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   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
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๑๔. นางสาวพรกนก  เที่ยงธรรม พนักงานปฏิบัติการระดับต<น 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น.  
 
ประธาน    กล&าวเปGดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    : เรื่องที่ประธานแจ-งให-ที่ประชุมทราบ  
 

๑. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร<างสรรค� พ.ศ. ๒๕๕๘ ได<ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล<ว มีผลบังคับใช<ตั้งแต&วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ได<จัดตั้งกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร<างสรรค�ข้ึน เปIนหน&วยงานของรัฐท่ีมีสถานะเปIนนิติบุคคล 
โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อรณรงค� ส&งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ ต&างๆ 
โดยท่ีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร<างสรรค� ประกอบด<วย 
นายกรัฐมนตรี เปIนประธานกรรมการ รัฐมนตรีว&าการกระทรวงวัฒนธรรม เปIนรอง
ประธาน ปลัดกระทรวงฯ ท่ีเก่ียวข<อง และเลขาธิการ กสทช. เปIนกรรมการโดย
ตําแหน&ง และผู<ทรงคุณวุฒิด<านต&างๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต&งต้ังจากผู<ได<รับการสรรหาอีก
จํานวน ๙ คน เปIนกรรมการ ในส&วนที่ เ ก่ียวข<องกับสํานักงาน กสทช. ได<แก&  
แหล&งที่มาของเงินกองทุนฯ ประกอบด<วย เงินที่ได<รับการจัดสรรจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โดยกําหนดให<มีการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ให<แก&กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร<างสรรค�       
เปIนประจําทุกปLและเพียงพอ เพื่อให<การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ 
เปIนไปอย&างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ<งให<กรรมการทุกท&านทราบ 

๒. เม่ือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ได<มีการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ซ่ึงเปIนการประชุมครั้งแรก ท่ีทําเนียบรัฐบาล โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปIนประธาน ที่ประชุมได<มีมติให< กสทช. เตรียมดําเนินการประมูล 4G 
เพื่อให<สามารถเปGดประมูลได<ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ นี้ ซ่ึงสํานักงาน กสทช. 
ได<จัดทํากรอบเวลาเสนอให<นายกรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงได<เห็นชอบตามกรอบเวลาที่เสนอไป 
สําหรับรายละเอียดเลขาธิการ กสทช. จะได<ชี้แจงให<ทราบต&อไป นอกจากนี้ ยังมีประเด็น
เร่ืองคลื่นความถ่ีท่ีนํามาประมูลไม&ได<จํากัดเพียงคลื่นความถ่ีย&าน 900 MHz หรือ 1800 
MHz เท&าน้ัน ท่ีประชุมขอให<สํานักงาน กสทช. พิจารณาว&ามีคลื่นความถ่ีย&านใดบ<าง    
ที่สามารถจะนํามาประมูลได< โดยเฉพาะคลื่นความถ่ีย&าน 2600 MHz ซ่ึงในเร่ืองนี้ได<
ชี้แจงว&ายังอยู&ในช&วงสัมปทาน ซ่ึงรัฐมนตรีว&าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแจ<งว&าจะรับไปเจรจาในส&วนคลื่นความถ่ีท่ียังไม&ได<ใช<งาน รวมท้ังเร่ืองที่ 
คสช. อนุมัติให<สํานักงาน กสทช. เพิ่มเงื่อนไขของคูปองดิจิตอลทีวีเพื่อนําไปแลกกล&อง 
Set Top Box ว&าขยายกรอบให<สามารถนําไปแลกกล&องรับชมในระบบทีวีดาวเทียมได<ด<วย 
สําหรับรายละเอียดเลขาธิการ กสทช. จะได<ชี้แจงให<ทราบต&อไป      

 



