
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 
วันพุธท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ 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. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๖. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๘. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.        เลขานุการ 
 
ผู/ไม�เข/าประชุม 
๑. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน� รองประธานกรรมการ    ติดภารกิจ 
 
ผู/เข/าร�วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ/าหน/าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก5กเกียรติกุล ผู7อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู7อํานวยการส:วน  
   รักษาการในตําแหน:งผู7อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู7อํานวยการส:วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู7อํานวยการส:วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางนภาพร  เก:งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๖. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค�กร 
๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ:มมณี ลูกจ7าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู/ช้ีแจง 
 

๑.   นายไตรรัตน�  วิริยะศิริกุล                     รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร�และกิจการองค�กร 
๒.   นายก:อกิจ  ด:านชัยวิจิตร        รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม  
๓.   นายฉันทพันธ�  ขําโคกกรวด ผู7อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน  
๔. นางยุพา  จันทร�กระจ:าง ผู7อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๕.   นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข      ผู7อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๖.   นางสุพินญา  จําปE ผู7อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๗.   นายวเรศ  บวรสิน  ผู7อํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๘.   นายสมสกุล  ชัยกาญจนาศักด์ิ      ผู7อํานวยการสํานักการคลัง 
๙.    นายสมศักด์ิ  สิริพัฒนากุล ผู7อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๑๐.  นางปริตา  วงศ�ชุตินาท ผู7อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน� 
๑๑. นายนิพนธ�  จงวิชิต  ผู7เชี่ยวชาญ (ช๒) รักษาการแทนผู7จัดการสํานักงานกองทุน 
 วิจัยและพัฒนา 
๑๒.  นางสาวจินตนา  พงษ�ศรีทอง ผู7ชํานาญการ (ช๓) สํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน 
๑๓. นางสาวชนัณภัสร�  วานกิานุกูล   ผู7อํานวยการส:วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๔. นายประทีป  สังข�เท้ียม ผู7อํานวยการส:วน สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๑๕. นายณัฐวุฒิ  อาจปร ุ ผู7อํานวยการส:วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๖. นางสาวศิริรักษ�  เสมาเงิน       ผู7อํานวยการส:วน สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม 
๑๗. นายศันสนะ  อัศวช:วง ผู7อํานวยการส:วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ๒ 
๑๘. นายจิตต�ศักด์ิ  ผาสุกจิตธรรม                 ผู7อํานวยการส:วน สํานักการคลัง 
๑๙. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ                 ผู7อํานวยการส:วน สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๒๐. นายสมภพ  รัตนาธรรมวฒัน� ผู7อํานวยการส:วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
๒๑. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยี

กระจายเสยีงและโทรทัศน� 



๓ 
 

๒๒. นายสุปรีย�  เทียนทํานูล  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริการโทรคมนาคม 
โดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 

๒๓. นางสาวรุจิรัตน�  โกยกุล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริการโทรคมนาคม 
โดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 

๒๔. นายวรุตม�  ว:องโจนานันท� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักกิจการโทรทัศน�     
ในระบบดิจิตอล 

๒๕. นางกุลรพี  พุทธมงคล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สาํนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๒๖. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทรวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักยุทธศาสตร�และ

การงบประมาณ 
๒๗. นางสาวชุลีกร  สังข�รุ:ง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ๑ 
๒๘.  นางสาวลักษมี  นตุตะโร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักยุทธศาสตร�และ

การงบประมาณ 
๒๙.  นายกฤษฎิ์  สุขโสต  ท่ีปรึกษาด7านกฎหมายของสํานักงาน กสทช. 
๓๐.  นายจีรภัทร�  งามนิล ลูกจ7าง สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๓๑.  นายสุรชัย  พรภัทรกุล กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๓๒.  ดร. ธนิต  ใจสะอาด  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๓๓.  นายพุฒตาล  น7อยวัน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๓๔.  นายอนุรักษ�  อยู:สําราญ  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล:าวเปLดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   :  เรื่องท่ีประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ  

