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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล9าวเปMดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  

๑. เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. พร6อมด6วย กสทช. รศ. 
ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ เลขาธิการ กสทช. ได6เข6าร9วมพิธีลงนาม
ความร9วมมือ (Joint Statement) ระหว9างสํานักงาน กสทช. กับกระทรวง
โทรคมนาคมและการสื่อสารมวลชนสหพันธรัฐรัสเซีย  (Ministry of Telecom 
and Mass Communications of the Russian Federation) ณ กรุงมอสโก 
สหพันธรัฐรัสเซีย ตามคําเชิญของรัฐมนตรีว9าการกระทรวงโทรคมนาคมและ
การสื่อสารมวลชนสหพันธรัฐรัสเซีย (Mr. Nikolay Nikiforov) และประชุม
หารือระหว9างหน9วยงานท้ัง ๒ ฝGาย ซ่ึงทางสหพันธรัฐรัสเซียมีรัฐมนตรี      
ช9วยว9าการกระทรวงอีก ๒ ท9านเข6าร9วมด6วย สําหรับสาระสําคัญในการลงนาม
ความร9วมมือครั้งนี้ ได6เน6นในเรื่องความร9วมมือส9งเสริมให6มีการลดอัตรา
ค9าบริการข6ามแดนอัตโนมัติระหว9างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย รวมถึง
แลกเปลี่ยนความรู6ประสบการณ�ในเรื่อง Cyber Security ความปลอดภัย    
ในการใช6บริการโทรคมนาคม ซ่ึงในคณะเดินทางยังมีภาคเอกชนท่ีเปlน
ผู6ประกอบการเข6าร9วมด6วย โดยได6หารือโดยตรงกับผู6ประกอบการของ
สหพันธรัฐรัสเซียเรื่องดังกล9าว ได6แก9 บริษัท ทรูมูฟ จํากัด (True move)  
และบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด (AWN) เพ่ือให6การดําเนินงาน
บรรลุซ่ึงข6อตกลงได6อย9างรวดเร็ว สําหรับประโยชน�ท่ีคาดว9าจะได6รับคือ       
จะสร6างแรงจูงใจเรื่อง Data Roaming และอัตราค9าบริการท่ีลดลง ซ่ึงจะส9งผลดี
ต9อการท9องเท่ียว และการดําเนินธุรกิจระหว9างประเทศ เหมือนกรณีท่ีได6มี  
การลงนามความร9วมมือกับประเทศญ่ีปุGนไปแล6ว 

