
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ 

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๐๐  น.
  

ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๑๒  อาคารอ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

_______________________________ 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. เศรษฐพงค ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ กรรมการ 
๔. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  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  ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

๑. พันเอก ดร. นท ี ศุกลรัตน์  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล  ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย์  เจียรานุชาติ  ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์  ผู้อ านวยการส่วน  
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักดิ ์ ทานานนท์  ผู้อ านวยการส่วน  
    ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
 



๒ 
 
๖. นางนภาพร  เก่งสาร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุชญา  สดศรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักสื่อสารองค์กร 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี  ลูกจ้าง  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 
๑. นางยุพา  จันทร์กระจ่าง   ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ   
๒. นางสาวใจทิพย์  ศรีโนนชัย    ผู้อ านวยการส่วน  
   ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ     
๓. นางสาวลักษมี  นุตตะโร   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
    ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ   
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น.  
 
ประธาน    กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

 วันนี้เป็นการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ซึ่งมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุม 
กสทช. พิจารณา ๑ เรื่อง ได้แก่ ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙ และแนวทางการพิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙ ของส านักงาน กสทช. นอกจากนี้ยังมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของส านักงาน กสทช. ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้   

๑. วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชด าเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารส านักงาน 
กสทช. แห่งใหม่  ณ ส านักงาน เขต ๑ (นนทบุรี) จึงขอเชิญกรรมการ กสทช. ทุกท่าน 
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ส าหรับรายละเอียดก าหนดการประกอบพิธี   
จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวงต่างๆ ซึ่งจะ
ใช้เวลาด าเนินการเสร็จก่อนพิธีวางศิลาฤกษ์ประมาณ ๒ ชั่วโมง 
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๒. วันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ส านักงาน กสทช. มีก าหนดการทอดกฐิน
พระราชทาน ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี จึงขอเชิญ กรรมการ กสทช. ทุกท่านไปร่วมพิธีดังกล่าว  

ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุม กสทช.      
ในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน   

 
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 

 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการด าเนินงาน 
 

 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   :    เรื่องเพื่อทราบ  
 

 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  :   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ :   ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙ และแนวทางการพิจารณากลั่นกรอง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙ ของส านักงาน กสทช. : ยย. 
   
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ภายในกรอบวงเงิน ๕,๐๓๕.๑๑๒ ล้านบาท แยกออกเป็น ๑) ค าของบประมาณ
รายจ่ายที่จ าเป็น (ขั้นต่ า) จ านวน ๑,๙๙๔.๘๒๔ ล้านบาท ๒) งบประมาณรายจ่าย
ที่ ผู ก พันต่ อเนื่ องมาจากปี ก่ อน จ านวน ๑,๖๙๖.๓๙๑ ล้ านบาท และ                 
๓) ค าของบประมาณรายจ่ายส าหรับงาน/โครงการใหม่ ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยให้น า
ค่าใช้จ่ายส าหรับภารกิจร่วมไปหักออกจากงบประมาณส่วนที่เหลือ ก่อนน าไป
จัดสรรส าหรับแผนงานโครงการใหม่ในส่วนที่อยู่ในก ากับดูแลของประธาน กสทช. 
กสท. และ กทค. ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุม กสทช.         
ไปด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑.๑) ค่าใช้จ่ายโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016   
ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาจัดสรรจากงบประมาณเหลือจ่าย ประจ าปี 
๒๕๕๘ และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปี ๒๕๕๙ ต่อไป 
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 ๑.๒) ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งกรอบวงเงินที่เหลือให้ประธาน กสทช. กสท. และ 

กทค. เพ่ือพิจารณาทบทวนและจัดส่งให้ส านักงาน กสทช. เพ่ือรวบรวม
น าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของส านักงาน กสทช . 
พิจารณาให้ความเห็นก่อนน าเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

   อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ ขอเปิดเผยความเห็น     
โดยจะจัดท าบันทึกเ พ่ือส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
ส านักงาน กสทช. ใช้ประกอบการพิจารณา  

 ๒. เห็นชอบแนวทางการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของส านักงาน กสทช. 
ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้ งนี้  โดยให้ เพ่ิมเติมแนวทางการพิจารณา
งบประมาณตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๒.๑) งานโครงการที่ยังไม่มีรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ให้เปิดโอกาสในการ
น าส่งภายในเวลาที่เหมาะสม หากพ้นเวลาแล้ว โครงการใดไม่มี TOR      
ให้ตัดออกทั้งหมด 

 ๒.๒) งานโครงการที่ไม่ใช่ภารกิจเร่งด่วน และไม่อยู่ในแผนแม่บทฯ /ยุทธศาสตร์    
ให้ปรับลดทั้งหมด 

 ๒.๓) งานโครงการใหม่ ที่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทฯ /ยุทธศาสตร์และมีภาระผูกพันงบประมาณข้ามปี ให้ตั้งงบประมาณ
ผูกพันไดไ้ม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนงบประมาณโครงการใหม่ทั้งหมด 

  
หมายเหตุ       ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติ        

ที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
๒๕๕๙ และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙   
ของส านักงาน กสทช.  

 ๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๙/๑๘๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานการประชุม ดังนี้ 

      “๑.แนวทางการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙       
ควรจัดแบ่งประเภทโดยค านึงถึงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 
และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ภารกิจเร่งด่วนที่อยู่นอกเหนือจากแผนแม่บท
รวมทั้ งภารกิ จที่ ร องรับความเปลี่ ยนแปลงที่ จ ะ เกิดขึ้ นตามล าดั บ             
โดยกระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
ส านักงาน กสทช. ควรวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญในแต่ละเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์  ดังนั้นการปรับลดหรือเพ่ิมแต่ละโครงการจึงควรพิจารณาว่า
บรรลุ เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่ างแท้จริ งหรือไม่  ในล าดับถัดมา
คณะอนุกรรมการฯ ควรพิจารณาโครงการที่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งอาจ
อยู่ น อก เหนื อจากยุ ทธศาสตร์ ห รื อแผนแม่ บทที่ ว า ง ไว้  อ าทิ  เ ช่ น               
การจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการยุติการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก เป็นต้น นอกจากนี้ในการจัดสรร
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งบประมาณควรค านึงถึงภารกิจขององค์กรก ากับดูแลที่เตรียมรองรับกับ
แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตด้วย  

 ๒. การจัดสรรงบประมาณควรให้ความส าคัญกับงานก ากับดูแลตามภารกิจของ
ส านักงาน กสทช. เป็นส าคัญ เช่น การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ, การก ากับดูแลเพ่ือป้องกัน
มิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้ เกิดความไม่ เป็นธรรม           
ในการแข่งขันในทั้งสองกิจการ เป็นต้น ทั้ งนี้การจัดสรรงบประมาณ           
ในโครงการวิจัยที่ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ อันมี
วัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทควรมีการปรับลด
ทั้งหมด  

 ๓. ดิฉันมีข้อสังเกตว่าในช่วงหลายปีงบประมาณที่ผ่านมา ส านักงาน กสทช .     
ได้ด าเนินโครงการในลักษณะที่ซ้ าๆ กัน และมิได้มีการน าไปใช้ประโยชน์    
อีกทั้งงานวิจัยจ านวนมากที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน กสทช. ไม่มีการ
เผยแพร่ตามมาตรา ๕๙ แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ดังนั้น     
ก่อนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๙ ควรมีการทบทวนเป้าหมาย
และประสิทธิผลของโครงการในลักษณะดังกล่าวแทนที่จะผ่านเสนอให้มี   
การพิจารณาจนดูราวกับเป็นลักษณะโครงการประจ า 

 ๔. ส านักงานควรจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการในรูปแบบการจ้าง           
ที่ปรึกษาตามความจ าเป็น ทั้งนี้ เพ่ือให้ส านักงาน กสทช. ได้เรียนรู้และสร้าง
ความเชี่ยวชาญของตนเอง ไม่เพียงแต่ใช้ผลการศึกษาจากการว่าจ้างที่ปรึกษา
เท่านั้น”  

 ๓. กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๘๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานการประชุม ดังนี้      

  “๑. ผมเห็นชอบในหลักการที่จะตั้งกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ 
ภายในวงเงินเท่ากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ แต่ยังไม่เห็นด้วยนัก
กับวงเงินงบประมาณที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ในส่วนที่มีการแยกหมวด
ออกมาแล้ว ซึ่งปรากฏว่า ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายที่จ าเป็น (ขั้นต่ า)      
มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๓๙.๖ ของงบประมาณทั้งหมด และงบประมาณ
รายจ่ายที่ผูกพันต่อเนื่องจากปีก่อนก็มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๓๓.๗ ทั้งนี้      
ผมมีความเห็นว่า ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายที่จ าเป็นซึ่งควรจะหมายถึง
รายจ่ายด้านบุคลากรและการบริหารจัดการทั้งมวลของส านักงาน กสทช . 
หรือที่เป็นส่วนของ “งบประจ า” นั้น ย่อมไม่ควรมีสัดส่วนที่สูงเกินไป 
เนื่องจากจะสะท้อนความไม่มีประสิทธิภาพขององค์กร ในขณะที่งบประมาณ
รายจ่ายที่ผูกพันต่อเนื่องจากปีก่อนก็ไม่ควรสูงเกินกว่างบประมาณรายจ่าย
ส าหรับงาน/โครงการใหม่ แต่เมื่องบประมาณทั้งสองส่วนสูงเช่นนี้ ก็ได้ส่งผล
ให้คงเหลืองบประมาณรายจ่ายส าหรับงาน/โครงการใหม่ประจ าปี ๒๕๕๙   
อยู่เพียงประมาณร้อยละ ๒๖.๗ หรือคิดเป็นเม็ดเงินประมาณ ๑,๓๔๔ ล้านบาท
เท่านั้น ทั้งนี้ ผมเห็นควรให้มีการพิจารณาก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสมของ
งบประมาณท้ังสองหมวดใหญ่ดังกล่าวด้วย 



