
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ ห้องประชมุ ชั้น ๑๒  อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

___________________________ 
 
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. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย์  เจียรานุชาติ ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กร 
๓. นายบุญย่ิง  โหมดเทศน์ ผู้บริหารระดับต้น  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส  ผู้บริหารระดับต้น 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท์ ผู้บริหารระดับต้น 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก่งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสงู 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น สํานักสื่อสารองค์กร 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒. นายฉันทพัทธ์  ขําโคกกรวด ผู้อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๓. นางอัจฉรา  ปัณยวณิช ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๔. นายชูศักด์ิ  เสรีรัฐ ผู้อํานวยการสํานักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ 
๕. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๖. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. นางสาวมณีรัตน์  กําจรกิจการ ผู้อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
๘. นางรัตนากร  ทองสําราญ ผู้อํานวยการสํานักผังรายการและเนื้อหารายการ  
 และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียง 
 และโทรทัศน์ 
๑๐. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลกันเอง 
๑๑. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้ชํานาญการ (ระดับ ช๓)  
 สํานักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๑๒. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท์ ผู้อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ 
  โทรคมนาคม ๒ 
๑๓. นายชัยยุทธ  มังศรี ผู้อํานวยการสํานักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง 
  ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
๑๔. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม ผู้บริหารระดับต้น สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๕. นางสาวลลิดา  อันยะวรรธนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๖. นางสาวชาลินี  วังอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  สํานักทรัพยากรบุคคล 



๓ 
 

๑๗. นางสาวธัญธารีย์ สุธีวราสิทธ์ิ พนักงานปฎิบัติการระดับสูง 
  สํานักส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลตนเอง 
๑๘. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฎิบัติการระดับสูง 
  สํานักผังรายการและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๙. นายอนุตร์  แพทยานันท์ พนักงานปฎิบัติการระดับกลาง 
  สํานักผังรายการและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒๐. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฎิบัติการระดับกลาง 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
๒๑. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฎิบัติการระดับสูง 
  สํานักส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลกันเอง 
๒๒. นายมนูญ  ดวงคาบแก้ว พนักงานปฎิบัติการระดับสูง 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๒๓. นางสาวณัฐิชา  เตชาชัยนิรันดร์ พนักงานปฎิบัติการระดับต้น สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๒๔. นายอรรณพ  พัดแก้ว พนักงานปฎิบัติการระดับต้น สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒๕. นางคณาพร  สนธยานนท์ ลูกจ้าง สํานักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๒๖. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง สํานักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๒๗. ร้อยโท เจษฎา ศิวรักษ์ เลขานุการ ประธาน กทค. 
๒๘. นายสรรเสริญ  สงวนศักด์ิ ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินผล  บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
๒๙. นายธนัญชัย  โรจน์รุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้อํานวยการ  บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
                     ๑. เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําระเบียบงานสารบรรณของสํานักงาน 
กสทช. โดยคณะทํางานเพ่ือจัดทําระเบียบงานสารบรรณของสํานักงาน กสทช. 
ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม D-varee Jomtien  
Beach เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือร่วมกันทําความเข้าใจและให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือนําไปแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบฯเพ่ิมเติมให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น สําหรับ
ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานต่อไป ทั้งน้ี โดยมีคณะทํางานฯ ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณของสํานักงาน กสทช. เข้าร่วมประชุมประมาณ 
๑๐๐ คน  