๒. เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เปlนประธานในพิธีประกาศผล
และมอบรางวัลผู6ชนะการประกวดแอพพลิเคชั่นส�บนโทรศัพท�สมาร�ทโฟน
สําหรับผู6พิการทางการมองเห็น การได6ยิน หรือสื่อความหมาย ณ อาคาร
หอประชุม ชั้น ๒ เพ่ือส9งเสริมพัฒนาให6ผู6 พัฒนาแอพพลิเคชั่นส�รุ9นใหม9        
ได6ตระหนักถึงผู6พิการท่ีต6องการใช6ชีวิตเหมือนบุคคลธรรมดา ซ่ึงเปlนการ
ยกระดับชีวิตของผู6พิการ โดยมีผู6เข6าร9วมประกอบด6วย นักเรียน นักศึกษา  
จากมหาวิทยาลัย และประชาชนท่ัวไป ซ่ึงมีผู6ได6รับรางวัล จํานวน ๑๑ ทีม  
โดยเปlนท่ีน9าสังเกตว9าไม9มีรางวัลชนะเลิศท่ี ๑ แต9มีรางวัลท่ี ๒ เนื่องจาก
คณะกรรมการได6พิจารณาเห็นว9าช9วงเวลาท่ีให6ส9งผลงานเข6าประกวดค9อนข6าง
จํากัด จึงอาจจะทําได6ไม9สมบูรณ� จึงไม9มีผู6ใดได6รางวัลชนะเลิศท่ี ๑ อย9างไรก็ดี 
ผู6บริหารของสมาคมคนหูหนวกแห9งประเทศไทย และสมาคมคนตาบอด    
แห9งประเทศไทย มีความรู6สึกดีใจท่ี กสทช. ได6ให6การสนับสนุน 
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๓. ในช9วงระยะเวลาวันท่ี ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงในวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เปlนวันสื่อสารแห9งชาติ สํานักงาน กสทช. ได6กําหนดจัดงาน NET ๒๐๑๗ 
สําหรับในปIนี้จะจัดสัมมนาในหัวข6อเก่ียวกับความปลอดภัยทางไซเบอร� โดยได6เชิญ 
Mr. Richard A. Clarke ซ่ึงเปlนผู6มีความเชี่ยวชาญด6านความปลอดภัยทาง    
ไซเบอร� และเปlนนักเขียนชื่อดังจากหนังสือ “Cyber War : The Next Threat to 
National Security and What to Do About It” และเปlนท่ีปรึกษาของ
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลายท9านท่ีผ9านมา มาเปlนวิทยากรบรรยาย
ในเรื่องเก่ียวกับความปลอดภัยทางไซเบอร�ในสังคมยุคดิจิตอล โดยการจัดงาน
มีกําหนด ๒ วัน ซ่ึงในวัน ท่ี  ๓ สิ งหาคม ๒๕๖๐ จัดสัมมนาในหัวข6อ 
“Cyberwarfare in Digital Economy Era : Strategic Considerations   
for Thailand” เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. จัดงานสําหรับหน9วยงานภาครัฐ        
ท่ีกระทรวงกลาโหม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  และรั ฐมนตรีว9 าการ
กระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ�สุวรรณ) เปlนประธานในการสัมมนา  
และในวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดสัมมนาในหัวข6อ “Cyber Security : 
Challenges and Opportunities in the Digital Economy” เวลา ๑๓.๐๐ 
– ๑๖.๓๐ น. โรงแรมสยามเคมเปนสก้ี กรุงเทพมหานคร ซ่ึงนายกรัฐมนตรี  
ได6มอบหมายให6รองนายกรัฐมนตรี  (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง)        
เปlนประธานในการสัมมนาดังกล9าว หากกรรมการ กสทช. ท9านใดสนใจท่ีจะ
เชิญแขกเข6าร9วมงานสัมมนาดังกล9าว ขอให6แจ6งความประสงค�ให6สํานักงาน 
กสทช. ได6ทราบด6วย  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให6แก6ไขข6อความในรายงานการประชุม 
ดังนี้ 
๑. ให6เพ่ิมเติมข6อความในมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๕ ข6อ ๑ จากเดิม “ท่ีประชุม 

กสทช. ได6พิจารณาในรายละเอียดด6วยความรอบคอบตามเหตุผลข6างต6นแล6ว 
จึงมีมติว9า” แก6ไขใหม9เปlน “ท่ีประชุม กสทช. ได6พิจารณาในรายละเอียดด6วย
ความรอบคอบตามเหตุผลข6างต6นแล6ว จึงมีมติเสียงข6างมาก (ประธาน กสทช.   
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) เห็นว9า”  



 ๕ 
 

๒. ให6แก6ไขมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๖ ข6อ ๒ จากเดิม “ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�
เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. ....” แก6ไขใหม9เปlน “ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  
ร9างประกาศ กสทช. ....”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๔ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐  
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๔ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน� (กสท.) : เลขาธิการ กสทช. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง     
และกิจการโทรทัศน� ระหว9างวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐    
ตามเอกสารท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :                

เลขาธิการ กสทช. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม     

ตามเอกสารท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให6ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน   

๕ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ระหว�างวันท่ี 

๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ปบ.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. ระหว9าง