๑. เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ได7เข7าร:วม
การประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
ณ  ตึกไทยคู:ฟOา ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา) 
เปPนประธานการประชุม ซ่ึงมีเรื่องท่ีเก่ียวข7องกับการดําเนินงานของ กสทช. ดังนี้ 
๑) การยกระดับโครงสร7างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ ท่ีดําเนินการโดย บมจ. ทีโอที ในนาม
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุมพ้ืนท่ีหมู:บ7านเปOาหมาย 
จํานวน ๒๔,๗๐๐ หมู:บ7าน และสํานักงาน กสทช. ดําเนินการในหมู:บ7านส:วนท่ีเหลือ
ในพ้ืนท่ีชายขอบเพ่ิมเติม จํานวน ๑๕,๗๓๒ หมู:บ7าน โดยใช7เงินงบประมาณจาก 
USO  สําหรับในส:วนของ กสทช. คาดว:าจะดําเนินการจัดทํา TOR แล7วเสร็จ
ประมาณเดือนมิถุนายน –เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  ๒) ความคืบหน7าการ



๔ 
 

ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข7อง ซ่ึงรวมถึงพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... ซ่ึงขณะนี้อยู:ในข้ันตอนนํา
ข้ึนทูลเกล7าฯ ต:อไป ๓) โครงการนําร:องบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสาร            
ซ่ึงสํานักงาน กสทช.ได7ดําเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ภายในซอย
พหลโยธิน ๘ (สายลม) เสร็จเรียบร7อยแล7ว  ๔) การพัฒนาดิจิทัลชุมชนระดับ
หมู:บ7าน โครงการดิจิทัลชุมชน (Digital Community) เพ่ือให7เกิดการสร7าง
รายได7ผ:านธุรกิจพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� (e-Commerce) โดยมีการนําเสนอ
แนวทางการให7ประชาชนได7ใช7ประโยชน�จากโครงการเน็ตประชารัฐ ๓ ด7าน 
ประกอบด7วย  e-Commerce e-Health และ e-Government ท้ังนี้ กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให7บริษัท ไปรษณีย�ไทย จํากัด เปPนผู7รับผิดชอบ
ด7าน Logistic และแผนการดําเนินงาน ๕) การนําเสนอแนวความคิดการจัดต้ัง
เขตส:งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)        
ซ่ึงเปPนส:วนหนึ่งของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC  
บนพ้ืนท่ีประมาณ ๗๐๐ ไร: บริเวณอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   

๒. เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. ได7ร:วมเปPนสักขีพยานในพิธี  
ลงนามข7อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดให7มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 
และบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ ระหว:างสํานักงาน 
กสทช. กับผู7สังเกตการณ�จากองค�กรต:อต7านคอร�รัปชั่น (ประเทศไทย) โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือความโปร:งใส ตรวจสอบได7 และให7เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๓. เม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช.  กรรมการ กสทช.  
เลขาธิการ กสทช. และผู7บริหารสํานักงาน กสทช. ได7เข7าเฝOาฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทูลเกล7าฯ ถวายเงินเพ่ือพระราชทาน
ให7กับมูลนิธิศูนย�มะเร็งเต7านมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน ๘๔ ล7านบาท นําไปใช7
ในการก:อสร7างบ7านพักพิงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ7าสิริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ 
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙                    

๔. เม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. ให7การต7อนรับ Mr. Erdenechuluun 
Zagdragchaa   Director-General of the Administraion and  Cooperation 
Department   และ  Mr.Amgalan Zandraa  Director-General  of  the 
Radio Frequency Regulation and Monitoring Department  ผู7บริหาร
จาก The Communications Regulatory Commission of Mongolia (CRC)  
ซ่ึงได7เข7าพบรวมท้ังหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการดําเนินงาน
ด7านการกํากับดูแลของท้ังสองประเทศ  รวมถึงความร:วมมือในการดําเนินงาน
ร:วมกันระหว:างสํานักงาน กสทช. และ CRC ในอนาคต  อาทิ การจัดฝ}กอบรม  
เปPนต7น จากนั้นได7เดินทางไปเยี่ยมชมสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ นนทบุรี ด7วย 
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๕. เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช.พร7อมด7วยกรรมการ กทค. 
และเลขาธิการ กสทช. ได7ประชุมหารือร:วมกับผู7บริหารจากกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  (บก.ปอท.) สมาคมผู7 ให7บริการ
อินเทอร�เน็ตไทย (ISP) และ International Internet Gateway (IIG)        
ณ หอประชุม ชั้น ๒ สํานักงาน กสทช. เพ่ือติดตามการระงับและการเผยแพร:
ข7อมูลข:าวสารท่ีไม:เหมาะสมผ:านช:องทางอินเทอร�เน็ตและสื่อออนไลน�         
ซ่ึงดําเนินการไปแล7วส:วนหนึ่ง ส:วนท่ีเหลือยังระงับไม:ได7เพราะยังไม:มีหมายศาล                 