๔ 
 

                     ๒. ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. และคณะ ได้เดินทางไป 
เพ่ือเข้าร่วมการประชุม ITU Plenipotentiary Conference : PP -14  ณ Busan 
Exhibition & Convention Center (BEXCO) เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 
โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอํานาจเต็ม ซึ่งเป็นการ
ประชุมองค์กรสูงสุดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึ่งมี
กําหนดจัดขึ้นเป็นประจําทุก ๔ ปี โดยจะมีผู้แทนที่ได้รับมอบอํานาจเต็มจาก
รัฐบาลของประเทศสมาชิก ITU เข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมกันน้ี ได้เข้าเย่ียม
คารวะและพบปะหารือกับ Mr. Houlin ZHAO ซึ่งขณะน้ันดํารงตําแหน่ง         
รองเลขาธิการ ITU ซึ่งต่อมาได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการ ITU เรียบร้อยแล้ว 
ต่อจากน้ัน ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพ่ือเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม
และมอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ     
ของผู้บริหารสํานักงาน กสทช. ในยุคดิจิตอล เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗   
ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ นอกจากน้ี ยังได้ศึกษาดูงานหน่วยงาน กํากับดูแล  
ทั้งภาครัฐและเอกชนในญ่ีปุ่น อาทิ The Square และพิพิธภัณฑ์ Gotenyama 
Technology Centre ของบริษัท Sony Corporation ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น 

                     ๓. เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีถวาย  
ผ้าพระกฐินพระราชทานของสํานักงาน กสทช. ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  
ณ วัดบูรพาพิทยาราม อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  โดยมี กสทช.รศ.ประเสริฐฯ  
กสทช.ประวิทย์ฯ เลขาธิการ กสทช. พร้อมทั้งผู้บริหาร และพนักงาน
สํานักงาน กสทช. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา นอกจากน้ี ยังได้มอบอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ประกอบด้วย เครื่องรับโทรทัศน์ จานดาวเทียม และเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม 
รวมท้ังเงินสนับสนุนการศึกษาให้ผู้แทนจากโรงเรียนจํานวน ๒ แห่ง สําหรับ
จํานวนเงินที่ร่วมบริจาคทําบุญในครั้ ง น้ีมีจํานวน ๓ ,๗๗๒ ,๗๒๓ บาท  
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทําบุญในครั้งน้ี และขอขอบคุณสํานักงาน กสทช. 
ที่ได้ดําเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

                                      
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๕๗   
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑  :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ 

ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ 

ตุลาคม ๒๕๕๗  ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒  :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ : ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ตามท่ีประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ    

   
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓   :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามที่ 

เลขานุการ ประธาน กทค. (ร้อยโท เจษฎา ศิวรักษ์) รายงานให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔   :   เรื่องเพื่อทราบ  
 
 เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน    
๗ เรื่อง ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ 

ประจําเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ : กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ฯ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. พลโท ดร.

พีระพงษ์ มานะกิจ  จํานวน ๓ ท่าน ประจําเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
ได้แก่ พลเอก ธงชัย เก้ือสกุล  และประจําเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
ได้แก่ นายธงชัย ตรีพิพัฒน์กุล  และ นางอรพินธ์ บุญชูเศรษฐ์ ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ 
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ 
และผู้ช่วย เลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารที่ กสทช. พลโท 
ดร.พีระพงษ์ฯ เสนอ  

 



๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒  : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร 
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ – เดือนกันยายน ๒๕๕๗ :  กสทช. พลเอก สุกิจฯ 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร 

ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ – เดือนกันยายน ๒๕๕๗ จํานวน ๓ ท่าน ได้แก่     
พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ  พลเอก มนตรี สังขทรัพย์  และ นายสุรนันท์ 
วงศ์วิทยกําจร  ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้าง   
ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  
ตามเอกสารที่ กสทช. พลเอก สุกิจฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓  :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๗ : มท. 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ขอให้สํานักงาน กสทช. ช้ีแจงระบบการสุ่มผู้รับการตรวจว่า    

มีหลักเกณฑ์อย่างไร   
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔  :   มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : ลย. 