๔ 
 

๓. เม่ือวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. ได<เปIนประธานการประชุม หัวข<อ 
“Towards the Digital Economy Thailand : Telecommunications Regulatory Best 
Practices” โดยมีผู<อํานวยการสหภาพโทรคมนาคมระหว&างประเทศภาคพื้นเอเชียและ
แปซิฟGกร&วมในการสัมมนาครั้ง น้ีด<วย นอกจากน้ีธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย       
(The Asian Development Bank : ADB) ได<เข<าร&วมเปIนเจ<าภาพจัดการสัมมนาในครั้งนี้ด<วย 
โดยจัดการอบรมสัมมนาข้ึน ณ สํานักงาน กสทช. ซ่ึงมีผู<เข<าร&วมในการประชุมสัมมนาคร้ังนี้ 
ประมาณ ๑๐๐ คน 

๔. เม่ือวันที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. ได< เปIนประธานกล&าวเปGดการ
ประชุมสัมมนาหัวข<อ “Asia-Pacific Regional Forum on Universal Access and 
Service and Broadband Deployment 2015” และการจัดนิทรรศการในหัวข<อ 
“การเข<าถึงการให<บริการและการใช<งานบรอดแบนด�” ณ โรงแรมพูลแมน โดยมี
สหภาพโทรคมนาคมระหว&างประเทศ (ITU) ร&วมกับสํานักงาน กสทช. และธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ร&วมกันเปIนเจ<าภาพจัดข้ึน ๓ วัน ในระหว&างวันท่ี ๒๕ - ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู<แทนจากประเทศต&างๆ เข<าร&วมประมาณ ๓๐ ประเทศ         
ซ่ึงการดําเนินงานเปIนไปด<วยความเรียบร<อย 

๕. สํานักงาน กสทช. ได<ส&งปฏิทินเข<าร&วมประกวดเพื่อคัดเลือกรางวัลปฏิทินดีเด&น       
“สุริยศศิธร” ประจําปL ๒๕๕๘ โดยได<รับรางวัลดังกล&าว ๒ ประเภท คือ รางวัลชนะเลิศ 
ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย� ปฏิทินชุด “พระม่ิงขวัญแห&งทวยราษฎร�” 
และรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทส&งเสริมเอกลักษณ�และศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
ปฏิทินชุด “วรรณคดีวิจิตร อิเหนา” โดยรองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน�ฯ) เปIนผู<แทน
เข<ารับรางวัลดังกล&าวเม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ&านมา ขอแสดงความยินดีและ
ขอบคุณเลขาธิการ กสทช. รวมทั้งเจ<าหน<าที่ผู<เก่ียวข<องทุกท&าน ที่ดําเนินการจัดทําผลงาน
ให<ออกมาดีจนทําให<ได<รับรางวัล ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ก็ได<รับรางวัล ๒ ปLติดต&อกัน 

๖. เม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. ได<เปIนประธานในพิธีทอดผ<าป�าสมทบ
มูลนิธิสิรินธร เพื่อสร<างอาคารที่พักพระภิกษุสามเณรอาพาธ ณ วัดชูจิตธรรมาราม 
อําเภอวังน<อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสํานักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมี กสทช.ประวิทย�ฯ รองเลขาธิการ กสทช. 
ที่ปรึกษา กสทช. ผู<บริหาร และพนักงานสํานักงาน กสทช. เข<าร&วมพิธี ซ่ึงมีจํานวนเงิน
ร&วมทําบุญดังกล&าว รวมทั้งสิ้น ๘๑๘,๔๖๙ บาท จึงขอขอบคุณเลขาธิการ กสทช.    
รองเลขาธิการ กสทช. และเจ<าหน<าที่เก่ียวข<องที่ได<ดําเนินการให<เปIนไปด<วยความเรียบร<อย 

 
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  
 
 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 

 -ไม&มี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

 -ไม&มี- 
 
ระเบียบวาระที่  ๔   :   เรื่องเพ่ือทราบ  
 

 -ไม&มี- 
  
ระเบียบวาระที่  ๕  :   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑ :   การทบทวนการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามประเด็นข-อสังเกต

และข-อเสนอแนะของคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. : กสท. กทค. ปบ. 

