
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
นัดพเิศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๔๕ 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. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ กรรมการ 
๕. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง่า กรรมการ 
๖. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์  กรรมการ 
๗. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๘. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ กรรมการ 
๙. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๐. นายฐากร  ตัณฑสิทธ์ิ  เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  ติดภารกิจ 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อํานวยการส่วน  
   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กร 
๓. นายบุญย่ิง  โหมดเทศน์  ผู้อํานวยการส่วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้อํานวยการส่วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท์ ผู้อํานวยการส่วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก่งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค์กร 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑.    นายไตรรตัน์  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองคก์ร 
๒. พลอากาศตรี ดร.ธนพันธ์ุ  หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
๓. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๔. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  

  รักษาการในตําแหน่งรองเลขาธิการ กสทช.  
  สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
๕.   นางยุพา  จันทร์กระจ่าง ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๖.  นางสาวใจทิพย์  ศรีโนนชัย ผู้อํานวยการส่วน สํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๗.  พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ  
๘.  นางสาวลักษมี  นุตตะโร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น.  
 
ประธาน    กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
 วันน้ีมีเรื่องด่วนที่ต้องขอเชิญกรรมการ กสทช. ทุกท่านเข้าร่วมประชุม กสทช.    
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณาเรื่องการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสํานักงาน กสทช.     
ประจําปี ๒๕๕๙ ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี  
 
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

– ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

– ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระที่ ๔   : เรื่องเพื่อทราบ 
 

– ไม่มี – 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕  :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ของสํานักงาน กสทช. ประจําปี ๒๕๕๙ :  
 คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ของสํานักงาน กสทช. ประจําปี ๒๕๕๙ 

จํานวนเงิน ๕ ,๖๗๓ .๘๔๙ ล้านบาท ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. ประกอบด้วย 

 ๑. งบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนงานและยุทธศาสตร์ของสํานักงาน กสทช.  
ที่กําหนดไว้ จํานวนเงิน ๕,๓๙๕.๔๔๙ ล้านบาท ได้แก่  

 ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายที่จําเป็น จํานวน ๒,๖๓๑.๙๔๒ ล้านบาท   
 ๑.๒ งบประมาณรายจ่ายผูกพันข้ามปี จํานวน ๑,๑๙๐.๒๕๙ ล้านบาท 
 ๑.๓ งบประมาณรายจ่ายแผนงาน/โครงการใหม่ จํานวน ๑,๕๕๓.๒๔๘ ล้านบาท 
 ๑.๔ เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเป็น จํานวน ๒๐.๐๐๐ ล้านบาท 
 ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงงบประมาณ

หมวดรายการ รายจ่ายอ่ืน ประจําปี ๒๕๕๙ รายการค่าใช้จ่ายในการรองรับ
ภารกิจของคณะอนุกรรมการฯ โดยให้รวมเป็นค่าใช่จ่ายในการรองรับภารกิจ
ของคณะอนุกรรมการฯ ไว้ที่เดียวกัน และใช้จ่ายตามความจําเป็น 

 ๒. งบประมาณที่จัดสรรเข้ากองทุนต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 
๒๗๘.๔๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย 

 ๒.๑ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ  
              กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ จํานวน ๒๕๐.๐๐๐ ล้านบาท 
       ๒.๒ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาฯ จํานวน ๒๘.๔๐๐ ล้านบาท 
 อน่ึง สําหรับงบประมาณที่จะต้องจัดสรรให้กองทุนต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด   

ที่ประชุม กสทช. จะได้พิจารณาเพ่ิมเติมเมื่อมีรายละเอียดที่ชัดเจนต่อไป  
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หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติ    
ที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสํานักงาน 
กสทช. ประจําปี ๒๕๕๙                

 ๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๐๔๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม จํานวน ๒ หน้า ทั้งน้ี ตามมติ
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑ 

 ๓.  กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๑๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม จํานวน ๔ หน้า ทั้งน้ี ตามมติ
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑ 
และบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอให้บันทึก
ความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๑ ดังน้ี 

  “๑. มติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ได้อนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ๒๕๕๙ ในส่วน ๑) งบประมาณรายจ่ายที่จําเป็น ๒) งบประมาณ
รายจ่ายที่ผูกพันข้ามปี ๓) งบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเป็น และ ๔) งบจัดสรร
เข้ากองทุน รวม ๔,๑๒๐.๖๐๑ ล้านบาท โดยสําหรับงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน/โครงการใหม่ ๑,๑๙๒.๗๙๙ ล้านบาท ให้ประธาน กสทช. กรรมการ กสท. 
และกรรมการ กทค. พิจารณาปรับปรุงอีกครั้ง และหากมีความจําเป็นที่จะเพ่ิม
กรอบวงเงินก็ให้เสนอเพ่ิมได้เท่าที่มีความจําเป็น แต่ตามระเบียบวาระที่เสนอ
เพ่ือพิจารณาในครั้ง น้ี เป็นการเสนอขออนุมั ติงบประมาณรายจ่ายของ
สํานักงาน กสทช. ประจําปี ๒๕๕๙ ในภาพรวม โดยระบุเพียงว่า มีการเสนอ
ยอดงบส่วนแผนงาน/โครงการใหม่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็น ๑,๕๕๓.๒๔๘ ล้านบาท 
แต่ตามเอกสารระเบียบวาระและเอกสารประกอบทั้งปวงไม่มีการจําแนกให้เห็น
ได้ว่าแผนงาน/โครงการใหม่ที่มีการพิจารณาเพ่ิมเติมน้ันคือส่วนใด ในการน้ี    
จึงทําให้ไม่อาจพิจารณาได้ว่า งบประมาณรายจ่ายแผนงาน/โครงการใหม่ที่
เพ่ิมขึ้น ๓๖๐.๔๔๙ ล้านบาทน้ัน มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

