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เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น.  
 
ประธาน     กล)าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. เปKนประธานในพิธีเปHดการ
ประชุมเชิงนโยบายและจําลองสถานการณ�ในระดับบริหาร เรื่อง การปLองกัน
โครงสร<างพ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งยวดของประเทศ (Cyber Incident Simulation 
and Conference on Critical Infrastructure Protection) ณ โรงแรม        
เซ็นทารา แกรนด� ลาดพร<าว โดยเปKนความร)วมมือระหว)างสํานักงาน กสทช. 
กระทรวงกลาโหม และสหภาพโทรคมนาคมระหว)างประเทศ (ITU)  เพ่ือหา
แนวทางความร)วมมือและสร<างความตระหนักรู<ให<แก)ผู<บริโภคโครงข)ายสื่อสาร
ในทุกสาขาโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม  รวมท้ังหน)วยงานท่ีเก่ียวข<องของประเทศไทย  

    ให<มีความตระหนักรู< และเรียนรู<การปLองกัน รับมือและกํากับดูแลความ
มั่นคงในโครงสร<างพ้ืนฐานท่ีสําคัญดังกล)าว โดยมีรองปลัดกระทรวงกลาโหม            
(พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี) และรองเลขาธิการ ITU (Mr.Malcolm Johnson)  
ร)วมบรรยาย ซ่ึงมีผู<เข<าร)วมการประชุมฯ ประมาณ ๒๐๐ คน                     

๒. เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. ให<การต<อนรับ Mr. Alasdair 
Grant หัวหน<าประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟHกของสมาคม GSMA เนื่องในโอกาส
ขอเข<าพบเพ่ือแนะนําตัวท่ีได<เข<ารับตําแหน)งหัวหน<าประจําภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟHกฯ พร<อมท้ังแสดงความยินดีกับ กสทช. ในความสําเร็จของการ
ดําเนินการจัดการประมูลคลื่นความถ่ีย)าน ๑๘๐๐ MHz ของประเทศไทย  
เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ท่ีผ)านมา รวมท้ังได<หารือและแลกเปลี่ยน        
ผลการดําเนินงานของสมาคม GSMA กับประเทศไทยท่ีผ)านมา นอกจากนี้ 
GSMA ได<เสนอความร)วมมือทางวิชาการ เพ่ือส)งเสริมให<ประเทศไทยเปKน 
Hub ของอาเซียนด<วย 

๓. เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ประธาน กสทช. เปKนประธานในพิธี    
ปล)อยขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ<าอยู)หัว เนื่องในโอกาส       
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปopนเพ่ือพ)อ 
Bike for Dad” ณ  บริเวณหน<าอาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. เพ่ือส)งไป
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ร)วมขบวนกิจกรรมปopนจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ ลานพระราชวังดุสิต 
และสนามเสือปuา  โดยมี เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. ผู<บริหาร 
พนักงาน และลูกจ<างสํานักงาน กสทช. ร)วมกิจกรรมดังกล)าว  ขอขอบคุณ
เลขาธิการ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ท่ีดําเนินการเปKนไปด<วยความเรียบร<อย 

๔. ในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สํานักงาน กสทช. จะได<จัดให<มีการประมูลคลื่น
ความถ่ีย)าน ๙๐๐ MHz  จํานวน ๒ ใบอนุญาต ณ สํานักงาน กสทช.  
ขอขอบคุณ ประธาน กทค. กรรมการ กทค. เลขาธิการ กสทช. และสํานักงาน 
กสทช.  ท่ีได<ดําเนินการเตรียมการประมูลดังกล)าว หวังว)าการดําเนินการ     
ในครั้งนี้จะผ)านไปด<วยความเรียบร<อยทํานองเดียวกับการประมูลคลื่นความถ่ี 
๑๘๐๐ MHz ท่ีผ)านมา และในวันนี้ เลขาธิการ กสทช. ไม)ได<เข<าร)วมประชุม 
เนื่องจากต<องไปชี้แจงต)อคณะกรรมาธิการท่ีรัฐสภา กรณีข<อร<องเรียนของ
มูลนิธิเสียงธรรม  