 
มติที่ประชุม อนุมัติการแต&งตั้งคณะอนุกรรมการตามผลการพิจารณาของประธาน กสทช. กสท. 

และ กทค. ซ่ึงเปIนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ แห&ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให<มีองค�ประกอบ          
อํานาจหน<าท่ี และวาระการปฏิบัติงานตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้      
ให<คณะอนุกรรมการได<รับค&าตอบแทน ค&าเบี้ยประชุม ตามข<อ ๑๔(๒) ข<อ ๑๕ และ    
ข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว&าด<วยการประชุม ค&าตอบแทน และค&าใช<จ&ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑. อนุมัติการแต&งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช&วยเหลือการปฏิบัติหน<าที่ภายใต<การกํากับ
ดูแลของประธาน กสทช. ได<แก& 

 ๑.๑ อนุมัติให<คณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติงานในภาพรวมขององค�กร จํานวน ๔ 
คณะ ยังคงปฏิบัติงานอยู&ต&อไป ได<แก& 

 ๑) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
 ๒) คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด<านกฎหมาย กสทช. 
 ๓) คณะอนุกรรมการเร&งรัดติดตาม ตรวจสอบการใช<จ&ายเงินงบประมาณของ

สํานักงาน กสทช.  
 ๔) คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. โดยจัดทําคําสั่ง

แต&งตั้งใหม& เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนองค�ประกอบและอํานาจหน<าที่ 
 
 
 
 



๖ 
 

 ๑.๒ อนุมัติให<คณะอนุกรรมการที่ช&วยในการปฏิบัติหน<าที่ตามนโยบายของ
ประธาน กสทช. จํานวน ๔ คณะ ยังคงปฏิบัติหน<าท่ีอยู&ต&อไป โดยจัดทําคําสั่ง
แต&งตั้งใหม& เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนชื่อ/องค�ประกอบและอํานาจหน<าที่ 
ได<แก& 

 ๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของ
สํานักงาน กสทช. โดยปรับปรุงองค�ประกอบและอํานาจหน<าที่ 

 ๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร<างศูนย�การเรียนรู<ของสํานักงาน 
กสทช. โดยปรับปรุงองค�ประกอบ 

 ๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย�ข<อมูลกลาง
ของสํานักงาน กสทช. (ยุบรวมคณะอนุกรรมการพัฒนาข<อมูลกลาง (Data 
Center) ของสํานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) โดยปรับปรุงช่ือ/องค�ประกอบและอํานาจ
หน<าที่ 

 ๔) คณะอนุกรรมการส&งเสริมและประเมินผลการประชาสัมพันธ�และกิจกรรม
เพื่อสังคมของสํานักงาน กสทช. 

 ๑.๓ อนุมัติให<แต&งต้ังคณะอนุกรรมการส&งเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบงานของ
สํานักงาน กสทช.  

 ๑.๔ อนุมัติให<คณะอนุกรรมการ จํานวน ๔ คณะ และคณะทํางาน จํานวน ๕ 
คณะ สิ้นสุดการปฏิบัติหน<าท่ี ได<แก&  

 ๑) ให<คณะอนุกรรมการ จํานวน ๔ คณะ สิ้นสุดการปฏิบัติหน<าที่ ดังน้ี 
 ๑.๑) คณะอนุกรรมการการรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน กสทช. 
 ๑.๒) คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม&บท

การบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 ๑.๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย�ข<อมูลกลาง (Data Center) ของสํานักงาน 

กสทช. 
 ๑.๔) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๒) ให<คณะทํางาน จํานวน ๕ คณะ ส้ินสุดการปฏิบัติหน<าที่ ดังน้ี  
 ๒.๑) คณะทํางานวิเคราะห� ประเมินผลการดําเนินงาน และการใช<จ&ายเงิน

งบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
 ๒.๒) คณะทํางานเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกฎระเบียบภายในของ

สํานักงาน กสทช. 
 ๒.๓) คณะทํางานเพื่อจัดทําระเบียบงานสารบรรณของสํานักงาน กสทช. 
 ๒.๔) คณะทํางานจัดทําหลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรของ

สํานักงาน กสทช. 
 ๒.๕) คณะทํางานเพื่อเสนอแนะการพัฒนาระเบียบและหลักเกณฑ�ที่

เก่ียวข<องกับการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กสทช.  
 
 



๗ 
 

 ๒. อนุมัติการแต&งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช&วยเหลือการปฏิบัติหน<าท่ีในภารกิจกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามผลการพิจารณาของ กสท. จํานวน ๑๐ 
คณะ ได<แก& 

 ๒.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด<านกิจการกระจายเสียง  
 ๒.๒ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด<านกิจการโทรทัศน�  
 ๒.๓ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรม และแก<ไขปCญหาการรบกวนวิทยุการบิน  
 ๒.๔ คณะอนุกรรมการด<านผังรายการและเนื้อหารายการ  
 ๒.๕ คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช<กฎหมายด<านกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน�  
 ๒.๖ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปIนการใช<

คลื่นความถ่ีด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  
 ๒.๗ คณะอนุกรรมการส&งเสริมและกํากับการแข&งขันด<านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน�  
 ๒.๘ คณะอนุกรรมการประเมินมูลค&าคลื่นความถ่ี และกําหนดโครงสร<างอัตรา

ค&าธรรมเนียมและค&าบริการด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  
 ๒.๙ คณะอนุกรรมการส&งเสริมการกํากับดูแลกันเอง  
 ๒.๑๐ คณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน�  
  ทั้งนี้ ให<คณะอนุกรรมการบริหารคลื่นความถ่ีเพื่อความม่ันคงของรัฐด<านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� และคณะอนุกรรมการส&งเสริมบริการด<านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�อย&างทั่วถึง สิ้นสุดการปฏิบัติหน<าท่ี 

 ๓. อนุมัติการแต&งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช&วยเหลือการปฏิบัติหน<าท่ีในภารกิจกิจการ
โทรคมนาคม ตามผลการพิจารณาของ กทค. จํานวน ๑๑ คณะ ได<แก& 

 ๓.๑ คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๓.๒ คณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคด<านกิจการโทรคมนาคม 
 ๓.๓ คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห&งทาง 
 ๓.๔ คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคม

ประเภทท่ัวไปประจําเรือ 
 ๓.๕ คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
 ๓.๖ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช<และเชื่อมต&อ

โครงข&ายโทรคมนาคม 
 ๓.๗ คณะอนุกรรมการการจัดให<มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและ

บริการเพื่อสังคม 
 ๓.๘ คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๓.๙ คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล&นและความถ่ีภาคประชาชน 
 
 



๘ 
 

 ๓.๑๐ คณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด<าน
โทรคมนาคม 

 ๓.๑๑ คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพื่อความม่ันคงของรัฐ
ในกิจการวิทยุคมนาคม 

 ทั้งนี้ ให<คณะอนุกรรมการเพื่อช&วยปฏิบัติหน<าท่ีในภารกิจกิจการโทรคมนาคม 
จํานวน ๕ คณะ สิ้นสุดการปฏิบัติหน<าท่ี ดังนี้ 

 ๑) คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการอนุญาต
และกํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร 

 ๒) คณะอนุกรรมการความม่ันคงเครือข&ายและข<อมูลในกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม 

 ๓) คณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ 
MHz และคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz 

 ๔) คณะอนุกรรมการการมีส&วนร&วมของประชาชนด<านกิจการโทรคมนาคม 
 ๕) คณะอนุกรรมการการศึกษา Roadmap การออกใบอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ี

