
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
นัดพเิศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (นอกสถานท่ี) 

วันเสารท์ี่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องอันดามัน โรงแรมเดอะไทด์ รีสอรท์ บางแสน จังหวัดชลบุร ี

_____________________________ 
 
ผู้เข้าประชุม 
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์  รองประธานกรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ กรรมการ 
๔. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง่า กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์  กรรมการ 
๖. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๗. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ กรรมการ 
๘. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๙. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๐. นายฐากร  ตัณฑสิทธ์ิ  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 
๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
๒. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล  รองเลขาธิการ กสทช. 
๓. พลอากาศตรี ดร.ธนพันธ์ุ  หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. 
๔. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. 
๕. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  

  รักษาการในตําแหน่งรองเลขาธิการ กสทช.  
  สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
๖. นายพิทยาพล  จันทนะสาโร ผู้เช่ียวชาญพิเศษ (ช ๑)  
๗. นายองอาจ  เรืองรุ่งโสม ผู้เช่ียวชาญพิเศษ (ช ๑) 
๘. นายพากเพียร  สุนทรสิต ผู้เช่ียวชาญพิเศษ (ช ๑) 
 



๒ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
 
๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล  ผู้อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายบุญย่ิง  โหมดเทศน์  ผู้อํานวยการส่วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้อํานวยการส่วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางนภาพร  เก่งสาร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางสาวสุชญา  สดศรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗.   นางสาวบุศรา  ครสาร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
   

๑. นางอัจฉรา  ปัณยวณิช ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๒. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม  ผู้อํานวยการส่วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ :  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
                      ๑) เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบใน

หลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้าน
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา  ทั้งน้ี ในร่างระเบียบดังกล่าวมีคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่กํากับดูแลด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ฯลฯ 
รวมทั้งประธาน กสทช. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเลขานุการ      



๓ 
 

 
 ๒) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบ

การแต่งต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ กสทช. จํานวน ๑๕ คน ประกอบด้วย สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ จํานวน ๑๐ คน และบุคคลภายนอก จํานวน ๕ คน           
มีกําหนดเวลาในการพิจารณาศึกษา ๖๐ วัน ขอให้สํานักงาน กสทช . 
จัดเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมด้วย  

      ๓) การนัดประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (นอกสถานท่ี) ครั้งน้ี 
เน่ืองจากมีเรื่องสําคัญที่ต้องพิจารณา จํานวน ๒ เรื่อง ได้แก่  ๑) การปรับปรุง
โครงสร้างสํานักงาน กสทช. เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจของ
องค์กรในอนาคต เน่ืองจากจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง         
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเห็นควรที่จะได้มีการ
หารือและรับฟังความคิดเห็นเพ่ือที่สํานักงาน กสทช. จะได้เตรียมการ และ  
๒) รายงานผลการพิจารณาของคณะทํางานเพื่อศึกษาและประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของ กสทช. ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี ๒๐๑๔  ขอขอบคุณ
กรรมการ กสทช.  เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. และเจ้าหน้าที่
เก่ียวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมในวันน้ี ขอให้กรรมการทุกท่านได้
เสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพ่ือจะได้นําไปดําเนินการให้เหมาะสม
ย่ิงขึ้นต่อไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  และให้สํานักงาน กสทช.   

รับไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  
 - ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงาน 
 
 - ไม่มี -  
 
ระเบยีบวาระที่ ๔    :   เรื่องเพื่อทราบ 
 
 - ไม่มี -  
 



๔ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕    :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : โครงสร้างสํานักงาน กสทช. : บย. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าเน่ืองจากขณะน้ีอยู่ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....  และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของสถานะองค์กร
และอํานาจหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือเตรียมการรองรับการดําเนินงานตาม
ภารกิจกฎหมายใหม่และเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร ที่ประชุมจึงมีมติ
เห็นชอบให้ดําเนินการเป็น ๒ ระยะ ดังน้ี 

 ๑. ระยะสั้น  เห็นชอบให้ดําเนินการทบทวนเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของสํานักงาน 
กสทช. ให้มีขนาดที่เล็กลง แต่สามารถรองรับภารกิจตามอํานาจหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี โดยให้ ประธาน กสทช. กสท. และ กทค. พิจารณา
ทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน และจัดส่งให้สํานักงาน กสทช. เพ่ือ
รวบรวมและประมวลสรุปนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป  

 ๒. ระยะยาว  เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะทํางานเตรียมการจัดทําโครงสร้างของ
สํานักงาน กสทช. เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับภารกิจอํานาจหน้าที่ตามร่าง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
ฉบับใหม่ และให้นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป ทั้งน้ี ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖ เดือน โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาการปรับปรุงโครงสร้างให้แล้วเสร็จ
ก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ  

 อน่ึง ในการแต่งต้ังคณะทํางานดังกล่าวข้างต้นให้เชิญอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลเข้าร่วมเป็นคณะทํางานด้วย                                 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติ      

ที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๑ เรื่อง โครงสร้างสํานักงาน กสทช.   
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒  : รายงานผลการพิจารณาของคณะทํางานเพื่อศึกษาและประเมินมูลค่า         

ที่เหมาะสมในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของ กสทช. ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี ๒๐๑๔ : คณะทํางาน
เพื่อศึกษาและประเมินมูลค่าฯ 

    
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบไม่รับอุทธรณ์ บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนช่ันแนล บรอด

คาสต้ิง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนต์ จํากัด ตามผลการพิจารณาของคณะทํางาน
เพ่ือศึกษาและประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของ 



๕ 
 

กสทช. ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
ปี ๒๐๑๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี หากบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนช่ัน
แนล บรอดคาสต้ิง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนต์ จํากัด ได้รับความเสียหายก็ให้ 
ใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปได้ 
อน่ึง รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) แจ้งว่าของดออกเสียง และ กสทช.
ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่ประสงค์ที่จะ
ร่วมพิจารณาในวาระน้ี  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติ      

ที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๒ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาของคณะทํางานเพ่ือ
ศึกษาและประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของ กสทช. 
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี ๒๐๑๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ 
 
 - ไม่มี - 
 
ประธาน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
   
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๔๕  น. 
 
  
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