๕. ในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สํานักงาน กสทช. กําหนดจัดกิจกรรมพิธีเปHด
และปHดการแข)งขันกีฬาภายในประจําปw ๒๕๕๘ ในภาคเช<าถึงบ)าย และในช)วงเย็น   
จะจัดงานเลี้ยงสังสรรค�ประจําปw ระหว)างกรรมการ กสทช. ผู<บริหาร พนักงาน 
และลูกจ<างของสํานักงาน กสทช.  ณ บริเวณสนามหญ<าหลังอาคารอํานวยการ  
เพ่ือเปKนการเชื่อมความสัมพันธ�ท่ีดีและเสริมสร<างมิตรภาพระหว)างพนักงาน
และลูกจ<าง  ซ่ึงจะมีพนักงานและลูกจ<างท้ังในส)วนกลางและส)วนภูมิภาค      
มาเข<าร)วมกิจกรรมทําให<ได<มีโอกาสพบปะสังสรรค�กัน จึงขอเชิญกรรมการ กสทช. 
ทุกท)านร)วมงาน เพ่ือเปKนขวัญกําลังใจให<แก)พนักงานและลูกจ<างสํานักงาน กสทช.  

๖. ขอขอบคุณท)านกรรมการ กสทช. ทุกท)าน ตลอด ๑ ปw ท่ีผ)านมา ท่ีได<ร)วมมือ
กันผลักดันงานท่ีสําคัญต)างๆ ของสํานักงาน กสทช. ให<เปKนไปตามแผน            
ท่ี กําหนดไว<  จนสําเร็จลุล)วงไปด<วยดี ท้ังทางด<านบริหารคลื่นความถ่ี         
ด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� และด<านกิจการโทรคมนาคม 
อาทิ การเปลี่ยนผ)านการรับสัญญาณโทรทัศน�ไปสู)ระบบดิจิทัล การประมูล          
คลื่นความถ่ีย)าน ๑๘๐๐ MHz และย)าน ๙๐๐ MHz เปKนต<น และในโอกาส
ใกล<ถึงวันปwใหม) ๒๕๕๙ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์
ท้ังหลายท่ีท)านเคารพนับถือ และพระบารมีแห)งองค�พระบาทสมเด็จ        
พระเจ<าอยู)หัว และสมเด็จพระนางเจ<าฯ พระบรมราชินีนาถ ได<โปรด          
ดลบันดาลให<กรรมการ กสทช. ทุกท)าน พร<อมท้ังครอบครัว จงประสบความสุข
ความเจริญ และมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ�แข็งแรง มีกําลังกายและกําลังใจ
ในการปฏิบัติหน<าท่ีเพ่ือประเทศชาติสืบไป                            

                 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้ งท่ี  ๑๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน� : ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นทีฯ) 
  
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� ระหว)างวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  
ตามเอกสารท่ีประธาน กสท. (พันเอก ดร.นทีฯ) เสนอ       

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓   :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก ดร.เศรษฐพงค�ฯ) 
   

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม       
ตามเอกสารท่ีประธาน กทค. (พันเอก ดร.เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    :   เรื่องเพ่ือทราบ  
 

 รองเลขาธิการ กสทช. (นายก)อกิจ ด)านชัยวิจิตร)  ขอให<ท่ีประชุมรับทราบเรื่อง
เพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน  ๗ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :    รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข*อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน 
                             กรกฎาคม ๒๕๕๘ : กทค.  รท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล)เกลี่ยข<อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามข<อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการไกล)เกลี่ย 



๖ 
 

ข<อพิพาทระหว)างผู<รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู<ร<องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   กสทช.ประวิทย�ฯ  ขอให<สํานักงาน กสทช. จัดทําข<อมูลสถิติผลการดําเนินการ          

ไกล)เกลี่ยข<อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ปw ๒๕๕๘   ในลักษณะข<อมูลสถิติรายปw
เพ่ือให<เห็นภาพรวมภายหลังจากท่ีครบปwแล<ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :  รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข*อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน 
                              สิงหาคม ๒๕๕๘ : กทค.  รท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล)เกลี่ยข<อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ตามข<อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการไกล)เกลี่ย 
ข<อพิพาทระหว)างผู<รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู<ร<องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   กสทช.ประวิทย�ฯ ขอให<สํานักงาน กสทช. จดัทําข<อมูลสถิติผลการดําเนินการไกล)เกลีย่

ข<อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ปw ๒๕๕๘ ในลักษณะข<อมูลสถิติรายปwภายหลังจากท่ี
ครบปwแล<วเพ่ือให<เห็นภาพรวม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓   : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ : คท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได<แต)งต้ังเจ<าพนักงานผู<ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  ภบ. 
  
