานักงาน กสทช. จะจัดสัมมนาทางวิชาการ  The NBTC Year End Conference 2011  ใน

ระหวางวันที่ ๑๕  – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔   ณ หองแลนดมารค บอลรูม โรงแรมแลนด

มารค กรุงเทพฯ   เพื่อเปนเวทีแลกเปล่ียนความรู มุมมองและประสบการณดานการ

กํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

จากหนวยงานกํากับดูแล ผูเช่ียวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย   นิสิต นักศึกษา 

ตลอดจนองคกรภาคสวนตางๆ จากทั้งในประเทศและตางประเทศ   จึงขอเรียนเชิญ 

กสทช. ทุกทานเขารวมการสัมมนาดังกลาวดวย  

  

มติที่ประชุม             รับทราบเร่ืองตามที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับไป

ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป  

ระเบียบวาระที่  ๒   :   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔   วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๔ 

  

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม  กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔   วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามที่

สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมีขอแกไข ดังนี้ 

                                    ๑.   ใหแกไขขอความของมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๓ ขอ ๓ บรรทัดที่ ๖ ดังนี้  

๑.๑   ใหคงขอความ “อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย” ไวตามเดิม 

๑.๒   ใหเพิ่มเติมขอความ “โดยอางมติของ กสทช. คร้ังที่อนุมัติ และการลงนามใหผูลง

นามระบุดวยวาปฏิบัติหนาที่แทนประธาน กสทช. ”  ตอทายขอความ 

“มอบหมายให กทค. หรือ กสท. เปนผูดําเนินการแตงต้ังตอไป ” 

                            ๒.   ใหแกไขขอความของมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑๕ ขอ ๒   ตามที่ กสทช.ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ ขอแกไข และ

ใหเพิ่มเติมขอความในขอ ๒ บรรทัดที่ ๒  ตามที่ กสทช.ประวิทยฯ ขอแกไขจาก



เดิม  “๒. อยางไรก็ดี สําหรับ ในเร่ือง การดําเนินการของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ 

ปณ. นั้น ”  เปน     “ ๒. อยางไรก็ดี สําหรับในเร่ืองการดําเนินการของสถานี

วิทยุกระจายเสียง  ๑ ปณ. ซ่ึงเปนทรัพยสินของสํานักงาน กสทช.  นั้น”  

                            ๓.   ใหแกไขมติที่ประชุมวาระที่ ๖.๑ ขอ ๓ บรรทัดที่ ๓ ใหเหมาะสมย่ิงขึ้น โดยตัดคําวา “องคประกอบ

...”  ออก 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   :     รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช.  

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๑  :   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๔ 

  

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔   วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๔  ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒  :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการ

โทรทัศน : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ( กสท.)  

  

มติที่ประชุม             รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน 

รายละเอียดตามเอกสาร ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ   

          

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  :คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคม ( กทค.) 

  

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม รายละเอียดตาม

เอกสาร ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ   

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๔  :  รายงานการดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยของสํานักงาน กสทช.  : ปฏิบัติหนาที่ 

รองเลขาธิการ กสทช. (นายประเสริฐฯ) , กท. , ฉก., ปก., บค. 

  

มติที่ประชุม             ๑.   รับทราบรายงานการดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยของสํานักงาน กสทช. ตามที่

สํานักงาน กสทช. เสนอ   ทั้งนี้ โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. เรงรัดติดตามหนังสือ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน แจงตอบผลการหารือในประเด็นการใหความชวยเหลือ

ที่เปน ตัวเงินแกพนักงาน ลูกจาง และผูปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ที่ประสบ

อุทกภัย  ทั้งนี้ เพื่อจะไดดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยดังกลาวโดยเร็ว

ตอไป   

                                  ๒.    รับทราบเร่ือง การจัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานของวิทยุสมัครเลน ในการชวยเหลือผู

ประสบอุทกภัยเพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน และจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนด



แนวทางพัฒนากิจการโทรคมนาคมใหสามารถรองรับสถานการณการเกิดเหตุภัยพิบัติ

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ตลอดจนการมอบวุฒิบัตรใหแกนักวิทยุสมัครเลนและ

อาสาสมัครที่ชวยปฏิบัติงานดังกลาวในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามที่ กสทช. พล

เอก สุกิจฯ และปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช. (นายประเสริฐฯ)  รายงานใหที่

ประชุมทราบ  ทั้งนี้ โดยจะไดเรียนเชิญประธาน กสทช. เปนผูมอบวุฒิบัตร สําหรับ

รายละเอียดทั้งหมดดังกลาว จะไดจัดทําเปนเอกสารแจงใหทราบอีกคร้ังหนึ่ง  

  

ระเบียบวาระที่  ๔   :    เร่ืองเพ่ือทราบ  

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  :  งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสที่ ๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๔  :  ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) , คง. 

  

มติที่ประชุม             รับทราบรายงานงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสที่ ๓   ส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๔  ทั้งนี้ ตามขอ ๗๘ ของระเบียบ กทช.     วาดวยการรับ การจาย และการเก็บรักษาเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘  ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๒   : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือน

กันยายนและตุลาคม ๒๕๕๔  :ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) ,กม. 

  

มติที่ประชุม             รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กทช. ไดแตงต้ังเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือ

มอบหมายใหเลขาธิการ กทช. หรือพนักงานของสํานักงานฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิทยุ

คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘   ประจําเดือนกันยายนและตุลาคม ๒๕๕๔   ตามเอกสารที่สํานักงาน 

กสทช. เสนอ 

                            

 ระเบียบวาระที่ ๔.๓  : รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุม กทช. ปฏิบัติหนาที่ กสทช. 

ประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๔ (คร้ังสุดทาย)  : ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ 

กสทช. (นายฐากรฯ) ,ปต. 

  

มติที่ประชุม             รับทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุม กทช. ปฏิบัติหนาที่ กสทช. 

ประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๔ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ประกอบดวย  

                                    ๑.   การดําเนินงานตามมติ คร้ังที่ ๒๘/๒๕๕๔  – ๓๒/๒๕๕๔ (งานมอบหมายใหม) จํานวน 

๑๔๖ เร่ือง 

                            ๒.   การดําเนินงานตามมติ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔  – ๒๗/๒๕๕๔ (งานคางดําเนินการ) จํานวน ๔๘ เร่ือง  

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๔  :  รายงานผลการดําเนินงานตามระเบียบ กทช. วาดวยหลักเกณฑการบริหารจัดการสิทธิ

เรียกรองคาเชาใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมและคาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุ พ.ศ. 

๒๕๕๐ : ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) ,กม. 



  

มติที่ประชุม             รับทราบรายงานผลการดําเนินการไมอุทธรณคดี บริษัท เวิลด แอล พ.ีจี.กรุป จํากัด   กรณีผิดสัญญา

เชาใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ   เนื่องจาก  ศาลแขวงดุสิตมีคําพิพากษาในคดี

หมายเลขแดงที่ ๑๓๓/๒๕๕๔ พิพากษา ยกฟองเนื่องจากสิทธิเรียกรองขาดอายุความ   ทั้งนี้ 

ตามขอ ๑๗ ของระเบียบ กทช. วาดวยหลักเกณฑการบริหารจัดการสิทธิเรียกรองคาเชาใช

เคร่ืองวิทยุคมนาคมและคาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามเอกสารที่

สํานักงาน กสทช. เสนอ 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๕  :  รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔  : ปฏิบัติหนาที่ รอง

เลขาธิการ กสทช. (นายประเสริฐฯ) ,กท. 

