
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 

วันศุกร�ท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห,องประชุม  ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

_______________________________ 
 
ผู,เข,าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน� รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๖. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� กรรมการ 
๗. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๘. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู,ไม�เข,าร�วมประชุม 
๑. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� ติดภารกิจ 
๒. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร ติดภารกิจ 
 
ผู,เข,าร�วมประชุม  
๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
๒. นายไตรรัตน�  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. 
๓.  พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ�  หร7ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. 
๔. ผศ. ภักดี  มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. 
๕. นายก7อกิจ  ด7านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. 
๖. นายพิทยาพล  จันทนะสาโร ผู9เชี่ยวชาญพิเศษ (ช ๑) 
๗. นายพากเพียร  สุนทรสิต ผู9เชี่ยวชาญพิเศษ (ช ๑) 
๘. นางสุวรรนีย�  เจียรานุชาติ  ผู9อํานวยการสํานักเลขาธิการ 
๙. นางอัจฉรา  ป?ณยวณิช ผู9อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๐. นายฉันทพัทธ�  ขําโคกกรวด ผู9อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน 
๑๑. นายพงษ�พัฒน� พาหารเหลา ผู9อํานวยการสํานักอํานวยการสายงานบริหารคลื่นความถ่ี 

       และภูมิภาค 



 ๒ 
 

เจ,าหน,าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  กDกเกียรติกุล ผู9อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน� ผู9อํานวยการส7วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส ผู9อํานวยการส7วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู9อํานวยการส7วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู9อํานวยการส7วน สํานักสื่อสารองค�กร 
๖. นางนภาพร  เก7งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

สํานักสื่อสารองค�กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ7มมณี ลูกจ9าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 
ก7อนเริ่มการประชุม ประธาน กสทช. ได9ขอให9กรรมการ กสทช. ผู9บริหาร และ

พนักงาน สํานักงาน กสทช. ท่ีปฏิบัติงานในห9องประชุมได9ร7วมกันยืนเพ่ือถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เปIนเวลา ๙ นาที 

 
ประธาน     กล7าวเปJดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 
 ในวันนี้เปIนการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เนื่องจากมีวาระ  
สําคัญของชาติ เรื่องประกาศสํานักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต และได9มี
หมายกําหนดการต7างๆ ท่ีเก่ียวข9อง ซ่ึงจะได9มอบให9สํานักงาน กสทช. รับไปดําเนินการในส7วนท่ีเก่ียวข9อง 
สําหรับวันนี้ จะมีการประชุมหารือ ๒ เรื่อง  ได9แก7  ๑) เรื่องท่ี กสทช. เก่ียวข9องในการกํากับดูแล และ      
๒) เรื่องท่ีสํานักงาน กสทช. จะต9องดําเนินการ อาทิ การขอเปIนเจ9าภาพในการบําเพ็ญพระราชกุศล               
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ  แนวปฏิบัติเรื่องการแต7งกายของพนักงาน สํานักงาน กสทช. นอกจากนี้ 
ได9รับทราบเพ่ิมเติมว7าคณะรัฐมนตรีได9มีมติ ให9วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปIนวันหยุดราชการ เพ่ือให9
ข9าราชการ และเจ9าหน9าท่ีหน7วยงานของรัฐ ได9ไปร7วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู7หัว ในพระบรมโกศ  



 ๓ 
 

และภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น จะขอเชิญกรรมการ กสทช. ผู9บริหารและพนักงาน สํานักงาน กสทช.        
ร7วมพิธีถวายสักการะเบ้ืองหน9าพระบรมฉายาลักษณ�พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู7หัว ในพระบรมโกศ เวลา 
๑๐.๐๐ น.  ณ อาคารหอประชุมชั้น ๒  
 
มติท่ีประชุม                รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ9งให9ท่ีประชุมทราบ และให9สาํนักงาน กสทช.     

รับข9อสั่งการของประธาน กสทช. ไปพิจารณาดําเนินการในส7วนท่ีเก่ียวข9อง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  :     เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. 

-ไม�มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๓   :    รายงานผลการดําเนินงาน 

-ไม�มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๔   :    เรื่องเพ่ือทราบ 

-ไม�มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๕   :     เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ :    การดําเนินงานของ กสทช. กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
                             เสด็จสวรรคต  
  
มติท่ีประชุม               ๑.  รับทราบแนวปฏิบัติสําหรับผู9รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน� กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
เสด็จสวรรคต  ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) รายงานให9ท่ีประชุมทราบ 

                              ๒. รับทราบเรื่องการขอความร7วมมือผู9ให9บริการอินเทอร�เน็ต ในการติดตาม
ตรวจสอบข9อมูลท่ีส7งผ7านแอพพลิเคชั่น  และผู9ให9บริการโทรคมนาคมในการ
ติดต้ัง  Cell Site เสริมเพ่ิมเติม เพ่ืออํานวยความสะดวก   ณ บริเวณจุดบริการ 
ให9แก7ประชาชนท่ีไปร7วมงาน ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 
รายงานให9ท่ีประชุมทราบ  

                          ๓.  รับทราบรายงานเรื่องการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
เสด็จสวรรคต ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และข9อสั่งการเรื่องการประชุม สัมมนา 
และการเดินทางไปต7างประเทศ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. รายงานให9ท่ีประชุมทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖        :  เรื่องอ่ืนๆ  

-ไม�มี - 
 
ประธาน ได9แจ9งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ในวันท่ี ๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๙   

ให9ท่ีประชุมทราบ พร9อมกล7าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล7าวปJดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา   ๐๙.๕๐ น.             