 
มติที่ประชุม รับทราบมติคณะรัฐมนตรี (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗) ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบ

การเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตาม
เอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ  กสทช.ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า ตามขั้นตอนของกฎหมาย สตง. ต้องรายงานต่อ 

กสทช. คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา แต่โดยส่วนตัวปีน้ีเป็นปีแรกที่ได้เห็นรายงาน
ของ สตง. จึงเห็นว่ากระบวนการข้ันตอนในปีต่อๆ ไปควรมีแบบแผนที่ชัดเจน เช่น 
เริ่มจากการเสนอรายงานให้ กสทช. รับทราบก่อน เพ่ือจะได้เตรียมการช้ีแจงกับ
หน่วยงานอ่ืน ส่วนในปีน้ีขอให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗) ที่เก่ียวข้อง อาทิ เรื่อง Set Top Box และ 
เรื่องการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีและการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม 



๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕  : งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสท่ี ๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๗ : ลย. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสที่ ๓ สิ้นสุดวันที่ 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ  กสทช.ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตขอให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตรวจสอบเร่ือง 

หน้ีสูญว่าจะมีเกณฑ์แทงจําหน่ายอย่างไร และเร่งรัดในส่วนของหน้ีที่จะหมดอายุ
ความด้วย  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖  : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. 

เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๗ : 
รองประธาน กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ฯ    

 
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. 

(พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ) จํานวน ๓ ท่าน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – 
เดือนกันยายน ๒๕๕๗  ได้แก่ พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิทธ์ิ และ นายวรรณชัย 
สุวรรณกาญจน์ และระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ได้แก่  
นายณกฤช เศวตนันทน์  ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วย
การจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. 
พ.ศ.๒๕๕๓  ตามเอกสารที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ 

ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๗ : กสทช. สุภิญญาฯ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  

ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๗ จํานวน ๓ ท่าน  ได้แก่    
นายจอน อ้ึงภากรณ์  นายต่อพงศ์ เสลานนท์  และ นายนคร ชมพูชาติ ทั้งน้ี ตามข้อ 
๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารที่ กสทช. สุภิญญาฯ 
เสนอ  

 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๕    :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑  :   เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. 

สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : กสท. ประธาน กสท. (พันเอก 
ดร.นทีฯ) 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ 

กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ) เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให้เป็นไป
ตามประกาศประธาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ลงวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๕๕  ซึ่งที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕    

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ     

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... เพิ่มเติม : กสท. ผส. 

 
มติที่ประชุม               อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดําเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่าง

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... เพ่ิมเติม ออกไปอีก ๓๐ วัน ทั้งน้ี โดยการจัด
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ประกอบด้วย  ประชาชน นักวิชาการ และ
ผู้เก่ียวข้อง ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ) เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการจัดรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... เพ่ิมเติม 

 ๒. กสทช.ประวิทย์ฯ ได้มีความเห็นให้เชิญผู้แทนจากสถาบันการศึกษา อาทิ  
คณะวารสารศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ ซึ่งมีความเป็นกลางเข้าร่วมให้ความ
คิดเห็นในการจัดประชุมกลุ่มย่อยดังกล่าวด้วย  

 



๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ : การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการ 
สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ภายหลัง
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ : กสท. ปส.๒ 

 
มติที่ประชุม               ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีต่อผลการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะและแนวทางดําเนินการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ....  ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. 
นําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสํานักงาน กสทช. ต่อไป 

๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. .... ทั้งน้ี ให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงร่างประกาศ โดยเพ่ิมเติม
ข้อความ “ให้คณะกรรมการทราบ เว้นแต่คณะกรรมการจะมีความเห็นเป็น 
อย่างอ่ืน” ต่อท้ายข้อความ  ในข้อ ๓ วรรคสอง ของร่างประกาศฯ ก่อนนําเสนอ
ประธาน กสท. เพ่ือลงนาม ในประกาศดังกล่าวในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน 
กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ เพ่ือนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 

 อน่ึง กสทช.ประวิทย์ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผู้มีอํานาจลงนามในประกาศ  
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕ .๑ .๓ เรื่อง การพิจารณาร่างประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการ สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....   