๖. เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  มีเหตุการณ�คนร7ายลอบวางระเบิด บริเวณ
ห7องจ:ายยานายทหารสัญญาบัตร ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล7า ขอฝากเลขาธิการ กสทช. ช:วยกําชับเจ7าหน7าท่ีด7านการรักษา
ความปลอดภัย ให7เพ่ิมความระมัดระวังและเข7มงวดกับบุคคลภายนอกท่ีเข7ามา
ติดต:อภายในสํานักงาน กสทช. ส:วนกลาง รวมท้ังสํานักงาน กสทช. ภาค และเขต 
ให7มากยิ่งข้ึน ท้ังเวลากลางวันและกลางคืน  รวมท้ังตรวจสอบอุปกรณ�ต:างๆ 
อาทิ กล7อง CCTV ให7พร7อมใช7งาน หากชํารุดให7ดําเนินการแก7ไขโดยเร็ว 

 
   เลขาธิการ กสทช.  ขออนุญาตรายงานให7ท่ีประชุมทราบว:า สํานักงาน กสทช. ได7
กําชับเจ7าหน7าท่ีรักษาความปลอดภัยและเจ7าหน7าท่ีท่ีเก่ียวข7องให7เพ่ิมความระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณสํานักงาน กสทช. รวมท้ังตรวจพาหนะท่ีเข7า-ออก สํานักงาน กสทช. ให7มากยิ่งข้ึนแล7ว  
   กสทช. พลเอก สุกิจฯ  ขอให7สํานักงาน กสทช. เข7มงวดในการตรวจพาหนะท่ีเข7า-ออก 
สํานักงาน กสทช. ทุกคัน รวมท้ังรถยนต�ของกรรมการ กสทช. ด7วย  
   
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ7งให7ท่ีประชุมทราบ ท้ังนี้ ให7สํานักงาน กสทช. รับข7อสั่งการ

ของประธานไปดําเนินการต:อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันจันทร�ท่ี ๒๔ 

เมษายน ๒๕๖๐ 
  

มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันจันทร�ท่ี ๒๔ 
เมษายน ๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  : รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  วันพุธท่ี ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๐  และรายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. นัดพิเศษ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันจันทร�ท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  

  
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐        

วันพุธท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม 
กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันจันทร�ท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน� : เลขาธิการ กสทช. 
  
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� ระหว:างวันท่ี ๒๐ เมษายน – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ     

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓   :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ)   
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม       

ตามเอกสารท่ีประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
 เลขาธิการ กสทช. ขอให7ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน          
๙ เรื่อง ดังนี้    
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ) 
ประจําเดือนกุมภาพันธ� – เดือนเมษายน ๒๕๖๐ : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ) 
ประจําเดือนกุมภาพันธ� – เดือนเมษายน ๒๕๖๐ จํานวน ๓  ท:าน  ได7แก: นายสมัคร       
เชาวภานันท�  นายสุนทร  เหมทานนท� และนายภาณุ  ต:อตระกูล ท้ังนี้ ตามข7อ ๑๑ วรรคสอง 
ของระเบียบ กทช. ว:าด7วยการจ7างท่ีปรึกษา ผู7ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
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ผู7ช:วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. พลโท ดร. 
พีระพงษ� ฯ เสนอ  