ในกิจการโทรคมนาคม 

 อนึ่ง ในการจัดทําคําสั่งแต&งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล&าวข<างต<น ให<สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการปรับปรุง/เพิ่มชื่ออนุกรรมการในร&างคําสั่งแต&งตั้งให<มีความครบถ<วนถูกต<อง  
ทั้งนี้ เพื่อให<สอดคล<องกับมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑ ดังกล&าวข<างต<นและมติที่ประชุม 
กสทช. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ รวมทั้งมติหลักการของ       
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และ
มติท่ีประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ โดย
ให<คําสั่งดังกล&าวข<างต<นมีผลใช<บังคับตั้งแต&วันที่มีคําสั่งแต&งต้ัง สําหรับการอนุมัติให<
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานสิ้นสุดการปฏิบัติหน<าท่ี ให<มีผลใช<บังคับตั้งแต&วันที่      
๘ เมษายน ๒๕๕๘   

  
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติ       

ที่ประชุม กสทช. วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง การทบทวนการแต&งตั้งคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางานตามประเด็นข<อสังเกตและข<อเสนอแนะของคณะทํางานพิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณของสํานักงาน กสทช. 

 ๒. เลขาธิการ กสทช. ได<ขออนุญาตประธาน กสทช. แจ<งให<ท่ีประชุมทราบเร่ืองกรอบ
ในการประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz และคลื่น ๙๐๐ MHz ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได<นําเสนอ
ให<ท่ีประชุม กทค. รับทราบแล<วภายหลังจากท่ีนายกรัฐมนตรีได<เห็นชอบและ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเรื่องการเพิ่มเติมเง่ือนไขการใช<คูปอง โดยได<
แจ<งรักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจด<านกระจายเสียงขอให<นําเสนอ       
ที่ประชุม กสท. เพื่อทราบเง่ือนไขท่ีได<รับอนุญาตให<เพิ่มเติมจาก คสช.  

  
 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๒ :   การพิจารณาโครงการที่ย่ืนขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�
สาธารณะ ประเภทที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจําป< ๒๕๕๗ : ทบ. 

   

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๒ เร่ืองการพิจารณาโครงการท่ียื่นขอรับ
การส&งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน�สาธารณะ ประเภทท่ี ๑ 
ครั้งที่ ๑ ประจําปL ๒๕๕๗ ออกไปก&อน เพื่อให<กรรมการ กสทช. ทุกท&านได<ศึกษา
ในรายละเอียดและให<สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จัดส&งข<อมูลโครงการซ่ึงได<
ผ&านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ตามมาตรา ๕๒ (๒) แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ให<กรรมการ กสทช. ทุกท&านเพื่อพิจารณาในคราวเดียวกัน และจัดทํา
ความเห็นแต&ละท&านให<แล<วเสร็จภายในวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ส&งให<สํานักงาน 
กสทช. เพื่อท่ีจะได<รวบรวมความเห็นดังกล&าวจัดส&งให<กรรมการ กสทช. พิจารณา
ก&อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต&อไป  

 ๒. เ ห็นชอบในหลักการการกําหนดยุทธศาสตร�การจัด ทําโครงการ โดยให<            
รองเลขาธิการ กสทช. ด<าน กสท. และ กทค. จัดทําขอบเขตงาน (TOR) นําเสนอ   
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ และ 
กสทช. พิจารณาก&อนนําไปประกาศ เพื่อให<หน&วยงานต&างๆ ใช<เปIนกรอบแนวทาง
ในการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ในอนาคตต&อไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๓ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการ

โทรศัพท�เคลื่อนที่ที่เป?นเลขหมายสวย : กทค. คณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ�ฯ จท. 
 