วันท่ี ๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๔ ท9าน ได6แก9 ศาสตราจารย�พิเศษ 
ประสพสุข  บุญเดช  พลเอก ชิตศักด์ิ  ประเสริฐ นายสุรินทร�  จิรวิศิษฎ� และ     
รองศาสตราจารย� ดร. สุเจตน�  จันทรังษ�  ท้ังนี้ ตามข6อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ 



 ๖ 
 

กทช. ว9าด6วยการจ6างท่ีปรึกษา ผู6ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู6ช9วยเลขานุการ
ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 

ดร. นที  ศุกลรัตน�) ประจําเดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๐ : รองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. นทีฯ) 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 

ประจําเดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ราย ได6แก9 พลตํารวจเอก 
ชาญชิต  เพียรเลิศ พลเอก สุเจตน�  วัฒนสุข และนายสวัสด์ิ  โชติพานิช ท้ังนี้ 
ตามข6อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว9าด6วยการจ6างท่ีปรึกษา ผู6ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู6ช9วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี     
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย    

จิตรภาษ�นันท�) ไตรมาสท่ี ๑ ประจําปC ๒๕๖๐ : กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย 

จิตรภาษ�นันท�) ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ท9าน ได6แก9    
พลตรี ชัยณรงค�  เชิดชู  พลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ�  และนายวิษณุ  ตัณฑวิรุฬห� 
ท้ังนี้ ตามข6อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว9าด6วยการจ6างท่ีปรึกษา ผู6ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู6ช9วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข.อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ระหว�าง

เดือนมกราคม – กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ : กทค. รท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการไกล9เกลี่ยข6อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ระหว9าง

เดือนมกราคม – กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ตามข6อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช.   
ว9าด6วยการไกล9เกลี่ยข6อพิพาทระหว9างผู6รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และผู6ร6องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข6อสังเกตเรื่อง รายงานผลการดําเนินการไกล9เกลี่ยข6อพิพาท    

ในกิจการโทรคมนาคม ว9าในช9วงท่ีผ9านมามีเรื่องเข6าสู9การไกล9เกลี่ยเพียงเดือนละ 
๐ – ๑ ราย สําหรับในช9วงระหว9างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ มีเพียง   
๑ ราย ซ่ึงอาจจะต6องพิจารณาเหตุผลความจําเปlนในตอนปรับโครงสร6างองค�กร
เม่ือพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ฉบับใหม9มีผลบังคับใช6 ว9าจะต6อง



 ๗ 
 

ปฏิรูปหน9วยงานส9วนนี้ ในลักษณะใด เพราะจะต6องคํานึง ถึงเรื่องต6นทุน            
ในการดําเนินงานกับผลลัพธ�ท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงประธาน กสทช. ให6สํานักงาน กสทช.    
รับข6อสังเกตของ กสทช. ประวิทย�ฯ ไปดําเนินการในการพิจารณาปรับปรุง
โครงสร6างองค�กรของสํานักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร    
คลื่นความถ่ีฯ ฉบับท่ีแก6ไขใหม9 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ : มท. ทท. คท.    
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบั ติงานตามท่ี กสทช. ได6แต9ง ต้ังเจ6าพนักงาน            

ผู6ออกใบอนุญาตหรือมอบหมายให6เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก6ไข
เพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : สรุปผลการรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะต�อ ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง 

มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล : กสท. คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมฯ ทส.   

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต9อสรุปผลการรับฟ~งความคิดเห็น

สาธารณะและแนวทางดําเนินการต9อร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน  
ทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให6สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร9
ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต9อไป 

๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. เรื ่อง มาตรฐาน        
ทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล     
ท่ีมีการปรับปรุงแก6ไขตามผลการรับฟ~งความคิดเห็นสาธารณะ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให6สํานักงาน กสทช. นําร9างประกาศนําเสนอ
ประธาน กสท. เพ่ือลงนามในประกาศดังกล9าวข6างต6นในฐานะปฏิบัติการแทน
ประธาน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให6สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ให6เปlนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข6องจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
อนึ่ง กสทช.ประวิทย�ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผู6มีอํานาจลงนาม โดยจะ
จัดทําบันทึกจัดส9งให6ในภายหลัง 