  

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานสรุปขอมูลสถานะความเคล่ือนไหวของวิทยุชุมชนและขอมูลสถิติระดับความ

เส่ียงตางๆ ที่เกิดจากวิทยุชุมชน โดยเฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบรายแรงตอการรบกวนวิทยุ

การบิน ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔   ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

ระเบียบวาระที่ ๔.๖  :   รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๔  : ปฏิบัติหนาที่ รอง

เลขาธิการ กสทช. (นายประเสริฐฯ) ,กท. 

  

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานสรุปขอมูลสถานะความเคล่ือนไหวของวิทยุชุมชนและขอมูลสถิติระดับความ

เส่ียงตางๆ ที่เกิดจากวิทยุชุมชน โดยเฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบรายแรงตอการรบกวนวิทยุ

การบิน ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๔   ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๗  : รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๔  : ปฏิบัติหนาที่ รอง

เลขาธิการ กสทช. (นายประเสริฐฯ) ,กท. 

  

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานสรุปขอมูลสถานะความเคล่ือนไหวของวิทยุชุมชนและขอมูลสถิติระดับความ

เส่ียงตางๆ ที่เกิดจากวิทยุชุมชน โดยเฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบรายแรงตอการรบกวนวิทยุ

การบิน ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๔   ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

ระเบียบวาระที่  ๕   :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ :  รางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ....)  :  รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐ

พงคฯ) 

  

มติที่ประชุม            เห็นชอบรางแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ. .... )  ตามที่ไดเคยมีมติแลว พรอมการจัดทํา

เอกสารภาคผนวกในรายละเอียดเก่ียวกับตารางกําหนดคล่ืนความถ่ีทั้งหมดที่ประเทศไทย

สามารถนํามาใชประโยชนได เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๔๘ (๑) แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรร

คล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยสมบูรณ และพรอมที่จะนําไปเผยแพรลง  Website ไดใน



สัปดาหหนา เพื่อรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตามกระบวนการขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ สําหรับใน

ประเด็นที่ยังมิไดมีขอสรุปสุดทาย โดยเฉพาะในสวนของเอกสารภาคผนวกของรางแผนแมบท

การบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ. ....)  นั้น          ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหรองประธาน  กสทช. 

ทั้งสองทาน ซ่ึงเปนประธาน กทค. และประธาน กสท.  ไปหารือรวมกันเพื่อพิจารณาใหไดขอ

ยุติแลวนําเสนอประธาน กสทช. ทราบกอนนําเผยแพรลง  Website ไดแก  ๑) ความเหมาะสม

ระหวางการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับคล่ืนความถ่ีที่กําหนดใหใชในกิจการแตละดานไวใน

ภาคผนวก หรือจะกําหนดไวเปนภาพกวางหรือเปนชวงๆ  (Range) โดยไมตองแยกแตละคล่ืน

ความถ่ีวาเปนการใชงานในกิจการใดโดยใหอิงกับตารางกําหนดคล่ืนความถ่ีแหงชาติ   ๒) การ

นิยามคําวา  “กิจการอื่น”  โดยสมควรยึดถือตามมาตรา ๔๘ (๓) แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรร

คล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓   

                                              

ระเบียบวาระที่ ๕.๒  :  รางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ      กิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ วา  

                                 ดวยคาตอบแทนและคาใชจายของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ. 

....  :  กสทช. สุทธิพลฯ 

  

มติที่ประชุม             เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ  

                            กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวย การประชุม คาตอบแทนและคาใชจายของคณะอนุกรรมการ และ

คณะทํางาน พ.ศ. ....   ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ไดดําเนินการตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ 

เม่ือวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรียบรอยแลว ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให

ปรับแกไขเพิ่มเติมตามความเห็นของที่ประชุมกอนนําเสนอประธาน กสทช.เพื่อพิจารณาลง

นามตอไป ดังนี้ 

                            ๑.   ใหแกไขช่ือของระเบียบฯ โดยเพิ่มเติมคําวา “การประชุม” เปนดังนี้  “รางระเบียบคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวย การ

ประชุม คาตอบแทนและคาใชจายของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ. .... ”     

                            ๒.   ในยอหนาแรกของอารัมภบท ใหตัดขอความทั้งหมดที่อางฐานอํานาจตามมาตรา ๓๑ (ในบรรทัดที่

สอง ต้ังแต “มาตรา  ๓๑ บัญญัติใหมีคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภค......จนถึง....... 

ดานกิจการโทรคมนาคม ”)  ออก รวมถึงในยอหนาที่สอง บรรทัดแรกของอารัมภบท ให

ตัดคําวา “มาตรา ๓๑” ออก  

                            ๓.   ในหมวด ๓ คาตอบแทน ขอ ๑๔ ใหกําหนดอัตราคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมแกอนุกรรมการเปน 

๓ อัตรา ไดแก (๑) อัตราคาเบี้ยประชุม   คร้ังละ ๑๕,๐๐๐ บาท (๒) อัตราคาเบี้ยประชุม

คร้ังละ ๘ ,๐๐๐ บาท และ (๓) อัตราคาเบี้ยประชุมคร้ังละ ๕ ,๐๐๐ บาท โดยแบงตาม

ระดับความสําคัญของภารกิจความรับผิดชอบ และความรูความเช่ียวชาญที่จะเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ กสทช. ทั้งนี้ ใหพิจารณาปรับถอยคําคุณลักษณะและ

หนาที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ     ที่กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมแตกตาง

กันไวในแตละระดับใหเหมาะสมและชัดเจนดวยโดยอิงจากระเบียบฉบับเดิมเปนหลัก  



                            ๔.  ใหกําหนดระยะเวลาของวาระการปฏิบัติงานหรือการดํารงตําแหนง     ไมเกิน ๙๐ วันไวดวยในกรณี

ที่มิไดกําหนดระยะเวลา 

                              ๕.  ใหเพิ่มเติมถอยคําวา “รวมกัน”  ในขอ ๑๘ บรรทัดที่สอง ดังนี้  “และรวมกันเดือนหนึ่งไมเกินส่ีคร้ัง” 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๓  :  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสรางองคกรและวางกรอบอัตรากําลังของ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาต ิ :  รองประธาน กสทช.      (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

  

มติที่ประชุม             เห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสรางองคกร และวางกรอบอัตรากําลังของ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ  ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช.ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืน

ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใหอนุกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกไดรับคาตอบแทนคาเบี้ย

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

อนุกรรมการ และคาตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๑  และที่แกไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม โดยมีอํานาจ