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท�อนุมัติในหลักการร&างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การ

จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีที่เปIนเลขหมายสวย และ
หลักเกณฑ�แนวทางการจัดรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะ และกรอบระยะเวลา     
ในการจัดรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังน้ี เพื่อให<
เปIนไปตามมาตรา ๒๘ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอเปGดเผยความเห็นในประเด็นข<อ ๑๒ ของร&างประกาศฯ 
เร่ือง การโอนย<ายเลขหมายสวยไปยังผู<ให<บริการโทรศัพท�เคลื่อนที่รายอ่ืน โดยจะ
จัดทําบันทึกส&งให<ในภายหลัง 

 ๒. รับทราบแผนการดํ า เนินการประ มูลเลขหมายโทรศัพท�สํ าหรับบริการ
โทรศัพท�เคลื่อนที่ที่ เปIนเลขหมายสวยของสํานักงาน กสทช. ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



๑๐ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติ       
ที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๓ เรื่อง ร&างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีที่เปIนเลขหมายสวย 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๒๖๙ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นเพิ่มเติมไว<ในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๓ ดังนี้  

“ผมขอยืนยันความเห็นตามการพิจารณาในชั้น กทค. ว&าเห็นด<วยในหลักการใหญ& 
เร่ืองการนําเลขหมายโทรคมนาคมท่ีมีลักษณะเปIนเลขหมายสวยออกประมูล และ
เห็นด<วยกับเนื้อหาส&วนใหญ&ของร&างประกาศ กสทช. เร่ืองนี้ ตามที่ทางสํานักงานได<
ดําเนินการปรับปรุงแก<ไขและเสนอมา ยกเว<นแต&ในประเด็นเร่ืองการเปGดบริการ
ตามที่กําหนดในข<อ ๑๒ ของร&างประกาศฯ โดยผมเห็นด<วยที่มีการกําหนดให<ผู<ชนะ
การประมูลต<องลงทะเบียนกับผู<ให<บริการที่ได<รับการจัดสรรเลขหมายนั้น แต&ไม&เห็น
ความจําเปIนท่ีจะต<องกําหนดต&อไปว&า ผู<ชนะการประมูลต<องเปGดบริการกับ          
ผู<ให<บริการรายดังกล&าวด<วย เน่ืองจากจะเปIนการสร<างภาระโดยไม&สมควรแก&ผู<ชนะ
การประมูลที่ไม&ประสงค�ใช<บริการกับผู<ให<บริการดังกล&าว โดยจะต<องมีพันธะผูกพัน
กับผู<ให<บริการที่ตนไม&ต<องการ ท้ังยังอาจเปIนเหตุให<เกิดอุปสรรคหรือข<อจํากัดใน
การใช<สิทธิโอนย<ายในภายหลัง เช&น ติดปCญหาเรื่องภาระหนี้สินคงค<าง หรือติดเรื่อง
ใช<บริการไม&ครบ ๙๐ วัน ดังที่ในปCจจุบันปรากฎข<อเท็จจริงอย&างชัดเจนว&า          
ผู<ให<บริการแต&ละรายมีการกําหนดเง่ือนไขให<ผู<ใช<บริการต<องอยู&ในเครือข&ายให<ครบ 
๙๐ วันก&อนจึงจะใช<บริการคงสิทธิเลขหมายได< เปIนต<น ดังนั้น จึงเห็นควรปรับแก<ไข
ร&างประกาศข<อดังกล&าวในประเด็นเร่ืองการเปGดใช<บริการ โดยให<ผู<ชนะการประมูล
เลขหมายสวยสามารถยื่นขอใช<บริการกับผู<ให<บริการรายใดก็ได< และถือว&าการยื่น
ขอเปGดบริการนั้น เปIนการยื่นขอใช<บริการคงสิทธิเลขหมายตามกฎหมายน่ันเอง 
เช&นนี้ก็จะทําให<เกิดความราบรื่นมากกว&าการบังคับให<ต<องเปGดใช<บริการกับรายท่ี 
ไม&ต<องการไปก&อนแล<วค&อยใช<สิทธิขอโอนย<ายในภายหลัง” 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๔ :  การแต�งตั้งคณะทํางานเตรียมการจัดทําโครงสร-างของสํานักงาน กสทช. : บย. 
   