๖ 
 
  ๒. ในส่วนของงบประมาณด าเนินการ ควรมีการก าหนดกรอบด้วยว่ารายจ่าย

ด้านต่างๆ ควรมีสัดส่วนเท่าใดจึงถือว่าเหมาะสม เช่น สัดส่วนของรายจ่าย
บุคลากรไม่ควรเกินเท่าไร เพดานของรายจ่ายสาธารณูปโภคคือเท่าใด เป็นต้น 
โดยกรอบดังกล่าวก าหนดในลักษณะเพ่ือเป็นเป้าหมายในการด าเนินการเป็น
ส าคัญ และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายที่ผูกพันต่อเนื่อง ก็ควรมีการ
ก าหนดกรอบว่าโครงการต่างๆ จะตั้งงบประมาณผูกพันได้ภายในสัดส่วน    
ไม่เกินร้อยละเท่าไรของงบประมาณรวม อีกทั้งในการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในห้วงระยะเวลาที่เหลือนี้ ก็ควรต้องค านึงถึงด้วยว่าจะต้องหลีกเลี่ยง
การก่อภาระผูกพันทางงบประมาณข้ามวาระไปยัง กสทช. ชุดหน้า 

  ๓. ในส่วนของงบประมาณโครงการ ผมเห็นด้วยกับแนวนโยบายตามที่เลขาธิการ 
กสทช. เสนอว่า การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีควรเน้นการเสนอ
โครงการที่จ าเป็นเท่านั้น โดยกรอบการพิจารณาความจ าเป็นนั้น ควรจะต้อง
พิจารณาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทต่างๆ ว่ามีงานใดที่จะต้อง
ด าเนินการในรอบปีนี้  ตลอดจนมีงานส่วนใดที่ยังไม่บรรลุผล  จากนั้น         
จึงก าหนดเป็นโครงการต่างๆ ตามที่จ าเป็น ทั้งนี้โดยค านึงถึงความสมดุล
ระหว่างยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ด้วย ดังนั้นในทางปฏิบัติของการพิจารณา
โครงการต่างๆ ที่มีการเสนอมานั้น โครงการที่จะได้รับอนุมัติจะต้องตอบโจทย์
เป้าหมายตามแผนแม่บทได้ชัดเจน ขณะเดียวกัน หากโจทย์ตามแผนแม่บทข้อใด
ยังไม่มีโครงการใดๆ ตอบสนองได้ ก็จะต้องประสานงานให้มีการจัดท า
โครงการดังกล่าวขึ้นด้วย นอกจากนั้น ควรจะต้องมีโครงการที่ตอบสนองต่อ
ปัญหาหรือประเด็นส าคัญต่างๆ ที่เป็นโจทย์ของการก ากับดูแลในปัจจุบัน    
ซึ่งแม้มิใช่ประเด็นในแผนแม่บท แต่ก็มีความส าคัญจ าเป็น ยกตัวอย่างเช่น 
ประเด็นเรื่องการยุติแอนาล็อกของกิจการกระจายเสียงฯ เรื่องการบริหาร
คลื่นความถี่ เ พ่ือก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่ เปลี่ ยนแปลงไปของกิจการ
โทรคมนาคม เป็นต้น และในล าดับถัดไปก็คือการพิจารณาตามกรอบของ
เรื่องหรือประเด็นที่เป็นทิศทางในอนาคต ซึ่งควรต้องมีการเตรียมการรองรับ 
เช่น เรื่องแบบแผนการก ากับดูแลส าหรับบริการลักษณะหลอมรวมต่างๆ เป็นต้น  

   อย่างไรก็ตาม หากโครงการใดท่ีน าเสนอโดยไม่มีเอกสารรายละเอียดโครงการ
หรือ ToR ก็เห็นควรไม่อนุมัติ ทั้งนี้โดยให้มีการแจ้งกติกาดังกล่าวอย่างชัดเจน
เป็นการล่วงหน้า 

  ๔. ควรมีการก าหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนส าหรับการแยกความแตกต่างระหว่าง
โครงการที่เป็นงานตามภารกิจของ กสทช. ซึ่งสมควรใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กับงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กทปส . ตามมาตรา ๕๒      
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้เพ่ือขจัด
ความคลุมเครือที่อาจท าให้ เกิดช่องว่างในการตั้ งโครงการลักษณะที่มี       
ความซ้ าซ้อนกันทั้งในแผนงบประมาณรายจ่ายและในการยื่นขอสนับสนุนจาก
กองทุน”  

 
 



๗ 
 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 

 ไม่มี 
 

ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 

   
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น.                         
                    
                
  
 