มติท่ีประชุม               รับทราบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๙ อนุ (๓) ของ

ระเบียบ กสทช.ว)าด<วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสาร            
ท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา ประธาน กสทช. (ระหว�างวันท่ี 

๑ กันยายน –๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) : สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา ประธาน กสทช. จํานวน ๔ ท)าน 

ได<แก)  ศาสตราจารย� พิเศษ ประสพสุข บุญเดช   พลเอก ชิตศักด์ิ ประเสริฐ             



๗ 
 

นายสุรินทร�  จิรวิศิษฐ� และ รองศาสตราจารย� ดร. สุเจตน� จันทรังษ� (ระหว)างวันท่ี  
๑ กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ท้ังนี้  ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. 
ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :  การขอให*กระทรวงการคลังตั้งงบประมาณประจําปG ๒๕๖๐ เพ่ือคืนเงินท่ี

กระทรวงการคลังยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง             
กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ เพ่ือส�งเสริม
และสนับสนุนด*านงบประมาณในการดําเนินโครงการเงินกู*เพ่ือการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการน้ําและระบบขนส�งทางถนน ระยะเร�งด�วน : ทบ. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบการขอให<กระทรวงการคลังต้ังงบประมาณประจําปw ๒๕๖๐ เพ่ือคืนเงินท่ี

กระทรวงการคลั งยื ม เ งินกอง ทุนวิ จัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง            
กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ เพ่ือส)งเสริม
และสนับสนุนด<านงบประมาณในการดําเนินโครงการเงินกู<เพ่ือการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการน้ําและระบบขนส)งทางถนน ระยะเร)งด)วน งวดแรก จํานวน ๕,๐๐๐ ล<านบาท 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ  ต้ังข<อสังเกตว)าตามข<อมูลท่ีนําเสนอจะเห็นเพียงส)วนของ 

      สถานการณ�การขาดกระแสเงินสดของสํานักงาน กสทช. ในช)วงปwหลังๆ                   
แต)ยังไม)ทราบว)ารัฐบาลหรือกระทรวงการคลังจะต้ังงบประมาณคืนมาปwละเท)าไร        
จะสามารถชดเชยกระแสเงินสดได<หรือไม) อย)างไร  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ :  รายงานสรุปผลการประชุมใหญ�ระดับโลกว�าด*วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕    
                             (WRC-15) : คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ�ระดับโลกว�าด*วยวิทยุคมนาคม   
                             ค.ศ. ๒๐๑๕  คภ.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕  

(WRC-15)  ระหว)างวันท่ี ๒-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ สํานักงานใหญ) สหภาพโทรคมนาคม
ระหว)างประเทศ สมาพันธรัฐสวิส ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ :   เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : ขอเปล่ียนแปลงองค�ประกอบคณะอนุกรรมการเพ่ือช�วยเหลือการปฏิบัติหน*าท่ี

ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� : กสท. มส. 
  

  
 



๘ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให<เปลี่ยนแปลงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการส)งเสริมและกํากับการแข)งขัน
ด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� โดยให< ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห�             
พ<นจากการเปKนอนุกรรมการ และ แต)ง ต้ังให<นางสาววงศ�สุดา ศุภาพร              
เปKนอนุกรรมการแทน ซ่ึงเปKนการใช< อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓               
แห) งพระราชบัญญั ติ องค� กรจั ดสรรคลื่ นความ ถ่ี ฯ พ.ศ .  ๒๕๕๓ ตามท่ี                 
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต)งต้ังคณะอนุกรรมการส)งเสริมและกํากับการแข)งขันด<าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติ
หลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบคณะอนุกรรมการ    
เพ่ือช)วยเหลือการปฏิบัติหน<าท่ีภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ :  เปล่ียนแปลงองค�ประกอบรายช่ืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณา

สัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปPนการใช*คล่ืนความถ่ีด*านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� :  กส.  มส.  