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร) 
ประจําเดือนมกราคม  – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ : กสทช. พลเอก สุกิจฯ  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)  

ประจําเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ท:าน ได7แก:   พลเอก 
มนตรี สังขทรัพย�  นายธวัช บวรวนิชยกูร และ พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน� ท้ังนี้ 
ตามข7อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว:าด7วยการจ7างท่ีปรึกษา ผู7ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู7ช:วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
พลเอก สุกิจฯ เสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ :    รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําปC 
๒๕๕๙ ส้ินสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ : คกก. ตรวจสอบภายใน  ภบ. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

สําหรับงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ท้ังนี้ ตามข7อ ๑๙ (๗) ของ
ระเบียบ กสทช. ว:าด7วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ  มีข7อสังเกตเรื่องประเด็นป�ญหาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในตรวจพบ ซ่ึงเปPนส:วนของป�ญหาเดิมท่ีเคยตรวจพบประมาณ ๒๐-๓๐ 
ป�ญหา และมีป�ญหาใหม:เพ่ิมข้ึนด7วย สํานักงาน กสทช. จึงควรต7องพิจารณากําหนด
แนวทางการแก7ไขป�ญหาและกําหนดระยะเวลาว:าจะแก7ไขลุล:วงได7เม่ือไร เพ่ือท่ีจะ
ได7ไม:เกิดการรายงานป�ญหาเก:าซํ้าซากต:อไป โดยเฉพาะในส:วนท่ีไม:เก่ียวกับระบบ 
ERP อาทิ เงินประกันสัญญาและเงินประกันผลงานท่ีค7างต้ังแต:ปE ๒๕๕๐  
ค:าใช7จ:ายค7างจ:าย ต้ังแต:ปE ๒๕๕๔ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบภายในมีการติงไว7
ในรายงานเกือบทุกฉบับ นอกจากนั้นยังมีข7อสังเกตเรื่องความเสี่ยงของการทํางาน 
เช:น ไม:ได7กําหนดเวลาท่ีให7ผู7ประกอบการรวบรวมและนําคูปองมาเบิกเงิน 
ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาให7ประชาชนใช7สิทธิ์ ซ่ึงหากไม:สะสางอาจจะมีป�ญหา
เรื่องขาดอายุความหรือการเบิกจ:ายล:าช7าได7 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  :  ทท. ดท. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได7แต:งต้ังเจ7าพนักงานผู7ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให7เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   กสทช. ประวิทย�ฯ มีข7อสังเกต ในส:วนของบริษัทท่ีถูกดําเนินคดี  เนื่องจากนําเข7า

อุปกรณ�โดยไม:ได7รับอนุญาตว:า ในกรณีท่ีเปPนผู7ประกอบการท่ีจําหน:ายอุปกรณ� IT 
อยู:แล7ว แต:ถูกดําเนินคดีในลักษณะเดิมบ:อยครั้ง เช:น การนําอุปกรณ�ท่ีไม:ได7รับอนุญาต
เข7ามาจําหน:ายในประเทศ สํานักงาน กสทช. ควรวิเคราะห�สาเหตุ รวมท้ังกําหนด
มาตรการในการปOองกันและแก7ไขป�ญหาไว7 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ 
                             ท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐  : มท.  ทท. คท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได7แต:งต้ังเจ7าพนักงานผู7ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให7เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖   :  รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู/กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนเมษายน  
๒๕๖๐ : คส.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู7กระทําความผิดเก่ียวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนเมษายน  
๒๕๖๐ ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได7ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายท่ีเก่ียวข7อง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  กสทช. ประวิทย�ฯ   มีข7อสังเกตเก่ียวกับจํานวนการดําเนินคดีกับผู7กระทําความผิด

ในแต:ละปE ซ่ึงมีปริมาณน7อยกว:าจํานวนสถานีท่ีเข7าตรวจค7น จับกุมค:อนข7างมาก เช:น
มีการตรวจค7นจับกุม ๓๙ ราย แต:ดําเนินคดีเพียง ๑ ราย ท้ังนี้ ได7ตั้งข7อสังเกตในประเด็น
ดังกล:าวมาหลายครั้งแล7ว  และสํานักงาน กสทช. ได7แจ7งว:าจะชี้แจงข7อเท็จจริงให7ทราบ 
ดังนั้นจึงขอให7ดําเนินการด7วย โดยอาจทําเปPนบันทึกสั้น  ๆชี้แจงให7เกิดความชัดเจนมาก็ได7                           