 ๘ 
 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง สรุปผลการรับฟ~งความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ขอให6สํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดทํา RIA ประกอบไว6 
เพ่ือให6สอดคล6องตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ วรรคสอง แห9งรัฐธรรมนูญแห9ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๕๓๙ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ขอให6บันทึกความเห็นไว6ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

“ผมไม9 เห็นด6วยต9อการท่ีประธาน กสท. (รองประธาน กสทช.        
ด6านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�) จะเปlนผู6ลงนามในประกาศฯ เอง 
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา 
๒๗ (๒๔) กําหนดให6 กสทช. เปlนผู6มีอํานาจหน6าท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหน6าท่ีของ กสทช. แม6ว9าตามมาตรา ๒๓ วรรคท6าย
ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล9าว จะกําหนดว9า ในการปฏิบัติหน6าท่ี กสทช. 
อาจมอบหมายให6กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ได6 
แต9ตามหลักการมอบหมายอํานาจหน6าที่ (Delegation of Authority)     
ต6องพิจารณาลักษณะของอํานาจหน6าท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของ
เรื่องนั้น ซ่ึงอํานาจในการลงนามร9างประกาศฯ เปlนอํานาจสําคัญ และเปlน
อํานาจหน6าท่ีเฉพาะของประมุขในองค�กร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว6        
สําหรับปฏิบัติด6วยตนเอง ในการเห็นชอบร9างกฎหมายตามลําดับชั้นไป 
(อ�างอิงตามกระบวนการพิจารณายกร�าง แก�ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับกระทรวงยุติธรรม : คู�มือการปฏิบัติงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน�า ๑๙ ท่ีเป2นอํานาจรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงลงนามร�างกฎกระทรวง เป2นต�น) ผมจึงเห็นว9า อํานาจในการเปlน    
ผู6ลงนามในประกาศต9างๆ นั้นเปlนอํานาจหน6าท่ีของประธาน กสทช. เปlนการเฉพาะ 
ดังนั้น หากไม9มีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบข6อกฎหมายในประเด็นนี้        
ให6กระจ9างชัด ก็ควรท่ีจะคงให6ประธาน กสทช. เปlนผู6ลงนามในประกาศต9างๆ 
เท9านั้น เพ่ือป�องกันมิให6เกิดข6อพิพาทเรื่องความชอบด6วยกฎหมายของ
ประกาศ เปlนคดีปกครองจากการใช6อํานาจทางปกครองของเจ6าหน6าท่ีท่ีต6อง
กระทําโดยเจ6าหน6าท่ีซ่ึงมีอํานาจหน6าท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)” 

 
 
 



 ๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ :  การแก.ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน� : กสท. มส. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให6แก6ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ

โทรทัศน� จํานวน ๒ คณะ ซ่ึงเปlนการใช6อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห9ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด6านกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยแต9งต้ัง    

นายเฉลิมชัย  ผู6พัฒน� เปlนอนุกรรมการ 
๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปlนในการใช6

คลื่นความถ่ีด6านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� โดยแต9งต้ัง            
นายประพฤติ  ฉัตรประภาชัย  เปlนอนุกรรมการ 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต9งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด6านกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณา
ความจําเปlนในการใช6คลื่นความถ่ีด6านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  
ให6สํานักงาน 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 ๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การแก6ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ขอความเห็นชอบในการเปล่ียนแปลงองค�ประกอบและขยายเวลาการปฏิบัติ

หน.าท่ีของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจําเรือ (General Operator’s 
Certificate : GOC) และประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted Operator’s 
Certificate : ROC) : กทค. บท. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให6เปลี่ยนแปลงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบเพ่ือ

รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ (General 
Operator’s Certificate : GOC) และประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted 
Operator’s Certificate : ROC) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู6อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม อนุกรรมการ 



 ๑๐ 
 

๓. ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม อนุกรรมการ 
๔. ผู6อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม อนุกรรมการ 
๕. ผู6แทนกรมเจ6าท9า อนุกรรมการ 
๖. ผู6แทนสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม อนุกรรมการ 
 จํานวน ๓ คน 
๗. นางสาวปาริชาติ  คฤหาสน�สุวรรณ อนุกรรมการและ 
  เลขานุการ 
๘. นายพิพัฒน�  บํารุงกาญจน� อนุกรรมการและ 
  ผู6ช9วยเลขานุการ 
และอนุมัติให6ขยายเวลาการปฏิบัติหน6าท่ีของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบฯ 
ออกไปอีก เปlนเวลา ๒ ปI นับต้ังแต9วันท่ีมีคําสั่งแต9งต้ัง  
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต9งต้ังคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ (General 
Operator’s Certificate : GOC) และประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted 
Operator’s Certificate : ROC) ให6สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ
ของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี 
๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๖  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบ    
และขยายเวลาการปฏิบัติหน6าท่ีของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบ  
เพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ 
(General Operator’s Certificate : GOC) และประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล 
(Restricted Operator’s Certificate : ROC) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข6อสังเกตเรื่องการเสนอแต9งต้ังอนุกรรมการ ซ่ึงในบางชุด
ไม9ได6ให6ผู6ช9วยเลขานุการเปlนอนุกรรมการ แต9อนุกรรมการชุดนี้มีการเสนอให6
พนักงาน กสทช. เปlนอนุกรรมการและผู6ช9วยเลขานุการ ซ่ึงจะมีผลต9อสิทธิ   
ในการโหวต ดังนั้น ขอให6จัดทําเปlนหลักเกณฑ�ความจําเปlนในการเสนอแต9งต้ัง
เปlนอนุกรรมการและผู6ช9วยเลขานุการ ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. แจ6งว9าจะขอรับ
ข6อสังเกตไปดําเนินการต9อไป 

 
 
 
 



 ๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการออกเครื่องหมาย
การได.รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� : 
กทค. ทท. นท. มท. คท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการของร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ� 

วิธีการ และเง่ือนไขการออกเครื่องหมายการได6รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให6มีการรับฟ~งความคิดเห็นของผู6 มีส9วนได6เสีย      
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือให6เปlนไปตามมาตรา ๒๘  
แห9งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอ   
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต9อไป 

๓. รับทราบรายงานประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแล หรือ Regulatory 
Impact Assessment (RIA) ของการจัดทําร9างประกาศดังกล9าว ตามเอกสาร 
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข
การออกเครื่องหมายการได6รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ�  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติ  

การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : กทค. มท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให6แต9งต้ังคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีองค�ประกอบ และวาระ   
การปฏิบัติงาน ๒ ปI นับต้ังแต9วันท่ีมีคําสั่ง ซ่ึงเปlนการใช6อํานาจของ กสทช.    
ตามมาตรา ๓๓ แห9งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ท้ังนี้ โดยให6ได6รับค9าตอบแทนเปlนเบ้ียประชุม ตามข6อ ๑๔(๒) ข6อ ๑๕ และ      
ข6อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว9าด6วยการประชุม ค9าตอบแทน และค9าใช6จ9ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. นายพิษณุ  วิเชียรสรรค� ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายอนุรักษ�  นิยมเวช อนุกรรมการ 
๓. นางสาวสุภัทรา  นาคะผิว อนุกรรมการ 
๔. ผู6อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม เลขานุการ 
 หรือผู6แทน 
 