  
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให<เปลี่ยนแปลงองค�ประกอบของอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณา
สัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปKนการใช<คลื่นความถ่ีด<านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน�  โดยให< นายวีรพล ปานะบุตร และ นายสันติ   ปHยะทัต                  
พ<นจากการเปKนอนุกรรมการ และ แต)งต้ังให< พลเอก อนุสรณ� เทพธาดา และ     
พลโท เจด็จ ใจม่ัน เปKนอนุกรรมการแทน  ซ่ึงเปKนการใช<อํานาจของ กสทช.          
ตามมาตรา ๓๓ แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต)งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและ
พิจารณาความจําเปKนการใช<คลื่นความถ่ีด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน�  ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงองค�ประกอบรายชื่ออนุกรรมการ       



๙ 
 

ในคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปKนการใช<
คลื่นความถ่ีด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ :  การพิจารณาปรับปรุงร�างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข*องกับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ ฉบับ ภายหลังการรับฟSงความคิดเห็นสาธารณะ : 
ปส.๑  ทส.  รส. 

 
มติท่ีประชุม                ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต)อสรุปผล

การรับฟoงความคิดเห็นสาธารณะต)อร)างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข<องกับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ ฉบับ ได<แก) ๑)ร)างประกาศ 
กสทช. เรื่ อง  หลัก เกณฑ�การกํา กับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  ๒) ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การวัดการแพร)แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... และ ๓) ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
ปLองกันการรบกวนการใช<คลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุการบินของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได<รับจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. ....  ท้ังนี้ ให<รับข<อคิดเห็น
ของท่ีประชุมไปปรับปรุงถ<อยคําในเอกสารสรุปผลการรับฟoงความคิดเห็น
สาธารณะ ต)อร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. . . . .  ในส)วนของ             
แนวทางการปรับปรุงร)างประกาศฯ ข<อ ๗ ให<มีความชัดเจนเรื่องการขอต)ออายุ 
การทดลองประกอบกิจการว)าจะต<องดําเนินการให<ครบถ<วนตามเง่ือนไข
อย)างไรบ<าง และนําลงเผยแพร)ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

                             ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�อนุมัติร)างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข<องกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ ฉบับ ได<แก)  ๑) ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ....  
๒) ร)างประกาศ กสทช.  เรื่อง  หลักเกณฑ�การวัดการแพร)แปลกปลอมของสถานี
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....  และ  ๓)  ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง  
หลักเกณฑ�ปLองกันการรบกวนการใช<คลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุการบินของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได<รับจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ         
โดยมอบหมายให<  ประธาน กสท. ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เปKนผู<ลงนาม
ในประกาศก)อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให<มีผลบังคับใช<ต)อไป 
ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
 อนึ่ง กสทช.ประวิทย�ฯ  ขอสงวนความเห็นในประเด็นเรื่อง ผู<มีอํานาจลงนาม

ในประกาศ โดยจัดทําบันทึกความเห็นส)งให<ในภายหลัง 
 



๑๐ 
 

หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง ร)างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข<องกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ ฉบับ ภายหลังการรับฟoงความคิดเห็น
สาธารณะ 

                              ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๕   ลงวันท่ี ๔ มกราคม  ๒๕๕๙ 
ขอให<บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว<ในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๓  ดังนี ้