หนาที่ และมีวาระการปฏิบัติงาน ๙๐ วัน รวมถึงมีองคประกอบ ตามที่รองประธาน กสทช.(พัน

เอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ ดังนี้     

                                    ๑.   พลอากาศเอก ธเรศ   ปุณศรี                   ที่ปรึกษา 

                            ๒.   พลเอก สุกิจ            ขมะสุนทร              ที่ปรึกษา 

                            ๓.   นายประวิทย            ล่ีสถาพรวงศา           ที่ปรึกษา 

                            ๔.  พลโท ดร. พีระพงษ         มานะกิจ           ที่ปรึกษา 

                            ๕.  ผศ.ดร. ธวัชชัย        จิตรภาษนันท            ที่ปรึกษา 

                            ๖.   พันเอก เศรษฐพงค    มะลิสุวรรณ              ประธานอนุกรรมการ 

                            ๗.  นายปรีชา               วัชราภัย                 อนุกรรมการ               

                            ๘.  ดร. สงขลา             วิชัยขัทคะ              อนุกรรมการ 

                            ๙.  รศ.ดร. สุเจตน         จันทรังษ                อนุกรรมการ 

                            ๑๐. นายวรรณชัย           สุวรรณกาญจน         อนุกรรมการ 

                            ๑๑. นายตอพงศ            เสลานนท              อนุกรรมการ 

                            ๑๒. นายเฉลิมชัย           กกเกียรติกุล           อนุกรรมการ 

                            ๑๓. นางสาวมณีรัตน        กําจรกิจการ            อนุกรรมการ 

                            ๑๔. นายโภไคย             ศรีรัตโนภาส            อนุกรรมการ 

                            ๑๕. นางอัจฉรา              ปณยวณิช              อนุกรรมการและเลขานุการ 

                            ๑๖. นางสาวชนัณภัสร      วานิกานุกูล             ผูชวยเลขานุการ                   

  

                            ทั้งนี้ ในการดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการดังกลาว   มอบหมายใหหนวยงานเจาของ

เร่ือง และสํานักกฎหมาย ไปดําเนินการใหเปนไปตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ 

๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขอ ๒ วาระที่ ๕.๓ กอนนําเสนอประธาน กสทช.



ลงนามตอไป รวมถึงใหปรับช่ือคําส่ังแตงต้ังฯ ใหส้ัน และกระชับมากขึ้นโดยตัดขอความที่ระบุ

ไววา “...ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ” ออก 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๔  :  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษามาตรา ๔๖ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่น

ความถ่ีฯ : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) , กม. 

  

  มติที่ประชุม                ๑.   เห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษามาตรา ๔๖ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืน

ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใหอนุกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกไดรับคาตอบแทนคาเบี้ยประชุม 

ตามขอ ๑๘ (๑) (ข) ของระเบียบ กทช. วาดวยวิธีการประชุมของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และ

คาตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม โดยมีอํานาจหนาที่ กรอบระยะเวลา

การปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน และการขอขยายระยะเวลากรณีไมอาจดําเนินการได

แลวเสร็จ รวมถึงมีองคประกอบตามที่ กทค. เสนอ ดังนี้  

                                                                                          ๑.   พันเอก เศรษฐพงค     มะลิสุวรรณ       ที่ปรึกษา 

                                                                        ๒.   นายสุทธิพล             ทวีชัยการ        ที่ปรึกษา 

                                                                        ๓.   นายชัยฤกษ             ดิษฐอํานาจ      ประธานอนุกรรมการ 

                                                                        ๔.  ศาสตราจารยศักดา      ธนิตกุล          อนุกรรมการ 

                                                                        ๕.  ดร. กิตติน               อุดมเกียรติ      อนุกรรมการ 

                                                                        ๖.   ดร. สงขลา              วิชัยขัทคะ       อนุกรรมการ 

                                                                        ๗.  ดร. สมเกียรติ           ต้ังกิจวาณิชย    อนุกรรมการ 

                                                                        ๘.  นายธานีรัตน             ศิริปะชะนะ       อนุกรรมการ 

                                                                        ๙.  ผศ. ทับทิม              อางแกว          อนุกรรมการ 

                                                                       ๑๐. รอยโท ดร. เจษฎา     ศิวรักษ           อนุกรรมการ 

                                                                       ๑๑. ดร. ปยะบุตร             บุญอรามเรือง   อนุกรรมการ 

                                                                       ๑๒. นายปยบุตร              แสงกนกกุล     อนุกรรมการ 

                                                                       ๑๓. นายประเสริฐ             อภิปุญญา       อนุกรรมการและเลขานุการ 

                                                                                  ๑๔. นายพากเพียร           สุนทรสิต         ผูชวยเลขานุการ 

                                                                       ๑๕. นางสุพินญา             จําป              ผูชวยเลขานุการ 

              (ตัดนางสาวกอกนก กิจบาลจาย ผูชวยเลขานุการ ลําดับที่ ๑๖ ออก เนื่องจากไดยายไปปฏิบัติงานดานกิจการ

กระจายเสียง และกิจการโทรทัศนแลว)  

                                               ทั้งนี้ ในการดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการดังกลาว   มอบหมายใหหนวยงานเจาของเร่ือง และสํานัก

กฎหมาย ไปดําเนินการใหเปนไปตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ขอ ๒ วาระที่ ๕.๓ กอนนําเสนอประธาน กสทช. ลงนามตอไป  มอบหมายใหคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษามาตรา ๔๖ แหง 

พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามขอ ๑  นํารายละเอียดของประกาศ กทช. เร่ืองการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมประเภทการขายสงบริการและบริการขายตอบริการ ไปประกอบการพิจารณาดวย  เนื่องจากมีความเก่ียวของกัน 



ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ)  เสนอ 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ :  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  (มาตรา 

๓๑) : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.)  

  

มติที่ประชุม             ๑.  เห็นชอบใหปรับแกไขอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน ที่แตงต้ังขึ้นตามมติที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยใหตัดในสวนของอํานาจหนาที่ในการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคฯ ออก เนื่องจากเปน

อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.

๒๕๕๓  ทั้งนี้ เม่ือดําเนินการปรับแกไขแลว ใหเรงนําเสนอประธาน กสทช. ลงนามคําส่ัง

แตงต้ังตอไป  

                               ๒.   อยางไรก็ดี ในการดําเนินการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนนั้น 

เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ให

เสนอ กสทช. พิจารณา อนุมัติในหลักการ และมอบหมายให กสท. เปนผูดําเนินการ

แตงต้ังคณะทํางานดังกลาวตอไป เชนเดียวกับกรณีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการชวย

ปฏิบัติงานใหกับ กสท. และ กทค. ตามมติหลักการที่ กสทช. กําหนดไวในการประชุม

คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ :   การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานดานกิจการกระจายเสียง 

                                    และกิจการโทรทัศน : กสท. 

  

มติที่ประชุม                ๑.   เห็นชอบในหลักการการแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงานดานกิจการกระจาย

เสียง และกิจการโทรทัศน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กสท. ตามมาตรา ๓๗ และ

มาตรา ๒๗ (๓) แหง  พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามรายละเอียด

หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังในประเด็นตางๆ ที่ กสท . เสนอ ไดแก ๑) การจัดแบงกลุม

และประเภทการแตงต้ังตามภารกิจและลําดับความเรงดวนในการดําเนินงานของ กสท. 