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  :   การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๙๖๒/๒๕๕๙  ระหว�างบริษัท สิงห�ทอง
โปรโมช่ัน จาํกัด (ผู/ฟHองคดี) กับ สํานักงาน กสทช. (ผู/ถูกฟHองคดีท่ี ๑)และ  กสท. 
(ผู/ถูกฟHองคดีท่ี ๒) : กสท. มส. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๙๖๒/๒๕๕๙ ระหว:างบริษัท 

สิงห�ทองโปรโมชั่น จํากัด (ผู7ฟOองคดี) กับ สํานักงาน กสทช. (ผู7ถูกฟOองคดีท่ี ๑) และ กสท.      
(ผู7ถูกฟOองคดีท่ี ๒) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ :    งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๑  ส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๐ : ลย.  
  
มติท่ีประชุม รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๑  สิ้นสุด ณ วันท่ี 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  ท้ังนี้ ตามข7อ ๗๘ ของระเบียบ กทช. ว:าด7วยการรับ การจ:าย
และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

    
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข7อสังเกตเรื่อง หนี้คงค7างและมีปริมาณท่ีสูง โดยเฉพาะหนี้

ค:าธรรมเนียมเลขหมาย ในช:วงท่ีมีมาตรการเยียวยา แม7จะต้ังสํารองไว7เผื่อสูญ    
ก็อาจจะต7องพิจารณาเรื่องอายุความและขอให7สํานักงาน กสทช. พิจารณาเรื่อง
มาตรการบังคับทางปกครอง นอกจากนี้มีข7อสังเกตเรื่องรายได7 ซ่ึงตามตัวเลขของ
ปE ๒๕๖๐ ตํ่ากว:าของปE ๒๕๕๙ แต:ในส:วนสรุปกลับระบุว:าเพ่ิมข้ึน จึงต7องตรวจสอบ 
หากตํ่ากว:าก็ต7องใส:วงเล็บ และควรติดตามด7วยว:า รายได7ของสํานักงาน กสทช. 
ในระยะยาวจะลดลงไหม เนื่องจากจะเก่ียวเนื่องกับการประมาณการงบรายรับ-รายจ:าย
ของปEต:อๆ ไป สําหรับในส:วนค:าใช7จ:ายการดําเนินงาน ท่ีเพ่ิมข้ึนชัดเจนก็คือ
ค:าใช7จ:ายด7านการประชาสัมพันธ� การจ7างท่ีปรึกษา และการบริจาคการกุศล
ท้ังหลาย จึงอาจต7องทบทวนว:ามีความจําเปPนเหมาะสมแก:ภาระหน7าท่ีหรือไม:อย:างไร 
อย:างไรก็ตาม ส:วนท่ีดีก็คือค:าใช7จ:ายจ7างเหมาบริการซ่ึงลดลงชัดเจน เลขาธิการ 
กสทช. แจ7งว:าจะขออนุญาตรับข7อคิดเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการเรื่องลูกหนี้
ค:าธรรมเนียมเลขหมาย ซ่ึงในกรณีนี้เปPนรายของ บมจ. ทรู ท่ีหมดสัญญาสัมปทาน 
และไม:มีการใช7งานจริง โดยขณะนี้อยู:ระหว:างการดําเนินการฟOองร7อง  บมจ. ทรู  
และสํานักงาน กสทช. จะได7นําเสนอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาต:อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : รายงานผลการดําเนินการฟHองคดีกับ บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส 

จํากัด (มหาชน) กรณีไม�นําส�งเงินรายได/จากการให/บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี      
บนโครงข�ายย�านความถ่ี ๙๐๐ MHz ในช�วงคุ/มครองผู/ใช/บริการเปNนการช่ัวคราว
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ/มครองผู/ใช/บริการเปNนการช่ัวคราว         
ในกรณีส้ินสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาให/บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ : กทค. มท. นท. 