 ๑๒ 
 

๕. พนักงานท่ีผู6อํานวยการสํานักกฎหมาย ผู6ช9วยเลขานุการ 
โทรคมนาคมมอบหมาย 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต9งต้ังคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ให6สํานักงาน 
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 ๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง การแต9งต้ังคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิด
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : ข.อเสนอของประเทศไทยต�อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ�ระดับโลกว�าด.วย

วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟ̂ก ครั้งท่ี ๒ (APG19–2) : 
คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ�ระดับโลกฯ คภ.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบข6อเสนอของประเทศไทย จํานวน ๖ ข6อเสนอ ใน ๕ กลุ9มทํางาน          

ท่ีจะนําเสนอต9อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ9ระดับโลกว9าด6วยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟMก ครั้งท่ี ๒ (APG19–2) ตามเอกสาร   
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ข6อเสนอของประเทศไทยต9อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ9
ระดับโลกว9าด6วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟMก ครั้งท่ี ๒ 
(APG19–2)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ :  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวก  

ในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวนเงิน ๔,๐๐๐ ล.านบาท (ส่ีพันล.านบาท) : ปบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการสําหรับโครงการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได6มีมติ
รับทราบสรุปสาระสําคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ9นดิน      
เชิงยุทธศาสตร� ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ ตามข6อเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยมอบหมาย
ให6สํานักงาน กสทช. ส9งเรื่องข6อเสนอดังกล9าวให6คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย



 ๑๓ 
 

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม      
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ พิจารณาให6เปlนไปตามกฎหมายและระเบียบต9อไป   
อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอเปMดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกจัดส9งให6        
ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ระบบอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing 
Business Portal) ของสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวนเงิน ๔,๐๐๐ ล6านบาท       
(สี่พันล6านบาท) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๕๔๕ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ขอให6บันทึกความเห็นไว6ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๓.๒ ดังนี้ 

“โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนนี้เปlนประโยชน�ต9อประเทศอย9างชัดเจน 
แต9การสนับสนุนงบประมาณ ๔,๐๐๐ ล6านบาทนั้น หากใช6งบประมาณปกติ
ของสํานักงาน กสทช. ต6องดําเนินการภายใต6ระเบียบ กทช. ว9าด6วยการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส9งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ซ่ึงการดําเนินโครงการนี้ไม9ใช9ภารกิจตามกฎหมายของ 
กสทช. หากใช6ระเบียบดังกล9าวอาจทําให6เกิดความเข6าใจผิดว9า กสทช.      
เปlนองค�กรแหล9งทุนสําหรับโครงการท่ัวไป ซ่ึงผิดบทบาทหน6าท่ีองค�กรกํากับดูแล 
และหากมุ9งใช6เงินเหลือจ9ายท่ีต6องส9งเปlนรายได6แผ9นดิน ก็เท9ากับเปlนการ
เปลี่ยนเส6นทางการเงินจากการนําส9งกระทรวงการคลังเปlนการส9งตรง
ผู6รับผิดชอบโครงการนี้เท9านั้น 

ในชั้นต6น เห็นว9าการสนับสนุนโครงการนี้น9าจะสอดคล6องกับ
วัตถุประสงค�ของกองทุน กทปส. จึงเห็นควรส9งให6คณะกรรมการ กทปส. 
พิจารณาโดยละเอียดว9าสอดคล6องกับวัตถุประสงค�ตามกฎหมายของกองทุน
หรือไม9 หากสอดคล6องจึงจะดําเนินการตามระเบียบต9อไป ท้ังนี้ จําเปlนต6อง
พิจารณากระแสรายรับ–รายจ9ายของกองทุนไปพร6อมกันด6วย เพราะหาก
กองทุนมีรายรับไม9เพียงพอก็จะกระทบโครงการไปด6วย และต6องพิจารณา    
ถึงงวดการจ9ายเงิน เพราะหากจ9ายเพียงก6อนเดียวก็จะเปlนวงเงินที่สูงมาก    
แต9หากแบ9งจ9ายก็จะต9อเนื่องไปถึงวาระของ กสทช. ชุดใหม9 ซ่ึงอาจมีความเห็น
ต9างไปจาก กสทช. ชุดป~จจุบันก็ได6 อย9างไรก็ตามผู6ชี้แจง แจ6งว9า จะแบ9งเงินเปlน 
๓ งวด และผู6รับเงินคือ สรอ. แต9ในส9วนของ กสทช. อาจต6องพิจารณาว9า    
จะมีการติดตามประเ มินผลการดําเนินการในแต9ละงวดด6วยหรือไม9          
และในอนาคต ควรมีการพิจารณาความเปlนไปได6ของการสนับสนุนและภาระ
ทางงบประมาณ ก9อนท่ีจะมีการรับปากกับหน9วยงานภายนอก เพ่ือป�องกัน
ป~ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน” 