 “ผมไม)เห็นด<วยต)อการท่ีประธาน กสท. (รองประธาน กสทช. ด<านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�) จะเปKนผู<ลงนามในประกาศฯ เอง เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) กําหนดให< 
กสทช. เปKนผู<มีอํานาจหน<าท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับ
อํานาจหน<าท่ีของ กสทช. แม<ว)าตามมาตรา ๒๓ วรรคท<ายของพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล)าว จะกําหนดว)า ในการปฏิบัติหน<าท่ี กสทช. อาจมอบหมายให<
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ได< แต)ตามหลักการ
มอบหมายอํานาจหน<าท่ี (Delegation of Authority) ต<องพิจารณาลักษณะ
ของอํานาจหน<าท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของเรื่องนั้น ซ่ึงอํานาจ        
ในการลงนามร)างประกาศฯ เปKนอํานาจสําคัญ และเปKนอํานาจหน<าท่ีเฉพาะ
ของประมุขในองค�กร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว<สําหรับปฏิบัติด<วยตนเอง          
ในการเห็นชอบร)างกฎหมายตามลําดับชั้นไป (อ<างอิงตามกระบวนการ
พิจารณายกร)าง แก<ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข<อบังคับท่ีเก่ียวข<องกับ
กระทรวงยุติธรรม : คู)มือการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หน<า ๑๙ ท่ีเปKนอํานาจรัฐมนตรีว)าการกระทรวงลงนาม             
ร)างกฎกระทรวง เปKนต<น) ผมจึงเห็นว)า อํานาจในการเปKนผู<ลงนามในประกาศ
ต)างๆ นั้น เปKนอํานาจหน<าท่ีของประธาน กสทช. เปKนการเฉพาะ ดังนั้น        
หากไม)มีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบข<อกฎหมายในประเด็นนี้ให<กระจ)างชัด 
ก็ควรท่ีจะคงให<ประธาน กสทช. เปKนผู<ลงนามในประกาศต)างๆ เท)านั้น         
เพ่ือปLองกันมิให<เกิดข<อพิพาทเรื่องความชอบด<วยกฎหมายของประกาศ เปKนคดี
ปกครองจากการใช<อํานาจทางปกครองของเจ<าหน<าท่ีต<องกระทําโดยเจ<าหน<าท่ี 
ซ่ึงมีอํานาจหน<าท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและ          
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙(๑)”  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  :  เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑:   ร�างประกาศ กสทช. และร�างระเบียบ กสทช. ภายหลังการรับฟSงความคิดเห็น

ของผู*มีส�วนได*เสียและประชาชนท่ัวไป : กทค. ทท.   
 

มติท่ีประชุม               ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค.  ท่ีมีต)อสรุปผล  
การรับฟoงความคิดเห็นสาธารณะต)อร)างประกาศ กสทช.  เรื่อง  การตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�   และร)างระเบียบ กสทช. 



๑๑ 
 

เรื่อง การรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� 
ท้ังนี้ ให<นําลงเผยแพร)ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช.  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

                             ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร)างประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� และร)างระเบียบ กสทช. 
เรื่อง  การรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<นําประกาศและระเบียบดังกล)าวข<างต<น
เสนอประธาน กสทช.  เพ่ือลงนามก)อนนาํลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ให<มีผลบังคับใช<ต)อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ร)างประกาศ กสทช. และร)างระเบียบ กสทช. 
ภายหลังการรับฟoงความคิดเห็นของผู<มีส)วนได<เสียและประชาชนท่ัวไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  : เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑:  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด*วยการประสานและจัดสรร

ความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๖ ในประเด็นด*าน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุ
คมนาคม : กสท.  กทค.  คภ.  

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร)วมทางเทคนิคว)าด<วยการประสาน 

และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๖ (The 6th 
Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand –Lao PDR  Common 
Border– JTC) ระหว)างวันท่ี ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ เมืองหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ในประเด็นด<านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

   ๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต)อบันทึกความตกลงร)วม
ในส)วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) การประชุม Working 
Group 1 (Broadcasting Service) และการประชุม Working Group 2 
(Mobile and Non-broadcasting Services) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร)วมทางเทคนิค
ว)าด<วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) 
ค รั้ ง ท่ี  ๖  ใ น ป ร ะ เ ด็ น ด< า น กิ จ ก า ร ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง  กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น�                  
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ :  แผนการตรวจสอบภายในประจําปGงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสํานักงาน กสทช. 
(เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๙)  : ภบ. 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปwงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสํานักงาน 
กสทช. (เ ดือนมกราคม – เ ดือนธันวาคม ๒๕๕๙) ท้ังนี้  ตามข<อ ๑๙(๖)               
ของระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแห)งชาติ ว)าด<วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจําปwงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ของสํานักงาน กสทช. (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปG ๒๕๕๘ : คณะทํางาน