 ๒. กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๔๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๑.๓ ดังน้ี 

 “เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) 
กําหนดให้ กสทช. เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอัน
เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ กสทช. แม้ว่าตามมาตรา ๒๓ วรรคท้ายของ
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จะกําหนดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ กสทช. อาจ
มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช.ได้       
แต่ตามหลักการมอบหมายอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority) ต้อง
พิจารณาในลักษณะของอํานาจหน้าที่ที่จะมอบหมายและความสําคัญของ 
เรื่องน้ัน ซึ่งอํานาจในการลงนามร่างประกาศฯ เป็นอํานาจสําคัญ และเป็น
อํานาจหน้าที่เฉพาะของประมุขในองค์กร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว้
สําหรับปฏิบัติด้วยตนเอง ในการเห็นชอบร่างกฎหมายตามลําดับช้ันไป (อ้างอิง
ตามกระบวนการพิจารณายกร่าง แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและ



๑๐ 
 

ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกระทรวงยุติธรรม : คู่มือการปฏิบัติงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๑๙ ที่เป็นอํานาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงลงนามร่างกฎกระทรวง เป็นต้น)  ผมจึงเห็นว่า อํานาจในการเป็นผู้
ลงนามในประกาศต่างๆ น้ันเป็นอํานาจหน้าที่ประธาน กสทช. โดยเฉพาะ 
ดังน้ัน หากไม่มีการดําเนินการเพื่อตรวจสอบข้อกฎหมายในประเด็นน้ีให้
กระจ่างชัด ก็ควรท่ีจะพิจารณาให้ประธาน กสทช. เป็นผู้ลงนามในประกาศ
ต่างๆ เท่าน้ัน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของ
ประกาศ เป็นคดีปกครองจากการใช้อํานาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ที่ต้อง
กระทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเรื่องน้ัน ตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ : สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการต่อร่าง 

ประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดลักษณะและมาตรการกํากับดูแลการควบ
รวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. .... : กสท. สส. 

 
มติที่ประชุม               ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะและแนวทางดําเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนด
ลักษณะและมาตรการกํากับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการ
ครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของสํานักงาน กสทช. ต่อไป 

๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดลักษณะ
และมาตรการกํากับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงํา
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ทั้งน้ี ให้นําเสนอประธาน 
กสทช. เพ่ือลงนามในประกาศดังกล่าวก่อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป 

 

 อน่ึง กสทช.ประวิทย์ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผู้มีอํานาจลงนามในประกาศ  
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและ
แนวทางดําเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดลักษณะและ
มาตรการกํากับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงํา
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... 

 
 



๑๑ 
 

 ๒. กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๔๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๑.๔ ดังน้ี 

 “เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) 
กําหนดให้ กสทช. เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอัน
เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ กสทช. แม้ว่าตามมาตรา ๒๓ วรรคท้ายของ
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จะกําหนดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ กสทช. อาจ
มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช.ได้       
แต่ตามหลักการมอบหมายอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority) ต้อง
พิจารณาในลักษณะของอํานาจหน้าที่ที่จะมอบหมายและความสําคัญของ 
เรื่องน้ัน ซึ่งอํานาจในการลงนามร่างประกาศฯ เป็นอํานาจสําคัญ และเป็น
อํานาจหน้าที่เฉพาะของประมุขในองค์กร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว้
สําหรับปฏิบัติด้วยตนเอง ในการเห็นชอบร่างกฎหมายตามลําดับช้ันไป (อ้างอิง
ตามกระบวนการพิจารณายกร่าง แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกระทรวงยุติธรรม : คู่มือการปฏิบัติงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๑๙ ที่เป็นอํานาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงลงนามร่างกฎกระทรวง เป็นต้น)  ผมจึงเห็นว่า อํานาจในการเป็นผู้
ลงนามในประกาศต่างๆ น้ันเป็นอํานาจหน้าที่ประธาน กสทช. โดยเฉพาะ 
ดังน้ัน หากไม่มีการดําเนินการเพื่อตรวจสอบข้อกฎหมายในประเด็นน้ีให้
กระจ่างชัด ก็ควรท่ีจะพิจารณาให้ประธาน กสทช. เป็นผู้ลงนามในประกาศ
ต่างๆ เท่าน้ัน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของ
ประกาศ เป็นคดีปกครองจากการใช้อํานาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ที่ต้อง
กระทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเรื่องน้ัน ตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ : ร่างขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference: TOR) โครงการจัดจ้าง 
 ผู้ผลิตและจัดการดําเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อและกิจกรรมรณรงค์  

 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณ 
  โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล : กสท. จส.   
 