 



 ๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณาทบทวนโครงการท่ีได.รับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน
ด.วยวิธีการเทียบเคียงวิธีการประกวดราคา จํานวน ๒ โครงการ : ทบ.  
๑) โครงการจัดทําเครือข�ายอินเทอร� เน็ตไร.สายศูนย�ศึกษาการพัฒนาฯ        

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๕ ศูนย� 
๒) โครงการเพ่ิมศักยภาพการรับส่ือสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิทัลสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ียากต�อการเข.าถึง 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให6ปรับเปลี่ยนวิธีการส9งเสริมและสนับสนุนเงินกองทุนสําหรับ

โครงการจัดทําเครือข9ายอินเทอร� เน็ตไร6สายศูนย� ศึกษาการพัฒนาฯ            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๕ ศูนย� จากเดิมซ่ึงใช6กระบวนการจัดซ้ือจัดจ6าง     
โดยเทียบเคียงระเบียบ กสทช. ว9าด6วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปลี่ยนเปlน     
ให6ดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ6างตามระเบียบ กสทช. ว9าด6วย    
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเม่ือสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู6เสนอ
ราคาตํ่าสุดแล6ว ให6สํานักงาน กสทช. นําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ และท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให6  
ความเห็นชอบต9อไป 

๒. เห็นชอบให6ชะลอการดําเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพการรับสื่อสัญญาณโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ียากต9อการเข6าถึง   
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให6สํานักงาน กสทช. แจ6งผู6ท่ีเก่ียวข6อง 
เพ่ือทบทวนปรับปรุงขอบเขตของงานโครงการให6มีความเหมาะสม โดยศึกษา
วิเคราะห�และประเมินความเหมาะสมในด6านเทคนิคและงบประมาณ        
โดยคํานึงถึงการดําเนินโครงการเพ่ือให6บรรลุนโยบายในระดับภาพรวม      
ของประเทศ ก9อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ พิจารณาต9อไป 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอเปMดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกจัดส9งให6        
ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาทบทวนโครงการท่ีได6รับการส9งเสริมและสนับสนุน
เงินจากกองทุนด6วยวิธีการเทียบเคียงวิธีการประกวดราคา จํานวน ๒ โครงการ  

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๕๔๐ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ขอให6บันทึกความเห็นไว6ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๓.๓ ดังนี้ 

“มาตรา ๕๕ แห9งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กําหนดให6คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน6าท่ีในการบริหารกองทุน 
ดังนั้นเม่ือคณะกรรมการกองทุนเห็นควรเปลี่ยนวิธีการจากจัดซ้ือจัดจ6าง     
โดยเทียบเคียงระเบียบ กสทช. มาเปlนการดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ6าง
ตามระเบียบ กสทช. ว9าด6วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย9างเต็มท่ี ก็เห็นควรเห็นชอบด6วย 