 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการฟOองคดีกับ บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส 
จํากัด (มหาชน) กรณีไม:นําส:งเงินรายได7จากการให7บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี        
บนโครงข:ายย:านความถ่ี ๙๐๐ MHz ในช:วงคุ7มครองผู7ใช7บริการเปPนการชั่วคราว  
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ7มครองผู7ใช7บริการเปPนการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาให7บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   กสทช. ประวิทย�ฯ มอบหมายให7สํานักงาน กสทช. พิจารณาว:าจะดําเนินการ

บังคับทางปกครองในเรื่องท่ีเปPนคดีฟOองร7องอยู:นี้ได7บ7างหรือไม:อย:างไร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท.  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การแก/ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� 

: กสท. มส 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให7แก7ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ

โทรทัศน� จํานวน ๖ คณะ ซ่ึงเปPนการใช7อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห:ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด7านกิจการกระจายเสียง   

๑.๑ แต:งต้ังนายประพันธ� คูณมี  เปPนอนุกรรมการ 
๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด7านกิจการโทรทัศน� 
 ๒.๑ แต:งต้ังนางสาวอุไรกาญจน�  ศิลปรัตน� เปPนอนุกรรมการ 
๓) คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก7ไขป�ญหาการรบกวนวิทยุการบิน 
 ๓.๑ แต:งต้ังพลโท เจด็จ ใจม่ัน เปPนอนุกรรมการ 
๔) คณะอนุกรรมการด7านผังรายการและเนื้อหารายการ 
 ๔.๑ แต:งต้ัง ผศ. เภสชัหญิง ดร. สนุทรี  ช. ชยัสัมฤทธิโ์ชค เปPนอนุกรรมการ 
๕) คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปPนการใช7

คลื่นความถ่ีด7านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 ๕.๑ แต:งต้ัง ดร. บัณฑิต  ต้ังประเสริฐ  เปPนอนุกรรมการ 
๖) คณะอนุกรรมการส:งเสริมและกํากับการแข:งขันด7านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน�   
๖.๑ แต:งต้ังนางชโลม เกตุจินดา เปPนอนุกรรมการ  
 
 
 



๑๑ 
 

ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแต:งต้ังคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน� จํานวน ๖ คณะ ดังกล:าวข7างต7น ให7สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ตามมติหลักการของท่ีประชุม 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 ๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การแก7ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน�  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒:   การดําเนินคดีกับห/างหุ/นส�วนจํากัด วิลาสวิทยุธุรกิจ นายวิลาส กมลลานนท� 

และนายธวัชชัย ศรีประเสริฐ กรณีการปลอมเอกสารและใช/เอกสารปลอม : 
กสท. มส.  

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให7ดําเนินคดีอาญากับห7างหุ7นส:วนจํากัด วิลาสวิทยุธุรกิจ นายวิลาส 

กมลลานนท� และนายธวัชชัย ศรีประเสริฐ กรณีการปลอมเอกสารและใช7
เอกสารปลอม  ตามผลการพิจารณาของ กสท. โดยมอบอํานาจให7เลขาธิการ 
กสทช. เปPนผู7รับผิดชอบดําเนินการร7องทุกข�กล:าวโทษเพ่ือดําเนินคดีดังกล:าว 
และสามารถมอบอํานาจช:วงให7เจ7าหน7าท่ีสํานักงาน กสทช. ดําเนินการแทนได7 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

                                   ๒. ท่ีประชุมเห็นชอบให7กําหนดเปPนหลักการในกรณีท่ีท่ีประชุม กสท.  หรือ กทค.  
พิจารณาแล7วเห็นสมควรร7องทุกข�กล:าวโทษ  เพ่ือดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 
ให7มอบอํานาจเลขาธิการ กสทช.  เปPนผู7รับผิดชอบดําเนินการร7องทุกข�กล:าวโทษ
เพ่ือดําเนินดังกล:าวแทน กสทช. และสามารถมอบอํานาจช:วงให7เจ7าหน7าท่ีสํานักงาน 
กสทช.  ดําเนินการแทนได7  หากเรื่องดังกล:าวได7ผ:านการพิจารณาจากท่ีประชุม 
กสท. หรือ กทค. เรียบร7อยแล7ว   

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การดําเนินคดีกับห7างหุ7นส:วนจํากัด  วิลาสวิทยุธุรกิจ นายวิลาส 
กมลลานนท� และนายธวัชชัย ศรีประเสริฐ กรณีการปลอมเอกสารและใช7เอกสารปลอม   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓:  ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล

เพ่ือการทดลองหรือทดสอบ : กสท. ทส. 
     