รวม ๙ ดาน ๒) การกําหนดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ ข (๑)-(๑๑) แหงพ.ร.บ. องคกร

จัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามคุณวุฒิ รวมถึงประสบการณความ

เช่ียวชาญดานตางๆ   ๓) การกําหนดอํานาจหนาที่เพื่อชวยกล่ันกรอง กํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบ และใหความเห็นเก่ียวกับภารกิจของ กสท. ตามมาตรา ๒๗ (๔) (๖) (๘) (๙) 

(๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๖) และ (๑๘) ๔) การกําหนดจํานวนอนุกรรมการ แตละคณะ   ๕) 

การกําหนดวาระการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ    ๖) การกําหนดอัตราคาเบี้ย

ประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน (หมายถึง คณะอนุกรรมการยอยตามที่เสนอ



มา แตปรับช่ือเรียกใหมเปน “คณะทํางาน”  ใหสอดคลองกับระเบียบ กสทช. วาดวยการ

ประชุม คาตอบแทนฯ ฉบับใหม) และ ๗) การแตงต้ังคณะทํางาน (หมายถึง 

คณะอนุกรรมการยอยตามที่เสนอมา) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะอนุกรรมการ  

๒.   อยางไรก็ดี เพื่อใหการดําเนินการตามขอ ๑ เกิดความรอบคอบย่ิงขึ้น และเปนไปดวย

ความเรียบรอย โดยเฉพาะกรณีการดําเนินการตามมาตรา ๒๗ แหง  พ.ร.บ. องคกร

จัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓      ในสวนที่เก่ียวของกับกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน ซ่ึงเปนอํานาจหนาที่ของ กสทช.  กฎหมายมิไดกําหนดไวใหเปนอํานาจ

ของ กสท. ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบกําหนดแนวปฏิบัติในการแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงานดานกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน  เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กสท. ตามที่ไดเคยมีมติหลักการไวแลวในการประชุม 

กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔  ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขอ ๓ โดยให กสท. นําเสนอช่ือ

คณะอนุกรรมการ องคประกอบ/รายช่ืออนุกรรมการ พรอมรายละเอียดขอมูลประวัติ 

และคุณสมบัติของอนุกรรมการ รวมทั้งอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  วาระการดํารง

ตําแหนงและอัตราคาตอบแทนคาเบี้ยประชุม ใหที่ประชุม กสทช.พิจารณาอนุมัติใน

หลักการตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓   และ

มอบหมายให กสท.เปนผูดําเนินการแตงต้ังตอไป  โดยอางมติของ กสทช. คร้ังที่อนุมัติ 

และในการลงนามนั้น ใหผูลงนามระบุดวยวาปฏิบัติหนาที่แทนประธาน กสทช.  

๓.   สําหรับกรณีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงานดานกิจการโทรคมนาคม นั้น 

เห็นชอบให กทค. ดําเนินการตามแนวปฏิบัติขอ ๒ เชนเดียวกัน 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๗  : แนวทางการดําเนินการตามมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  :  กสท. 

  

มติที่ประชุม             ๑.   ที่ประชุมไดพิจารณาแนวทางการดําเนินการ กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ ที่

ไดรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีหรือใช คล่ืนความถ่ีเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง และ

กิจการโทรทัศน ตามมาตรา ๘๒ และ มาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร

คล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่ กสท.เสนอแลว เห็นควรมีมติให  กสท.ดําเนินการตาม

บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวภายใน ๑ ปตามแนวทางและกระบวนการที่

เสนอ  ทั้งนี้ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ซ่ึงรวมถึง

สํานักงาน กสทช. เองดวย จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กสทช.

กําหนด โดยไมเลือกปฏิบัติ โดยใหสํานักงาน กสทช. รอความชัดเจนของหลักเกณฑและ

วิธีการกอนที่จะดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป  

๒.   สําหรับกรณีการดําเนินงานในการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ซ่ึงถือ



เปนทรัพยสินและเปนอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการทรัพยสินของสํานักงาน กสทช. 

ภายใตการกํากับดูแลของประธาน กสทช. ตามขอบอํานาจที่กฎหมายกําหนดไวตาม

มาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

นั้น  มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไปพิจารณาเสนอแนวทางการบริหารจัดการ

ทรัพยสินในกรณีดังกลาวเพื่อขอรับนโยบายจากประธาน กสทช. ที่ชัดเจน ตามที่ปฏิบัติ

หนาที่เลขาธิการ กสทช.(นายฐากรฯ) เสนอ ดังนี้  

๑)  กรณีการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ.คล่ืนความถ่ี 

๙๘.๕ MHz ขณะนี้สัญญาส้ินสุดไปแลว   เนื่องจากไมไดรับอนุญาตใหตอสัญญา 

และศาลไดมีคําพิพากษาคดีนี้แลวโดยปจจุบันเร่ืองอยูในระหวางการบังคับคดี 

โดยศาลขยายระยะเวลาใหจําเลยนําหลักทรัพยมาวางศาลเพื่อชําระหนี้ภายใน

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕   ในการนี้ สํานักงาน กสทช.จะไดนําเสนอเร่ืองดังกลาว

เพื่อขอรับนโยบายจากประธาน กสทช. เพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการที่ชัดเจน

ตอไป 

๒)  กรณีคล่ืนความถ่ีอีก ๙ คล่ืน ซ่ึงขณะนี้สัญญายังไมส้ินสุด หาก สํานักงาน กสทช. 

จะบอกเลิกสัญญาตองแจงใหคูสัญญาทราบกอนลวงหนา ๓๐ วัน โดยสํานักงาน 

กสทช. จะไดนําเสนอเร่ืองดังกลาวเพื่อขอรับนโยบายจากประธาน กสทช. เพื่อ

กําหนดแนวทางดําเนินการที่ชัดเจนตอไป  

๓) เม่ือ กสทช. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคืนคล่ืนความถ่ี     ตามมาตรา ๘๒ และ

มาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แลว

เสร็จ สํานักงาน กสทช. จะตองดําเนินการเชนเดียวกับหนวยงานอื่นๆ โดยจะตอง

แจงรายละเอียดการใชประโยชนคล่ืนความถ่ีและความจําเปนในการถือครองคล่ืน

ความถ่ีตอ กสทช. และจะไดแจงคูสัญญาทราบเพื่อดําเนินการสงคืนคล่ืนใหกับ 

กสทช. ตามหลักเกณฑที่กําหนดตอไป  

ทั้งนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาเร่ืองความ

จําเปนในอนาคตที่จะใชคล่ืนความถ่ีจํานวน ๑๐ คล่ืนที่อยูในความครอบครองของ

สํานักงาน กสทช.วาจะยังมีความจําเปนที่จะใชคล่ืนความถ่ีเพื่อประโยชนสาธารณะ

มากนอยเพียงใด เพื่อประกอบการพิจารณาในการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด

ในระยะยาวดวย 

                            

หมายเหตุ                   กสทช.ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ ขอสงวนความเห็น กรณีการบริหารจัดการ

สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. โดยยืนยันความเห็น ตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๕๔   เม่ือ

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่มอบหมายให สํานักงาน กสทช. ดําเนินการโดยใหคํานึงถึง

บทบาท อํานาจหนาที่ของสํานักงาน กสทช. และบทบัญญัติแหงกฏหมายที่เก่ียวของโดย



เครงครัด และเรงรัดใหแลวเสร็จภายใน ๖ เดือน เนื่องจาก กสทช.ไดเผยแพรมติดังกลาวออก

ไปสูสาธารณะแลว ประกอบกับการที่เอกชนคูสัญญาบางรายแสดงทาทีคัดคานนโยบายและ

ส่ือมวลชนรายงานความเคล่ือนไหวนี้อยางตอเนื่อง ดังนั้น หาก กสทช. มีการเปล่ียนแปลงมติ

อาจทําใหสาธารณะมีความเขาใจวา กสทช. ในฐานะองคกรกํากับดูแลถูกกดดันจากเอกชน

จนเปนผลใหตองเปล่ียนมติ ซ่ึงมีผลเชิงลบตอภาพลักษณของ กสทช. ที่สาธารณะกําลังจับตา

การทําหนาที่และคาดหวังตอบทบาทดังกลาว  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๘  :  การตอสัญญาการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในกลุมภารกิจที่ปรับเปลี่ยนจากสถาบันเฉพาะ

ทางและสํานักงานกองทุน  :  กสทช. ประวิทยฯ 

  

มติที่ประชุม             ๑.   เห็นชอบในหลักการการตอสัญญาการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในกลุมภารกิจที่ปรับเปล่ียน

จากสถาบันเฉพาะทาง และสํานักงานกองทุนในตําแหนงที่ยังคงมีความจําเปน และ

ผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน กสทช. 