มติที่ประชุม               เห็นชอบในหลักการร่างขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference : TOR) 

โครงการจัดจ้างผู้ผลิตและจัดการดําเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อและ
กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
รับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ภายในกรอบวงเงิน ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(หกสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยดําเนินการตามแผนรายจ่ายงบประมาณ
โครงการสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ทั้งน้ี ให้สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการพัสดุ และนําเสนอที่ประชุม 
กสทช. พิจารณาต่อไป   



๑๒ 
 
 

 อน่ึง กสทช.ประวิทย์ฯ ขอเปิดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส่งให้ 
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง ร่างขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference 
: TOR) โครงการจัดจ้างผู้ผลิตและจัดการดําเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อ
และกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิต 

 ๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ มีข้อสังเกตในเร่ืองวัตถุประสงค์ข้อ ๒.๕ โดยขอให้
สํานักงาน กสทช. เพ่ิมเติมประเด็นการเพ่ิมเวลาในกรณีมีความจําเป็นต้องมี
การประชาสัมพันธ์เพ่ือช้ีแจง/ตอบปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันสถานการณ์ ไว้ในร่าง
ขอบเขตการดําเนินงาน   

 ๓. กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๔๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๑.๕ ดังน้ี 

 “๑. ผมเห็นด้วยว่าควรจะต้องมีการดําเนินการประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
รณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
รับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล อย่างจริงจังและเป็นระบบ       
ในเวลาที่ทันการณ์ 

 ๒. กระบวนการพิจารณาเ ร่ืองน้ีควรผ่านคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. ให้ความเห็นด้วย เพ่ือความรอบคอบ
รัดกุมย่ิงขึ้น 

 ๓. การจัดทําขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) รวมงบประมาณท้ังหมดถึง ๖๓.๕ 
ล้านบาท เป็นโครงการเดียว โดยมีองค์ประกอบของงานครอบคลุมทั้งการ
ผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ การซื้อพ้ืนที่หรือช่องทางของสื่อต่างๆ ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ด้วยน้ัน อาจไม่ใช่แนวทางที่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
งานแต่ละส่วนต้องการความเช่ียวชาญที่แตกต่างกัน แม้แต่การผลิตสื่อ   
แต่ละประเภทก็ต้องการทักษะที่ไม่เหมือนกัน ดังน้ันเมื่อผูกรวมงานและ
งบประมาณทั้งหมดเป็นก้อนเดียว จึงอาจทําให้ได้ผู้รับงานรายใหญ่ที่
สามารถดําเนินงานได้ทุกรูปแบบและทุกด้าน แต่ไม่ใช่ผู้มีความเช่ียวชาญ
ชํานาญการท่ีแท้จริงในงานแต่ละด้าน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของงาน   
ทั้งยังเป็นการกีดกันผู้รับงานรายเล็กไปโดยปริยาย รวมถึงก่อให้เกิดความ
เสี่ยงในกรณีการดําเนินการประสบปัญหาอุปสรรคหรือไม่ประสบ
ความสําเร็จ ย่อมหมายถึงเน้ืองานอาจเสียหายทั้งหมด ผมจึงเห็นควรแบ่ง
งานที่ต้องการความชํานาญอันแตกต่างกันออกจากกันเป็นคนละ TOR 
เพ่ือให้ขอบเขตงานมีความชัดเจน เอ้ือให้มีการแข่งขันของผู้เข้ารับงานที่มี
ความเช่ียวชาญ และลดความเสี่ยง แต่ทั้งน้ีไม่ได้หมายถึงให้เป็นการแบ่งซื้อ
แบ่งจ้าง” 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๒ :  เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : การพิจารณาจัดต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อทําการศึกษาและ
กําหนดแนวทางการให้อนุญาตสําหรับการให้บริการที่มีความคาบเก่ียวระหว่าง
กิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : กทค. ปท.๒ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการให้แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือทําการศึกษาและกําหนดแนวทางการ