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานฯ ยย. 
 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบร)างเค<าโครงรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปw ๒๕๕๘ ท้ังนี้ 

เพ่ือให<เปKนไปตามมาตรา ๗๖ แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให<รับ
ข<อคิดเห็นของท่ีประชุมในประเด็นเรื่อง  ผลการดําเนินงานตามข<อสังเกตและ
ข<อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติ ไปบรรจุเพ่ิมเติมไว<ในรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปw ๒๕๕๘  

๒. รับทราบประเด็นข<อสังเกตและข<อเสนอแนะท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห)งชาติ 
(สนช.) ได<อภิปรายในการประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
ประจําปw ๒๕๕๗ และรายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปw ๒๕๕๗ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๓  เรื่อง การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปw ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : โครงการจัดจ*างผู*ผลิต และจัดการดําเนินการประชาสัมพันธ�เผยแพร�ส่ือและ 
   กิจกรรมรณรงค�เสริมสร*างการรับรู* ความเข*าใจเก่ียวกับการเปล่ียนผ�านไปสู� 
   การรับส�งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล : จส. พย. 
  
มติท่ีประชุม               ๑.  มอบหมายให<สํานักงาน กสทช.  รับข<อคิดเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการ

ปรับแก<ไขขอบเขตงาน (TOR)  โครงการจัดจ<างผู<ผลิต และจัดการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ� เผยแพร)สื่อและกิจกรรมรณรงค�เสริมสร<างการรับรู<  ความเข<าใจ



๑๓ 
 

เก่ียวกับการเปลี่ยนผ)านไปสู)การรับส)งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล
ภายในกรอบราคากลางเดิม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ จํานวน ๖๒,๔๙๘,๕๙๓ บาท 
ในประเด็นดังต)อไปนี้  
๑) ปรับแผนงานการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน�ในระบบดิจิตอลช)อง  ๑๕ 

LOCA และช)อง ๑๗ THV ออกไป โดยเพ่ิมเติมเนื้องานชดเชยให<เหมาะสม 
๒) ให<ปรับข<อความการจัดหาพ้ืนท่ีปLาย LED หรือปLายดิจิตอลให<ครอบคลุม       
     ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต)างจังหวัด 

                               ๒. เห็นชอบให<สํานักงาน กสทช.ดําเนินการกันเงินงบประมาณเปKนกรณีพิเศษ
เพ่ือใช<ในการดําเนินการโครงการจัดจ<างผู<ผลิตและจัดการดําเนินการ ประชาสัมพันธ�
เผยแพร)สื่อและกิจกรรมรณรงค�เสริมสร<างการรับรู< ความเข<าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนผ)านไปสู)การรับส)งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล   

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง โครงการจัดจ<างผู<ผลิตและจัดการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ�เผยแพร)สื่อและกิจกรรมรณรงค�เสริมสร<างการรับรู< ความเข<าใจ
เก่ียวกับการเปลี่ยนผ)านไปสู)การรับส)งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�และ

กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ 
ประจําปG ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๑ : ทบ.  

   
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�
สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปw ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๑  ออกไป         
ตามท่ีรองเลขาธิการ กสทช. (นายก)อกิจ ด)านชัยวิจิตร) เสนอ และให<สํานักงาน 
กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต)อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ :  การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดาํเนินงานของกองทุน 

พัฒนาส่ือปลอดภัยและสร*างสรรค� : ทบ. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบค)าใช<จ)ายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร<างสรรค� วงเงินงบประมาณ ๘,๓๒๓,๐๐๐ บาท โดยถือเปKนกรอบวงเงินท่ีได<รับ
ตามมาตรา ๖(๑) และจะต<องมีการใช<จ)ายเ งินให< เปKนไปตามมาตรา ๑๓         
แห)งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร<างสรรค� พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้
ตามมาตรา ๕๕ แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

   



๑๔ 
 

หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร<างสรรค� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ : การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําปG ๒๕๕๙ (ระหว�างเดือนมกราคมถึง 
                             เดือนธันวาคม ๒๕๕๙) : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติแผนการประชุม กสทช. ประจําปw ๒๕๕๙ (ระหว)างเดือนมกราคม ถึงเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๙)  ท้ังนี้ โดยให<ปรับเปลี่ยนกําหนดการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
จากเดิมวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙  เปลี่ยนใหม)เปKนวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๗  เรื่อง การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําปw ๒๕๕๙ 
(ระหว)างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙) 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔   : เรื่องค*างการพิจารณา  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การแก*ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว�าด*วยการจ�ายบําเหน็จพนักงานและ        

การสงเคราะห�ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ : บย. 
    