 ๑๕ 
 

เช9นเดียวกับข6อเสนอเรื่องการชะลอโครงการ คณะกรรมการกองทุนก็มีหน6าท่ี
เสนอความเห็นได6 อย9างไรก็ตาม เนื่องจากประเด็นเหตุผลของการชะลอ
เนื่องจากเห็นว9า TOR ยังขาดความสมบูรณ�นั้น เปlนสิ่งท่ีสมควรต6องมีการค6นพบ
และทักท6วงต้ังแต9ในข้ันตอนการกลั่นกรอง มิใช9ปล9อยให6โครงการท่ีไม9สมบูรณ� 
มีการเสนอผ9านการพิจารณาก9อนแล6วจึงขอชะลอในภายหลัง ดังนั้น เห็นควร
ต6องทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให6รอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ :  เรื่องค.างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การพิจารณาโครงการท่ีขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปC ๒๕๕๘  
(ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐) : ทบ.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให6เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง การพิจารณาโครงการท่ีขอรับ

การส9งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปI ๒๕๕๘ 
(ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ครั้งท่ี 
๒/๒๕๖๐) ซ่ึงผ9านการพิจารณาของท่ีประชุม กสท. ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. 
เสนอ ท้ังนี้ ให6สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต9อไป  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่องการพิจารณาโครงการท่ีขอรับการส9งเสริมและ
สนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โครงการ
ประเภทท่ี ๒ ประจําปI ๒๕๕๘ (ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย  
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐)  

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว9า ในการนําเสนอเรื่องผลการพิจารณา
โครงการท่ีขอรับการส9งเสริมและสนับสนุนของกองทุนฯ สํานักงาน กสทช. 
ต6องดําเนินการให6เปlนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๕ แห9งพระราชบัญญัติองค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงกําหนดให6อํานาจการเห็นชอบ เปlนของ 
กสทช. โดยในกรณีท่ี กสทช. มีความเห็นแตกต9างจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 
จะต6องให6เหตุผลประกอบการพิจารณาไว6ด6วย ดังนั้น แม6ผลการกลั่นกรอง  
ของท่ีประชุม กสท. ให6ผ9านเพียง ๔ โครงการ แต9ในการนําเสนอต9อท่ีประชุม กสทช. 
ก็ต6องนําเสนอทุกโครงการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุน 
เพ่ือให6กระบวนการถูกต6องตามกฎหมาย โดยผลการพิจารณาของ กสท.    
เปlนความเห็นประกอบ แต9ไม9ได6มีอํานาจท่ีจะตัดโครงการใดออกไปได6    

 
 



 ๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ : รายงานผลการคัด เ ลือก ท่ีปรึกษาดํ า เนิ น โครงการ สํารวจ พ้ืน ท่ีและ      

ออกแบบรายละเอียด (Detail Design) การจัดให.มีสัญญาณโทรศัพท�และ
บริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห�างไกล จํานวน ๑๕,๗๓๒ หมู�บ.าน : 
ถท. พย. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให6จ6างสํานักงานศูนย�วิจัยและให6คําปรึกษาแห9งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

เปlนท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินโครงการสํารวจพ้ืนท่ีและออกแบบรายละเอียด     
(Detail Design) การจัดให6มีสัญญาณโทรศัพท�และบริการอินเทอร�เน็ต    
ความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห9างไกล จํานวน ๑๕,๗๓๒ หมู9บ6าน วงเงิน ๘๑ ล6านบาท     
ซ่ึงเปlนราคาท่ีรวมค9าใช6จ9ายท้ังปวงแล6ว ท้ังนี้ ตามข6อ ๙ (๓) ของระเบียบ กสทช. 
ว9าด6วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกท่ีปรึกษาดําเนินโครงการสํารวจพ้ืนท่ี
และออกแบบรายละเอียด (Detail Design) การจัดให6มีสัญญาณโทรศัพท�     
และบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห9างไกล จํานวน ๑๕,๗๓๒ หมู9บ6าน   

 
ประธาน ได6แจ6งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ ในวันพุธท่ี ๑๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ พร6อมกล9าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล9าวปMดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.  
 
                                                   
                                                   