  แต่จากการพิจารณางบประมาณส่วนน้ีในภาพรวม (เอกสารประกอบ ๔.๓) 
พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๘๑.๓) เป็นรายการรายจ่ายสําหรับการดําเนินงานของ 
กสทช. และสํานักงาน กสทช. ส่วนค่าใช้จ่ายโครงการ (ลงทุน) น้ัน นอกจากมีสัดส่วน
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ แล้ว ในแง่จํานวนเงินยังพบว่าน้อยกว่าจํานวนกรอบวงเงิน
ที่ขอเพ่ิมด้วย ดังน้ันจึงเกิดคําถามว่า การทบทวนงบประมาณตามมติ กสทช. 
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ แท้แล้วก่อให้เกิดการจัดสรรงบประมาณเพิ่มใน
ส่วนที่เป็นการสร้างผลผลิตจริงหรือไม่ 

  เช่นเดียวกับงบประมาณของสายงานกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ที่ปรับเพ่ิม
รวม ๑๐๑.๔๗๘ ล้านบาท จากข้อมูลในช้ันที่เสนอต่อที่ประชุม กทค. พบว่า 
เป็นส่วนของงบดําเนินงานฯ ๖๖.๔๗๘ ล้านบาท โดยมีงบโครงการ ๓๕ ล้านบาท 
จาก ๒ โครงการ ซึ่งโครงการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธ์ิการ
เปิดใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษสําหรับผู้พิการภายใต้เง่ือนไขการให้ใช้



๕ 
 

คลื่นความถ่ี ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ของ ถท. เป็นโครงการที่นําเสนอใหม่ 
จึงอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมติ กสทช. ที่ให้ปรับงบเพ่ือให้มีการ
ทบทวนโครงการที่อาจถูกตัดตกไป ทั้งๆ ที่เป็นภารกิจที่สําคัญหรือมีความ
จําเป็นเร่งด่วน  

  ๒. เมื่อพิจารณาในภาพรวมตามข้อมูลที่มีการเสนอมา (เอกสารประกอบ 
๔ และ ๗) พบว่า รายจ่ายสําหรับการดําเนินงานฯ มีสัดส่วนงบประมาณสูงที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๔ ของงบประมาณทั้งหมด ขณะที่ค่าใช้จ่ายโครงการ      
มีงบรวมทั้งโครงการที่ผูกพันงบข้ามปีและโครงการใหม่ร้อยละ ๒๗ .๙๐       
เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะงบสองหมวดน้ี รายจ่ายการดําเนินงานฯ จึงสูงกว่าค่าใช้จ่าย
โครงการประมาณ ๒.๔ เท่า เมื่อจําแนกตามยุทธศาสตร์ (เอกสารประกอบ ๗) 
พบว่า จากงบ ๕,๓๙๕.๔๔๙ ล้านบาท มีถึงร้อยละ ๕๐.๗๙ ที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารฯ ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม มีการ
จัดสรรงบไว้น้อยที่สุด เพียงร้อยละ ๗.๕๗ 

  ๓. หากเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๘ (เอกสารประกอบ ๓) งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ๒๕๕๙ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐.๗๕ (๕๕๐.๗๓๗ ล้านบาท)     
โดยเพ่ิมมากที่สุดในส่วนค่าใช้จ่ายโครงการ (๓๖๕.๒๓๖ ล้านบาท) ส่วนรายจ่าย
การดําเนินงานฯ เพ่ิม ๕๑.๙๒๕ ล้านบาท แต่เป็นการเพ่ิมในหมวดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรถึง ๒๖๓.๑๓๘ ล้านบาท อีกทั้งยังมีรายการ “ค่าจ้างเหมาบริการ” 
อยู่ในหมวดค่าใช้สอยอีก ๙๘.๓ ล้านบาท  