ให้อนุญาตสําหรับการให้บริการท่ีมีความคาบเกี่ยวระหว่างกิจการโทรคมนาคม
และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี 
ให้สํานักงาน กสทช . นําเสนอร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานดังกล่าวโดยมี
องค์ประกอบของคณะทํางานฯ ประกอบด้วย ผู้แทน กสท. กทค. และผู้แทนซึ่ง
ประธาน กสทช. มอบหมาย และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง การพิจารณาจัดต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือทําการ 
ศึกษาและกําหนดแนวทางการให้อนุญาตสําหรับการให้บริการท่ีมีความคาบเก่ียว
ระหว่างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๒.๒ : ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 
 กิจการโทรคมนาคม : กทค. รท. 
 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ชุดเดิม ออกไปอีกไม่เกิน ๓ เดือน นับต้ังแต่วันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : การกําหนดท่าทีเบื้องต้นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค    
ว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย 
(JTC) ครั้งที่ ๒๖ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ 
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม : กสท. กทค. คภ. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต่อการกําหนดท่าทีเบ้ืองต้น

สําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๖ ในประเด็นด้าน



๑๔ 
 

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุ
คมนาคม (The 26th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination 
and Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia Common 
Border - JTC) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕ .๓ .๑ เรื่อง การกําหนดท่าทีเบ้ืองต้นสําหรับการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๖ ในประเด็นด้านกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : ขออนุมัติต่อสัญญาเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติงานของสายงาน
 กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : อส. พย. 
 
มติที่ประชุม  ๑. อนุมัติให้สํานักงาน กสทช. ต่อสัญญาเช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน

ของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ บริเวณพ้ืนที่เช่าอาคารเอ็กซิม 
(ช้ัน Lobby ช้ัน ๑๙ ช้ัน ๒๐ และช้ัน ๒๕) จํานวนรวม ๓,๓๗๑ ตารางเมตร   
ในระยะเวลา ๒ ปี ๑ เดือน เริ่มต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๙  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. อนุมัติวงเงินจํานวนทั้งสิ้น ๕๐,๗๔๐,๘๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น
แปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือดําเนินการ
ตามข้อ ๑.  ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กทช. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๙ (๕) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติต่อสัญญาเช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติงานของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลาของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. .... : บย.   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
การลาของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. .... ออกไปตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ 
และให้สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต่อไป 

 
 
 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและค่าจ้างของ
ลูกจ้าง พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ  นย.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการ
จ่ายเงินเดือนของพนักงานและค่าจ้างของลูกจ้าง พ.ศ. .... ออกไปตามที่เลขาธิการ 
กสทช. เสนอ และให้สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....  : นย.  ผบ.  

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. .... ทั้งน้ี โดยให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุม กสทช. ไปปรับปรุงแก้ไขก่อน
นําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามและนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ดังน้ี 

 ๑.๑  ให้แก้ไข/ปรับปรุงข้อความในร่างระเบียบฯ ในข้อ ๗ (๑) โดยให้เพ่ิมเติม
ข้อความเก่ียวกับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับรองการจ่าย 

 ๑.๒  ให้ตัดข้อความในร่างระเบียบฯ ในข้อ ๗ (๒) ออกไป โดยให้ปรับเปลี่ยน  
ข้อ ๗ (๓) เป็นข้อ ๗ (๒) แทน 

 ๒. มอบหมายให้ กสทช.ประวิทย์ฯ รับข้อคิดเห็นของที่ประชุม กสทช. ในประเด็น
ตามข้อ ๗ (๒) ของร่างระเบียบฯ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ไปหารือ 
กตป. เพ่ือหาข้อสรุปและนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๕ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖ : โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : มส. 
 

มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้การสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ่านไปสู่
การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลให้กับประชาชนเพ่ิมเติมสําหรับ
ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านช่ัวคราวและมีผู้อยู่อาศัย จํานวน ๘๐,๐๐๐ ครัวเรือน 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    



๑๖ 
 

 ๒. เห็นชอบในหลักการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลให้กับประชาชนเพ่ิมเติมสําหรับครัวเรือน
ที่มีทะเบียนบ้านและมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน จํานวนประมาณ ๒.๔ ล้านครัวเรือน 
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. พิจารณาจัดทํา
หลักเกณฑ์เก่ียวกับสิทธิในการลงทะเบียนของผู้อยู่อาศัย โดยให้เสนอให้ คสช. 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

 ๓. มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในประเด็นการสนับสนุน
ประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
สําหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดหรือกลุ่มที่ไม่มีทะเบียน
บ้าน ไปศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินงานเสนอให้ที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

 

หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๖ เรื่อง โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ่านไปสู่
การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๗ : โครงการจัดซ้ือรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๕ คัน : ผภ. พย. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน

ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุฯ ในการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน 
๕ คัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติอนุมัติให้สํานักงาน กสทช. จัดซื้อรถ
ตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๕ คัน จากบริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด ภายใน
กรอบวงเงิน ๗๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๗ เรื่อง โครงการจัดซื้อรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๕ คัน 
 ๒. กสทช.ประวิทย์ฯ ติดภารกิจไม่ได้อยู่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระน้ี  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๘ : โครงการจัดซ้ือชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถ่ีวิทยุระบบควบคุมระยะไกล 

(Remote Control Radio Monitoring Stations) จํานวน ๖ สถานี : ผภ. พย. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน

ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุฯ ในการจัดต้ังสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ
ระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) จํานวน 
๖ สถานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติอนุมัติให้สํานักงาน กสทช. จัดซื้อชุด
สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control 



๑๗ 
 

Radio Monitoring Stations) จํานวน ๖ สถานี จากบริษัท บลิส อินโนเวช่ัน จํากัด 
ภายในกรอบวงเงิน ๗๙,๒๗๐,๕๒๒ บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย
ย่ีสิบสองบาทถ้วน)  ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๘ เรื่อง โครงการจัดซื้อชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่
วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) 
จํานวน ๖ สถานี 

 ๒. กสทช.ประวิทย์ฯ ติดภารกิจไม่ได้อยู่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระน้ี  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๙ : โครงการจัดซ้ือชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถ่ีวิทยุระบบควบคุมระยะไกล 

(Remote Control Radio Monitoring Stations) จํานวน ๒๖ สถานี :  ผภ. พย. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน

ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุฯ ในการจัดต้ังสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ
ระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) จํานวน 
๒๖ สถานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติอนุมัติให้สํานักงาน กสทช. จัดซื้อ
ชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control 
Radio Monitoring Stations) จํานวน ๒๖ สถานี จากบริษัท บลิส อินโนเวช่ัน 
จํากัด ภายในกรอบวงเงิน ๓๔๓,๕๐๙,๑๖๒ บาท (สามร้อยสี่สิบสามล้านห้าแสน
เก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๙ เรื่อง โครงการจัดซื้อชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบ
ควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) จํานวน ๒๖ สถานี 

 ๒. กสทช.ประวิทย์ฯ ติดภารกิจไม่ได้อยู่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระน้ี  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑๐: การปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือน การปรับฐานเงินเดือน และการกําหนด  

เงินประจําตําแหน่ง : บย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือน การปรับฐานเงินเดือน 

และการกําหนดเงินประจําตําแหน่ง ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให้
สํานักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในประเด็นเรื่องการปรับปรุง
โครงสร้างอัตราเงินเดือน การปรับฐานเงินเดือน และการกําหนดเงินประจํา
ตําแหน่ง ไปพิจารณาดําเนินการและจัดทํารายละเอียดนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาในคร้ังต่อไป  



๑๘ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๑๐ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือน การปรับฐาน
เงินเดือน และการกําหนดเงินประจําตําแหน่ง 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๓.๑๑: การประเมินผลตัวชี้วัด (KPI) ของสํานักงาน กสทช. ประจําปี ๒๕๕๗ และ 
 เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจําปี ๒๕๕๗ : บย. 
 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวช้ีวัด (KPI) ของสํานักงาน กสทช. 