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง การแก<ไขเพ่ิมเติมระเบียบ 

กสทช. ว)าด<วยการจ)ายบําเหน็จพนักงานและการสงเคราะห�ภายหลังออกจากงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกไปตามท่ีรองเลขาธิการ กสทช. (นายก)อกิจ ด)านชัยวิจิตร) เสนอ 
และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต)อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖    : เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธาน กสทช. ได<แจ<งท่ีประชุมเพ่ิมเติมเรื่อง ขอเชิญกรรมการ กสทช. ทุกท)าน 
เข<าร)วมอวยพร ฯพณฯ ประธานองคมนตรี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท�) เนื่องในโอกาสข้ึนปwใหม) ซ่ึงในเบ้ืองต<น      
ได<รับแจ<งกําหนดการในวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ หากกรรมการ กสทช. ท่ีประสงค�จะเข<าร)วมอวยพร          
ขอได<โปรดแจ<งรายละเอียดให<ทราบด<วย 

 
กสทช. สุภิญญาฯ ได<ขออนุญาตประธาน กสทช. สอบถามสํานักงาน กสทช.       

เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช<ในการประชาสัมพันธ�ผลการดําเนินงานของ กสทช.ในเรื่อง ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดลําดับบริการโทรทัศน�  ซ่ึงศาลปกครองกลางได<มีคําสั่งไม)คุ<มครองชั่วคราว 
กรณีท่ีกลุ)มผู<ประกอบกิจการโครงข)ายทีวีดาวเทียมและเคเบ้ิลทีวี ได<มีการยื่นฟLองศาลปกครองเพ่ือขอให<
ระงับประกาศ กสทช. ท่ีบังคับให<ผู<ประกอบการต<องจัดเรียงช)องรายการฟรีทีวีใหม) ต้ังแต)ลําดับเลขท่ี ๑-๓๖ 
และกรณีท่ีบริษัท ทรู วิชั่นส� จํากัด (มหาชน) ยื่นฟLองสํานักงาน กสทช. กรรมการ กสทช. โดยขอให<ศาล



๑๕ 
 

กําหนดมาตรการบรรเทาทุกข�ชั่วคราวเพิกถอนประกาศ กสทช. ในกรณีเดียวกัน ซ่ึงศาลปกครองกลาง          
ได<มีคําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับคดีของ  บริษัท ทรูวิชั่นส� จํากัด (มหาชน) ด<วย โดยประธาน กสทช.          
ได<มอบหมายให<รองเลขาธิการ กสทช. (นายก)อกิจ ด)านชัยวิจิตร) รับเรื่องนี้และแจ<งให<เลขาธิการ กสทช.                    
เพ่ือทราบด<วย 

 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบเรื่องขอเชิญกรรมการ กสทช. ทุกท)าน เข<าร)วมอวยพร ฯพณฯ 
ประธานองคมนตรี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท�) เนื่องในโอกาสข้ึนปwใหม)  ในวันท่ี 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามท่ีประธาน กสทช. แจ<งให<ท่ีประชุมทราบ 

๒. มอบหมายให<รองเลขาธิการ กสทช.  (นายก)อกิจ ด)านชัยวิจิตร)  แจ<งเรื่องการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใช<ในการประชาสัมพันธ� ผลการดําเนินงานของ กสทช.  ในเรื่องประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดลําดับบริการโทรทัศน�  ให<เลขาธิการ กสทช. 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการในส)วนท่ีเก่ียวข<อง 

  
ประธาน ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๓ ธันวาคม 

๒๕๕๘   ให<ท่ีประชุมทราบ พร<อมกล)าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล)าวปHดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๔๐      น.  
 
 
 