กําหนด ในระหวางที่ยังไมมีการกําหนดโครงสรางของสํานักงาน กสทช. เพื่อมิใหการ

ปฏิบัติงานสะดุดหยุดลง และ/หรือเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติหนาที่ของ กสทช. 

และสํานักงาน กสทช. ตามที่ กสทช.ประวิทยฯ เสนอ โดยมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช. ไปดําเนินการตอสัญญาฯ ตามมติขางตนตอไปตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๘๙ 

แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  และหากในการตอสัญญา

มีประเด็นปญหาเก่ียวกับความเหมาะสมในเร่ืองอัตราเงินเดือนของผูปฎิบัติงาน ให

สํานักงาน กสทช. หารือประธาน กสทช. เพื่อพิจารณาดําเนินการใหเปนที่เรียบรอย 

สําหรับกรณีที่เปนการทําสัญญาการปฏิบัติงานใหม     ใหสํานักงาน กสทช. พิจารณา

ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ระเบียบ /ประกาศกําหนดตอไป 

ทั้งนี้ เม่ือโครงสรางใหมของสํานักงาน กสทช. ไดรับการประกาศใหมีผลบังคับใชแลว ใน

กรณีของกลุมภารกิจที่ปรับเปล่ียนจากสถาบันเฉพาะทาง และสํานักงานกองทุน นั้น ให

สํานักงาน กสทช. พิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามโครงสรางใหมอยางชัดเจนและ

เหมาะสมดวยตอไป 

                                    ๒.   มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงระเบียบบริหารงาน

บุคคลเพื่อใหพนักงานตามสัญญาจางมีสถานะและสิทธิประโยชนเชนเดียวกับ

พนักงาน และใหจําแนกโดยกําหนดคํานิยามกรณี ”ลูกจาง” ใหชัดเจนโดยหมายถึง 

ตําแหนงที่ไมจําเปนตองอาศัยทักษะ ความเช่ียวชาญ ซ่ึงตองผานการศึกษาอบรมใน

ระดับอุดมศึกษา หรือตําแหนงที่จางงานเปนการช่ัวคราว ตามที่ กสทช.ประวิทยฯ เสนอ  

  

    ระเบียบวาระที่ ๕.๙  :  รางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ วาดวยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....  : ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. (นายฐากร

ฯ), ปต. 

  



มติที่ประชุม             ๑.   เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....   ตามที่สํานักงาน กสทช. 

เสนอ  โดยมอบหมายใหประธาน กสทช. เปนผูพิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อแตงต้ัง

ใหเปนกรรมการตรวจสอบภายใน จํานวน ๑ ราย   กสท. และ กทค. เสนอดานละ ๒ ราย 

โดยใหจัดสงรายช่ือพรอมประวัติของผูที่จะเสนอแตงต้ังและหนังสือรับรองตนเอง ให

สํานักปฏิบัติการและติดตามประเมินผล เพื่อรวบรวมและนําเสนอที่ประชุม กสทช. 

พิจารณาแตงต้ังตอไป 

                            ๒.   ที่ประชุมไดพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายในโดย

พิจารณาเทียบเคียงกับคณะกรรมการที่มีลักษณะของการปฏิบัติงานที่คลายคลึงกัน

แลว        ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบกําหนดอัตราคาตอบแทนรายเดือน สําหรับประธาน

กรรมการ โดยใหไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือนละ ๗๕ ,๐๐๐ บาท และกรรมการไดรับ

คาตอบแทนในอัตราเดือนละ ๖๐,๐๐๐  บาท 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ : รางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ วาดวยคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืน     ในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. .... และรางระเบียบ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

วาดวยคาใชจายในการสรรหาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  พ.ศ. .... : ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) , ปต. 

  

มติที่ประชุม             ๑.   เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยคาตอบแทนและคาใชจายอื่น   ในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน กสทช. 

เสนอ โดยใหคณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา สําหรับคาตอบแทนในการ

ปฏิบัติงานนั้น ใหประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตรา ๑๒๐ ,๐๐๐ 

บาท และกรรมการไดรับคาตอบแทนในอัตรา ๑๐๐ ,๐๐๐ บาทตอเดือน 

                            ๒.   เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ วาดวยคาใชจายในการสรรหาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน พ.ศ. ....   ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช. พิจารณาจัดต้ังงบประมาณเพื่อรองรับการดําเนินการตามระเบียบดังกลาวอยาง

เหมาะสมโดยประสานงานกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในรายละเอียดแผนการใช

จายงบประมาณใหชัดเจนตอไป  

                            ๓.   มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. นํารางระเบียบ กสทช. ตามมติขอ ๑ และ ๒ เสนอประธาน กสทช. 

เพื่อพิจารณาลงนามตามขั้นตอนตอไป  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ : แนวทางการจัดทําหลักเกณฑเกี่ยวกับการมอบหมายและการปฏิบัติการแทน 



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

  

มติที่ประชุม             ๑.   รับทราบสรุปการบรรยายของวิทยากร ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ เร่ือง อํานาจหนาที่ของ 

กสท. และ กทค. ในการปฏิบัติการแทน กสทช. ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืน

ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๗ และ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามที่สํานักงาน 

กสทช. เสนอ 

                                    ๒.   เห็นชอบการจัดทําหลักเกณฑเก่ียวกับการมอบหมายและการปฏิบัติการแทน กสทช. 

ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของที่

ประชุมในประเด็นตางๆ   ไปปรับปรุงแกไข ใหเหมาะสมและถูกตอง เพื่อใหสามารถ

นําไปใชเปนแนวปฏิบัติไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพตอไป ไดแก  

๒.๑   ปรับปรุงแกไขมิใหเกิดความซํ้าซอนในขอ ๓ สวนที่ ๑ การมอบหมายใหกรรมการ

คนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. และสวนที่ ๒   ขอ ๘ และขอ 

๙  การปฏิบัติหนาที่แทน กสทช. 

๒.๒   ตัดหมวด ๓ เร่ืองการอุทธรณ ออก เนื่องจากไมเหมาะสมและสอดคลองกับ

ขอเท็จจริงในทางปฏิบัติโดยทั้ง กสท. และ กทค. ในฐานะผูถูกอุทธรณตางเปน

องคประกอบของ กสทช. ผูพิจารณาอุทธรณ ทั้งนี้ ผูรองสามารถรองตอศาล

ปกครองเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ กสท. และ กทค. ได และศาลปกครองจะ

เปนผูวินิจฉัยวาจําเปนตองมีขั้นตอนการอุทธรณกอนการฟองคดีหรือไม จึงไม

จําเปนตองกําหนดเร่ืองการอุทธรณไวในช้ันนี้  

๒.๓   ใหปรับรูปแบบการจัดทําหลักเกณฑฯ ตามที่เสนอมาใหมใหเหมาะสมย่ิงขึ้นจาก 

“ระเบียบ” เปน “แนวปฏิบัติ” แทนในระยะแรกไปพลางกอน เพื่อใหเกิดความ

ยืดหยุน สามารถปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงขึ้นไดสะดวก  

ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. (สํานักกฎหมาย) หารือ กสทช.สุทธิพลฯ เพื่อความรอบคอบ

และถูกตองของถอยคําอีกคร้ังหนึ่งดวย กอนดําเนินการเพื่อนําไปยึดถือเปนแนวปฏิบัติ

โดยทั่วกันตอไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ :    การคัดคานโครงการเกษียณกอนกําหนดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  :  ปฏิบัติหนาที่ 

เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ),บค. 