ประจําปี ๒๕๕๗ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําปี ๒๕๕๗ 
จํานวนสูงสุด  ไม่เกิน ๒ เท่าของเงินเดือน ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี 
ให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
ประจําปี ๒๕๕๗ เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

 ๑. ตัวช้ีวัดระดับสํานักงาน  กําหนดให้มีสิทธิได้รับไม่เกิน ๐.๕ เท่าของเงินเดือน 
 ๒. ตัวช้ีวัดระดับสํานัก   กําหนดให้มีสิทธิได้รับไม่เกิน ๐.๕ เท่าของเงินเดือน 
 ๓. ตัวช้ีวัดระดับบุคคล  กําหนดให้มีสิทธิได้รับไม่เกิน ๑.๐ เท่าของเงินเดือน 
 ๒. เห็นชอบให้กําหนดกรอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ๒๕๕๘ ในอัตรา  

ร้อยละ ๖ ของเงินเดือนพนักงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยให้ใช้เกณฑ์  
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติในอัตราไม่เกินร้อยละ ๕ และกรณีที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๑๑ เรื่อง การประเมินผลตัวช้ีวัด (KPI) ของสํานักงาน กสทช. 
ประจําปี ๒๕๕๗ และเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจําปี ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๔ : เรื่องค้างการพิจารณา  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ : ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ

 สนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : 
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ  นย. กบ.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๑ เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วย
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. 
และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... ออกไป และให้สํานักงาน กสทช. นําเสนอในการ
ประชุม กสทช. ครั้งต่อไป  

 
 
 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๒ : ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... : นย. 

   
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ

คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ทั้งน้ี ให้นําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก่อนนําลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๔.๒ เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน 
และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....   

 
ระเบียบวาระที่ ๖     :  เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑  : การเลื่อนระยะเวลานําส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้

บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
งวดที่ ๒ ออกไปอีก ๑ ปี  : กสท. จส.   

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ไป

พิจารณาดําเนินการก่อนสรุปนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 
 ๑. ให้ กสท. ประสานผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จํานวน ๒๔ ราย 
จัดส่งคําร้องเรื่องการเลื่อนระยะเวลานําส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถ่ีฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ๒. หลังจากได้รับหนังสือตามข้อ ๑ แล้วให้สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้ง
กระทรวงการคลังเ พ่ือขอให้พิจารณาการเ ล่ือนระยะเวลานําส่ง เ งิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน  
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ และส่งเ ร่ืองให้
คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของ  กสทช. เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นเบ้ืองต้นในประเด็นข้อกฎหมายเก่ียวกับอํานาจในการเลื่อน
ระยะเวลานําส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ดังกล่าว   

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๖.๑ เรื่อง การเลื่อนระยะเวลานําส่งเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ งวดที่ ๒ ออกไปอีก ๑ ปี 

 ๒. กสทช.ประวิทย์ฯ ติดภารกิจไม่ได้อยู่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระน้ี  
 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒  : การเข้าร่วมในการจัดงาน ITU Telecom World 2014  :  เลขาธิการ กสทช.  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นว่าเน่ืองจากขณะน้ีใกล้สิ้นปีงบประมาณ และประกอบกับสํานักงาน 

กสทช. ไม่ได้ต้ังงบประมาณในส่วนน้ีไว้ จึงไม่สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณ
ดังกล่าวได้   

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๖.๒ เรื่อง การเข้าร่วมในการจัดงาน ITU Telecom World 2014   
 
ประธาน  ได้แจ้งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิด
ประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๐  น.  
 
  
 