  ๔. ในส่วนค่าใช้จ่ายโครงการท่ีพิจารณาได้ในเชิงภาพรวมน้ัน พบว่า  
จากงบรวม ๑,๕๘๒.๘๙๘ ล้านบาท มีร้อยละ ๗๒.๘๔ เป็นส่วนของโครงการ   
ที่ผูกพันงบประมาณข้ามปี ขณะที่โครงการใหม่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๒๗.๑๖ 
โดยงบประมาณของโครงการท่ีผูกพันข้ามปีประจําปี ๒๕๕๙ มีอัตราเพ่ิมจาก   
ปี ๒๕๕๘ ถึงร้อยละ ๕๒.๕๕ หรือ ๓๙๗.๑๘๐ ล้านบาท ซึ่งมากกว่าค่าใช้จ่าย
โครงการในภาพรวมท่ีเพ่ิมขึ้น ๓๖๕.๒๓๖ ล้านบาท ส่วนงบประมาณโครงการ
ใหม่น้ันลดลงร้อยละ ๖.๙๒ หรือ ๓๑.๙๔๔ ล้านบาท ทั้งยังพบว่ามีโครงการใหม่
จํานวนไม่น้อยที่ต้ังงบประมาณในปีแรกเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่างบผูกพัน”  

 
ระเบียบวาระที่ ๖   : เรื่องอ่ืนๆ 
 
 ๑. ประธาน กสทช. ขอให้รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม   
(นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) รายงานเรื่องโครงการนําร่องการบูรณาการนําสายสื่อสารลงดิน ให้กรรมการ กสทช. 
ทุกท่านได้ทราบความคืบหน้า ซึ่งรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร)    
ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่าโครงการนําร่อง (Pilot Project) เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงาน กสทช.  
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการไฟฟ้านครหลวง โดยจะนําสายสื่อสาร
ลงท่อของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งได้กําหนดพ้ืนที่ดําเนินโครงการเร่ิมต้ังแต่บริเวณห้าแยกลาดพร้าวถึงบริเวณ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร เพื่อให้พื้นที ่ในกรุงเทพมหานครเกิดภูมิทัศน์สวยงาม       
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และช่วยเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งได้นําเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
เตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมทราบแล้ว ในเบ้ืองต้นจากการหารือร่วมกับผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมจํานวน ๙ ราย ยินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนําสายสื่อสารลงดิน 
 ประธาน กสทช. ได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการนําร่อง  
ถ้าดําเนินการให้เป็นผลสําเร็จจะใช้เป็นต้นแบบการดําเนินงานในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ       
ขอฝากเรื่องน้ีให้ กทค. ได้พิจารณา ทั้งน้ี โดยมีข้อห่วงใยในประเด็นเรื่องความชัดเจนของหน่วยงานที่จะเป็น
เจ้าภาพหลักในการดําเนินงานและเรื่องค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
 ๒. เลขาธิการ กสทช. ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่อง สรุปผลการดําเนินงานของ
คณะทํางานแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการพิจารณาของ
คณะทํางานกลั่นกรองข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล    
ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
 ๒.๑ เรื่องที่สํานักงาน กสทช. ได้ดําเนินการไปแล้ว ได้แก่ การแจกคูปองทีวี
ดิจิตอลเพ่ิมเติม การจัดลําดับรายการโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ และการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ   
การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม USO ซึ่งจะกําหนดเรียกเก็บต้ังแต่ร้อยละ ๐.๑ ถึงร้อยละ ๒ โดยจะไม่มีการ
เรียกเก็บย้อนหลัง 
 ๒.๒ เรื่องที่ต้องนําเสนอที่ประชุม กสท. เรื่องการพิจารณาลดอัตราค่าเช่าใช้
โครงข่ายทีวีดิจิตอลลง  
 ๒.๓ เรื่องที่จะต้องนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา ซึ่งคณะทํางานฯ ยังพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ เรื่องการเลื่อนการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีงวดที่ ๓          
การขยายระยะเวลาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพ่ือให้บริการภาคพ้ืนดิน     
ในระบบดิจิตอล (ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ) และการคืนใบอนุญาต การสํารวจความนิยม (Rating) 
และกฎ Must Carry ซึ่งผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา สํานักงานอัยการสูงสุดและ
กระทรวงการคลังขอนําเรื่องดังกล่าวกลับไปพิจารณาในรายละเอียด โดยจะนํามาหารือในสัปดาห์หน้า   
ทั้งน้ี เมื่อได้ข้อสรุปจะได้นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป  
 อน่ึง เลขาธิการ กสทช. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเรื่อง ศาสตราจารย์ ดร. นิลวรรณ  
เพชระบูรณิน ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง    
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ และสํานักงาน กสทช. จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙           
เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดธาตุทอง ศาลา ๑๐ กรุงเทพมหานคร  
 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานเรื่องโครงการนําร่องการบูรณาการนําสายสื่อสารลงดิน ตามท่ี  

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 
รายงานให้ที่ประชุมทราบ ทั้งน้ี ให้รับข้อคิดเห็นของประธาน กสทช. ไปพิจารณา
ดําเนินการ 

 ๒. รับทราบสรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางานแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการพิจารณาของคณะทํางาน
กลั่นกรองข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน    
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ในระบบดิจิตอล รวมทั้งเรื่องสํานักงาน กสทช. จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 
ศาสตราจารย์ ดร. นิลวรรณ เพชระบูรณิน  ตามที่เลขาธิการ กสทช. รายงาน   
ให้ที่ประชุมทราบ     

  
ประธาน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๕๕  น.                         
 
 