มติที่ประชุม ๑. มอบหมายให<ประธาน กสทช. กสท. และ กทค. ไปพิจารณาปรับปรุงโครงสร<างของ

สํานักงาน กสทช. ในส&วนที่อยู&ภายใต<การกํากับดูแลให<มีจํานวนลดลงร<อยละ ๒๕ 
และจัดส&งผลการพิจารณาให<สํานักงาน กสทช. เพื่อรวบรวมและประมวลสรุป
นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต&อไป 

 ๒. อนุมัติการแต&งตั้งคณะทํางานเตรียมการจัดทําโครงสร<างของสํานักงาน กสทช. โดย
มีองค�ประกอบ อํานาจหน<าที่ และวาระการปฏิบัติงาน ๖ เดือน นับตั้งแต&วันที่มี
คําสั่งแต&งตั้ง ซ่ึงเปIนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห&งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

            

 
 



๑๑ 
 

  ทั้งน้ี ให<คณะทํางานฯ ได<รับค&าตอบแทน ค&าเบ้ียประชุม ตามข<อ ๑๔ (๒) และวรรคสอง 
และข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว&าด<วยการประชุม ค&าตอบแทน และค&าใช<จ&าย
ของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑) ประธาน กสทช. ท่ีปรึกษา 
 ๒) ศาสตราจารย�พิเศษ ทศพร  ศิริสัมพันธ� หัวหน<าคณะทํางาน 
 ๓) เลขาธิการ กสทช. รองหัวหน<าคณะทํางาน 
 ๔) ผู<แทนประธาน กสทช. (นายสุรินทร�  จิรวิศิษฎ�) ผู<ทํางาน 
 ๕) ผู<แทนประธาน กทค. (กสทช. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�) ผู<ทํางาน 
 ๖) ผู<แทน กสท. ผู<ทํางาน 
 ๗) นายชัยณรงค�  อินทรมีทรัพย� ผู<ทํางาน 
 ๘) รองเลขาธิการ กสทช.  เลขานุการคณะทํางาน 
  สายงานยุทธศาสตร�และกิจการองค�กร 
 ๙) ผู<อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล ผู<ช&วยเลขานุการ 
 ๑๐) พนักงานสํานักทรัพยากรบุคคล ๒ คน ผู<ช&วยเลขานุการ 

 ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต&งตั้งคณะทํางานเตรียมการจัดทําโครงสร<างของสํานักงาน 
กสทช. ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่        
๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. 
คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖   

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๔ เรื่อง การแต&งตั้งคณะทํางานเตรียมการจัดทําโครงสร<างของสํานักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๕ :  รายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป< ๒๕๕๗ 

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ 
องค�กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ : ผบ. ยย.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบให<ส&งรายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจําปL ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให<       
รองเลขาธิการ กสทช. สายงานต&างๆ เพื่อจัดทําคําช้ีแจงในประเด็นที่เก่ียวข<องให<แล<วเสร็จ
ภายใน ๒ สัปดาห� และนําส&งเปIนเอกสารประกอบการพิจารณา พร<อมรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปLของ กสทช. ให<รัฐสภาพิจารณาต&อไป ท้ังน้ี เพื่อให<เปIนไปตาม
มาตรา ๗๒ วรรคแรก และมาตรา ๗๖ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

 

 
 



๑๒ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กสทช. ประจําปL ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ระเบียบวาระที่  ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ  
 

 -ไม&มี- 
 

ประธาน ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘      
ให<ท่ีประชุมทราบ พร<อมกล&าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล&าวปGดประชุม 

   
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น.                         
                                              
                
                                   
               