  

มติที่ประชุม             ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา โดยที่โครงการเกษียณกอนกําหนดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕  เปนการดําเนินการตอเนื่องจากที่ กทช. ปฏิบัติหนาที่ กสทช. ไดอนุมัติไว กอปรกับ

ขณะนี้ใกลส้ินปงบประมาณแลว ดังนั้น จึงไมเหมาะสมที่จะทบทวนเร่ืองคุณสมบัติของ

ผูเขารวมโครงการ และสิทธิประโยชนสําหรับผูเขารวมโครงการ ตลอดจนการพิจารณา

มาตรการชวยเหลือทางภาษี   ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติยืนยันการดําเนินการโครงการเกษียณ

กอนกําหนดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ตามประกาศ สํานักงาน กสทช. 



เร่ือง โครงการเกษียณกอนกําหนดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ตอไป อยางไรก็ดี 

สําหรับขอเสนอการคํานวณเงินตอบแทน การเพิ่มคาเบี้ยประกันสุขภาพ ตลอดจนการปรับแก

ไขคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารวมโครงการ และมาตรการชวยเหลือทางภาษี ตามที่พนักงาน

และสมาคมพนักงาน กสทช. เสนอขอใหทบทวนใหม นั้น กสทช. จะไดนําไปใชเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาในการดําเนินโครงการเกษียณกอนกําหนด   ในปตอไป 

  

หมายเหตุ                   ที่ประชุม กสทช. ไดพิจารณาเร่ือง  การคัดคานโครงการเกษียณกอนกําหนดประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนวาระการประชุมลับ 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓  :    การอนุมัติเงินคาตอบแทนของสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๔ : ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ 

กสทช. (นายฐากรฯ), บค. 

  

มติที่ประชุม             ๑.   โดยที่ กทช. ปฏิบัติหนาที่ กสทช. ไดมีมติ คร้ังที่ ๓๒/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

ประเมินผลสํานักงาน กสทช. ต้ังแตเดือนมกราคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม 

๒๕๕๔ ตาม ผลการปฏิบัติงานของ สํานักงาน กสทช. (Performance Base) และความพึง

พอใจ ( Satisfaction)  แลว อยูในเกณฑที่นาพอใจ   สําหรับการพิจารณาในชวง

ระยะเวลา      ที่เหลือต้ังแตวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงส้ินเดือนธันวาคม ๒๕๕๔      ให

สํานักงาน กสทช. นําเสนอ กสทช. พิจารณา   ดังนั้น ที่ประชุม  พิจารณาแลวเห็นวา โดย

ที่ในหวงระยะเวลาประมาณกวา ๒ เดือน (วันที่ ๘ ตุลาคม  – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔) เปน

ชวงของการเปล่ียนผานในการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. และเปนจุดเร่ิมตนของ

การปรับเปล่ียนบทบาทหนาที่ ขอบเขตภารกิจ ตลอดจนโครงสราง ทิศทาง และแนวทาง

การทํางานอยางแทจริง กอปรกับเปนชวงระยะเวลาที่เกิดมหาอุทกภัยขึ้น ซ่ึง

ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ก็ไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง

ความสามารถ  ดังนั้น เม่ือพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสํานักงาน 

กสทช.ในหวงระยะเวลาดังกลาว พรอมดวยเอกสารขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําป ๒๕๕๔ แลว จึงเห็นวาการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. นับไดวาอยูใน

เกณฑที่ นาพอใจ ดวยเหตุนี้เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 

กสทช. ที่ประชุมประกอบกับคําวินิจฉัยของประธาน กสทช.  จึงมีมติอนุมัติการจาย

คาตอบแทนของสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๔ ใหกับผูปฏิบัติงานทุกคนของ

สํานักงาน กสทช. โดยมีหลักเกณฑดังนี้  

                                  ๑.๑   ผูบริหารสํานักงาน กสทช. และผูปฏิบัติงานประจํา กสทช. ต้ังแต บ๒ หรือเทียบเทาขึ้นไป ให

ไดรับคาตอบแทน ๑ เทาของเงินเดือน/คาจาง 

                                  ๑.๒   ผูบริหาร พนักงาน/ลูกจาง สํานักงาน กสทช. และผูปฏิบัติงานประจํา กสทช. ต้ังแต บ๓ หรือ

เทียบเทาลงมา ใหไดรับคาตอบแทน ๑.๕ เทาของเงินเดือน/คาจาง  

ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. เรงดําเนินการเบิกจายเงินคาตอบแทนของสํานักงาน กสทช. 

ประจําป ๒๕๕๔ ใหแลวเสร็จโดยเร็วเพื่อเปนการชวยเหลือ และแบงเบาภาระใหแกผู



เดือดรอนจากมหาอุทกภัยไดอยางรวดเร็วย่ิงขึ้นอีกทางหนึ่ง  

๒.   เนื่องจากที่ผานมา การกําหนดตัวช้ีวัดและการจัดทําหลักเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. มักจะไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดทันกอนถึง

ปที่จะตองมีการประเมินผล ทําให ผลการประเมินอาจไมสามารถสะทอนผลสัมฤทธิ์ 

และประสิทธิภาพ    ในการปฏิบัติงานที่แทจริงไดอยางเต็มที่   ดังนั้น เพื่อใหการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ในป ๒๕๕๕ มีความเหมาะสม   ถูกตอง 

และสามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบย่ิงขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให

สํานักงาน กสทช. เรงพิจารณาดําเนินการกําหนดตัวช้ีวัด และการจัดทําหลักเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๕ เสนอตอที่ประชุม 

กสทช. เพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔  :   การจัดหาสถานที่ทําการเพ่ือรองรับภารกิจใหมของสํานักงาน กสทช.  

                                               : คณะทํางานพิจารณาศึกษาแนวปฏิบัติในการปรับปรุงและขยายสถานที่ทํางานของ

สํานักงาน กสทช. 

  

มติที่ประชุม                ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา ในการพิจารณาตัดสินใจกําหนดพื้นที่เพื่อการพัฒนาเปนสถานที่ทํา

การสําหรับรองรับภารกิจใหมของสํานักงาน กสทช.นั้น จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการศึกษา

วิเคราะหรายละเอียดเปรียบเทียบในประเด็นตางๆ อยางรอบดานโดยผูเช่ียวชาญที่เปนมือ

อาชีพ และมีความเปนกลาง ที่สามารถเสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแก กสทช. ในการ

ตัดสินใจเร่ืองนี้ไดอยางถูกตอง และรอบคอบโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางการ

กอสรางอาคารสํานักงานแหงใหมบริเวณพื้นที่สํานักงาน กสทช.เขต ๑ (นนทบุรี) ตามที่เสนอ 

กับการปรับปรุงบริเวณพื้นที่อาคารสํานักงาน กสทช. เดิมทั้งในดานตนทุนคาใชจาย 

ระยะเวลาในการกอสราง ความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ ตลอดจนระบบโครงขายการ

คมนาคมขนสงเพื่อความสะดวกในการเดินทาง และการติดตอประสานงาน เปน

ตน  ดังนั้น      ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการวาจางบริษัทที่

ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญและเปนมืออาชีพเพื่อศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมและความ

เปนไปได (Feasibility Study) ดานตางๆ เปรียบเทียบระหวางการกอสรางอาคารสํานักงาน

แหงใหมบริเวณพื้นที่สํานักงาน กสทช.เขต ๑ (นนทบุรี) กับ   การปรับปรุงบริเวณพื้นที่อาคาร

สํานักงาน กสทช. เดิม พรอมจัดทําขอเสนอแนะ (Recommendations) ทางเลือกที่เหมาะสม

ที่สุด แก กสทช. ในการตัดสินใจกําหนดพื้นที่เพื่อการพัฒนาเปนสถานที่ทําการสําหรับรองรับ

ภารกิจใหมของสํานักงาน กสทช. โดยเรงทําการศึกษาดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลว

นําเสนอรายงานผลการศึกษาตอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาตัดสินใจตอไป ทั้งนี้ ให

สํานักงาน กสทช. รายงานความคืบหนาใหที่ประชุมทราบเปนระยะๆ ดวย  

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ : การปรับปรุงแผนงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๔  : กสทช. ประเสริฐฯ , กสทช. พล

โท ดร.พีระพงษฯ, ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) , งป.         



  

มติที่ประชุม             อนุมัติการปรับปรุงแผนงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๔ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

                            ๑.   อนุมัติใหยกเลิกการดําเนินโครงการ ประจําป ๒๕๕๔ จํานวน ๒ โครงการ วงเงิน ๒๖๒.๓๔๓ ลาน

บาท โดยใหนํางบประมาณไปสมทบในรายการงบกลางฉุกเฉินและจําเปน ประจําป 

๒๕๕๔ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ประกอบดวย  

                                  ๑.๑   โครงการสนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอรเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี

พระชนมายุ ๘๔ พรรษา  ปรับลด จํานวน ๑๕๐.๐๐๐ ลานบาท 

                                  ๑.๒   โครงการสงเสริมการเรียนรู  ICT เพื่อเยาวชน ปรับลด จํานวน ๑๑๒.๓๔๔ ลานบาท 

                            ๒.   อนุมัติใหปรับเพิ่มงบประมาณรายจาย จํานวน ๒ รายการ โดยใชจายจากงบประมาณรายจาย 

รายการงบกลางฉุกเฉินและจําเปน ประจําป ๒๕๕๔ ภายในกรอบวงเงิน  จํานวน 

๘๔,๙๘๘,๓๘๐.๗๕ บาท ประกอบดวย 

                                  ๒.๑   โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ประจําป ๒๕๕๕ จํานวน ๘ ราย ในวงเงินงบประมาณ 

๒๘,๙๘๘,๓๘๐.๗๕ บาท  

                                  ๒.๒   คาตอบแทนประจําปผูปฏิบัติงานประจําสํานักงาน กสทช.      พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวงเงิน

งบประมาณ ๕๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท    

                                  ทั้งนี้  สําหรับขอเสนอการปรับเพิ่มงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๔   กรณีเงินกองทุนบําเหน็จ

พนักงาน ของสํานักงาน กสทช. จํานวน ๒๒๕.๕๐๖ ลานบาท นั้น ที่ประชุมยังไมมีการ

พิจารณา เนื่องจากการดําเนินงานในกรณีดังกลาวจะตองมีการออกระเบียบรองรับ ซ่ึง

ขณะนี้ อยูระหวางดําเนินการ คาดวาสํานักงาน กสทช. จะสามารถนําเสนอรางระเบียบ

ดังกลาวใหที่ประชุม กสทช. พิจารณาไดในการประชุมคร้ังตอไป   

                            ๓.   อนุมัติใหจัดสรรงบประมาณรายจายสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๔   จํานวน ๑๕๐ ลานบาท 

เขากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ จํานวน ๑๒๕ ลานบาท และกองทุนพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จํานวน ๒๕ ลานบาท       

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ : บันทึกความเขาใจการดําเนินการตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๓ และนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา ระหวางคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  :  ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช. (นาย

พิทยาพลฯ), พต. 

  

มติที่ประชุม             เห็นชอบการจัดทําบันทึกความเขาใจการดําเนินการตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ี

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๓ ระหวาง  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ กับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  โดยมอบหมายให



สํานักงาน กสทช.  รับขอคิดเห็นที่ประชุมไปปรับปรุงแกไขรางบันทึกความเขาใจดังกลาวใหมี

ความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น แลวเสนอให  กสทช.สุทธิพลฯ  พิจารณาความครบถวน และถูกตอง

ของถอยคําทางกฎหมายตามมาตรา ๕๖ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. 

๒๕๕๓ อีกคร้ังหนึ่งกอนดําเนินการใหมีการลงนามในวันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔   ณ 

สํานักงาน กสทช. ตอไป  ทั้งนี้ มีประเด็นแกไขตามขอคิดเห็นของที่ประชุมสรุปไดคือ   

                            ๑.  ใหแกไขช่ือรางบันทึกความเขาใจ จากเดิม “บันทึกความเขาใจการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ

องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และนโยบายที่คณะรัฐมนตรี แถลงไวตอรัฐสภา 

ระหวางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร”   เปน  “บันทึกความเขาใจ

การดําเนินการตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   และนโยบายที่

คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาระหวาง สํานักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร”   

                            ๒.   ใหตัดขอความในบันทึกความเขาใจหนาแรกในยอหนาที่ ๒ ต้ังแตประโยคที่วา   “และมีรายละเอียด

วาดวยการกํากับและคุมครองการดําเนินกิจการ การจัดใหมีกองทุนพัฒนาทรัพยากร

ส่ือสารและสงเสริม ใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการส่ือมวลชนสาธารณะ ” 

ออก 

                            ๓.   ใหตัดคําวา “รวมกัน” และคําวา  “เพื่อ”  ในหนา ๒ ขอ ๒ ออก  เปน  “กสทช. และ ทก. จะ รวมกัน

ดําเนินการเพื่อพัฒนา”  

                            ๔.  ใหแกไขผูลงนามในบันทึกความเขาใจฯ จากเดิม “พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ”  เปน  “นาย

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ”  โดยปรับแกไขใหประธาน กสทช. และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปนพยานแทน รวมทั้ง

ปรับปรุงแกไขขอความในสวนอื่นๆ ใหถูกตองสอดคลองกันดวย  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗   :  การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

กสทช.  :  คณะอนุกรรมการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขาธิการ กสทช., ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) , บค. 

  

  มติที่ประชุม             ๑.   เห็นชอบผลการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ กสทช. 

ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการตามขอ ๘ ของประกาศ กสทช. เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ กสทช. โดยถูกตองและครบถวนสมบูรณแลวดังมีรายช่ือผู

ผานการตรวจสอบและกล่ันกรองคุณสมบัติจํานวน ๙ คน ตามที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกและ

ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ กสทช. เสนอ  



๒.   เห็นชอบรางประกาศ กสทช. เร่ือง รายช่ือผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

เลขาธิการ กสทช. ที่มีสิทธิเขาแสดงวิสัยทัศนและสัมภาษณ เพื่อประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาแสดง

วิสัยทัศนและสัมภาษณกับ กสทช. จํานวน ๙ คนตามขอ ๑ ใหทราบโดยทั่วกัน ตามที่

คณะอนุกรรมการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

กสทช. เสนอ 

๓.   เห็นชอบกําหนดวันแสดงวิสัยทัศนและสัมภาษณกับ กสทช. ของผู       มีสิทธิจํานวน ๙ คนตามขอ 

๑ ในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔      ณ อาคารอํานวยการ   สํานักงาน กสทช. โดยมีขั้นตอน

และวิธีการที่สํานักงาน กสทช. เสนอ   อาทิ การกําหนดระยะเวลาในการแสดงวิสัยทัศนและ

สัมภาษณ รวมแลวไมเกิน ๑๕ นาทีตอคน ตามลําดับตัวอักษร   เปนตน  และเพื่อใหการ

ดําเนินการในวันดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. จัดเตรียม

หองและอํานวยความสะดวกใหผูมีสิทธิเขาแสดงวิสัยทัศนและสัมภาษณ         ในระหวางรอเขา

รับการคัดเลือก โดยใหฝากอุปกรณส่ือสารไวนอกหอง และมีเจาหนาที่เชิญผูมีสิทธิแตละคนเพื่อ

เขาแสดงวิสัยทัศน และสัมภาษณ โดยเวนระยะหางประมาณ ๕ นาที  

๔.  มอบหมายให ประธาน กสทช. และรองประธานกรรมการ ทั้ง ๒ ทาน รวมกันหารือเพื่อกําหนดอัตรา

คาตอบแทนเงินเดือน สิทธิประโยชน สวัสดิการ และเง่ือนไขการจาง รวมทั้งกําหนด  KPI เพื่อเปน

การช้ีวัด  ผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กสทช.  

  

หมายเหตุ                   ที่ประชุม กสทช. ไดพิจารณาเร่ือง การคัดเลือกและแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

กสทช. เปนวาระการประชุมลับ  

  

ระเบียบวาระที่ ๖    :    เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

  

ระเบียบวาระที่ ๖.๑  :   รางแผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 

๒๕๕๙)  :  กสท. 

  

มติที่ประชุม             เห็นชอบในหลักการรางแผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 

๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามที่รองประธาน กสทช. (กสทช.พันเอก นทีฯ) เสนอ ทั้งนี้ หากกรรมการ 

กสทช. ทานใดมีความเห็นเพิ่มเติมขอใหจัดสงความเห็นดังกลาวให กสท. เพื่อรวบรวม และ

พิจารณาดําเนินการกอนนําไปจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอไป ตามมาตรา ๒๘ 

แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งใหปรับแกไขตัวเลขหัวขอในเอกสาร

หนา ๑๗ ใหถูกตอง จากเดิม   “ขอ ๘ ความสัมพันธกับรัฐบาล และขอ ๙ แนวทางปฏิบัติและ

การประเมินผล” เปน “ขอ ๖ ความสัมพันธกับรัฐบาล และขอ ๗ แนวทางปฏิบัติและการ

ประเมินผล”  ตามขอคิดเห็นของที่ประชุมดวย 

  

ระเบียบวาระที่ ๖.๒  :   วันคลายวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ



กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ   : ปฏิบัติหนาที่   รองเลขาธิการ กสทช. (นายทศพรฯ) , 

บป. 

  

มติที่ประชุม                ที่ประชุมไดพิจารณาเอกสารแนวทางการจัดพิธีเนื่องในวันคลายวันสถาปนาสํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ตามที่

สํานักงาน กสทช. เสนอแลว มีมติเห็นชอบกําหนดใหวันที่ ๗ ตุลาคม ของทุกป เปนวันคลาย

วันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เนื่องจากเปนวันที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราช

โองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เปนคร้ังแรก ซ่ึงมีผลใหการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ตาม 

พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เกิดความครบถวน และสมบูรณอยางแทจริง

ตามที่กฎหมายบัญญัติไวในวันดังกลาว  

  

ระเบียบวาระที่ ๖.๓  :   ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการขอรับการสนับสนุนการจัด

กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กทช.และสํานักงาน กสทช. พ.ศ.

๒๕๕๑ : ปฏิบัติหนาที่ รองเลขาธิการ กสทช. (นายทศพรฯ), บป. 

  

มติที่ประชุม             ๑.   ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา ในชวงที่ผานมาไดทราบถึงกรณีที่มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

ตลอดจนองคกรตางๆ มีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมดาน

ตางๆ เสนอเขามาเปนจํานวนมาก อยางไรก็ดี ปจจุบันสถานการณและขอเท็จจริงตางๆ 

ไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยเฉพาะขอบเขตภารกิจหนาที่โดยเฉพาะ    ในดานกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาคําขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมดานตางๆ จากหนวยงานภายนอก เกิดความ

เหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณและขอเท็จจริงที่เปล่ียนแปลงไป ที่ประชุมจึง มี

มติเห็นชอบใหมีการพิจารณายกรางระเบียบ กสทช.  วาดวยการขอรับการสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. 

พ.ศ. .... ใหมที่สอดคลองกับภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดไว และกรอบวงเงินในการ

อนุมัติที่เหมาะสม โดยการพิจารณาปรับปรุงแกไขจากระเบียบ  กทช. วาดวยการขอรับ

การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กทช. และ

สํานักงาน กทช. พ.ศ. ๒๕๕๑  ฉบับเดิม ทั้งนี้  มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไป

ดําเนินการตามมติขางตนโดยหารือรวมกับกสทช.ประเสริฐฯ และ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย

ฯ  ดวยกอนนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาตอไป  

                            ๒.   อยางไรก็ดี ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ กสทช.  วาดวยการขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่

สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ.  ....  ใช

บังคับ เห็นชอบเปนหลักการใหใชระเบียบ  กทช. วาดวยการขอรับการสนับสนุนการจัด



กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กทช. และสํานักงาน กทช. พ.ศ. 

๒๕๕๑ ฉบับเดิมบังคับใชไปพลางกอน  โดยหากมีหนวยงานหรือองคกรใดมีหนังสือ

เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณมา ใหสํานักงาน กสทช. ประสานงาน และ

ตรวจสอบรายละเอียดความถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับระเบียบดังกลาวอยาง

รอบคอบ และชัดเจนเพื่อนําเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจอนุมัติ

การจายเงินตามกรอบวงเงินที่ระเบียบกําหนดตอไป  

  

หมายเหตุ                   ในระหวางที่การประชุมใกลจะเสร็จส้ิน กสทช.สุภิญญาฯ ไดรายงานให        ที่ประชุมทราบถึง

รายละเอียดเร่ืองการจัดงาน  NBTC Public Forum :   ความคาดหวังของภาคประชาชนตอ 

กสทช. ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น.  ณ อาคารหอประชุม ช้ัน ๒ 

สํานักงาน กสทช. โดยมี  วิทยากร ๖ ทาน ไดแก ศ.นพ.ประเวศ วะสี   รศ.ดร.อุบลรัตน ศิริยุว

ศักด์ิ  อาจารยจอน อึ้งภากรณ   ศ.วิริยะ นามศิริพงศพันธุ   รศ.ดร.นวลนอย ตรีรัตน   และ

อาจารยสุวรรณา สมบัติรักษาสุข   รวมทั้งมีการอภิปรายโดยตัวแทน กลุมองคกรภาค

ประชาชน วิชาชีพ วิชาการ โดยมี กสทช. รวมแสดงความคิดเห็นตอขอเสนอของวิทยากรและ

วงเสวนา  ในการนี้ จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ และขอเรียนเชิญ กสทช. ทุกทานเขารวมงาน

ในคร้ังนี้ดวย 

 