มติท่ีประชุม                ๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ

กระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   



๑๒ 
 

                              ๒. มอบอํานาจให7 กสท. ปฏิบัติหน7าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห:ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให7มีการ 
รับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการก:อนนําร:างประกาศฯ  
ฉบับท่ีผ:านการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเรียบร7อยแล7ว เสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต:อไป  

 
หมายเหตุ                   ๑. กสทช. ประวิทย�ฯ มอบหมายให7สํานักงาน กสทช. จัดทํา RIA ประกอบไว7ด7วย 

เพ่ือให7สอดคล7องตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง แห:งรัฐธรรมนูญฯ 
แม7ว:าป�จจุบันจะยังไม:มีข7อชี้ชัดว:าต7องดําเนินการกับกฎหมายระดับใดก็ตาม  
แต:ก็ควรทําเพ่ือความครบถ7วนสมบูรณ�และปOองกันป�ญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน                               

                               ๒. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐  ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓  เรื่อง ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  :   เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค.  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑:  ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตให/ใช/คล่ืนความถ่ี ย�านความถ่ี    

๕ กิกะเฮิรตซ� : กทค. คภ. คท. ปท.๒ 
 

มติท่ีประชุม                ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การ
อนุญาตให7ใช7คลื่นความถ่ีย:านความถ่ี ๕ กิกะเฮิรตซ�  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให7มีการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือให7เปPนไปตามมาตรา ๒๘ แห:งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
ต:อไป 

 
หมายเหตุ                   ๑. กสทช. ประวิทย�ฯ มอบหมายให7สํานักงาน กสทช. จัดทํา RIA ประกอบไว7ด7วย 

เพื่อให7สอดคล7องตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง แห:งรัฐธรรมนูญฯ 
โดยแม7ว:าป�จจุบันจะยังไม:มีข7อชี้ชัดว:าต7องดําเนินการกับกฎหมายระดับใด     
ก็ตาม แต:ก็ควรทําเพ่ือความครบถ7วนสมบูรณ�และปOองกันป�ญหาท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้ ขอยืนยันข7อสังเกตตามชั้นการพิจารณาของ กทค. ว:า
สํานักงาน กสทช. ควรต7องติดตามประเด็นแนวทางการจัดสรรคลื่นในอนาคตว:า
จะทําอย:างไร เนื่องจากต:อไปมีแนวโน7มการใช7เทคโนโลยี ๕G กับคลื่นความถ่ี
ย:านนี้ด7วย  

                               ๒. ในการประชุม กสทช. ครัง้ท่ี ๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตให7ใช7คลื่น
ความถ่ีย:านความถ่ี ๕ กิกะเฮิรตซ�  

 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒:  ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุ
สมัครเล�น (ฉบับท่ี ๒) : กทค. คท. 

  
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค.  ท่ีมีต:อสรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็น

สาธารณะต:อร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการ
วิทยุสมัครเล:น (ฉบับท่ี ๒) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให7สํานักงาน 
กสทช. นําไปเผยแพร:ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต:อไป 

 
 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การ

อนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล:น (ฉบับท่ี ๒)  ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให7นําประกาศดังกล:าวข7างต7นเสนอประธาน กสทช.  เพ่ือลงนาม
ก:อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให7มีผลบังคับใช7ต:อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและ
กํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล:น (ฉบับท่ี ๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ :  ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลการใช/เครื่อง

วิทยุคมนาคมคล่ืนความถ่ีภาคประชาชน (Citizen Band :CB) และประกาศ 
กสทช. ท่ีเก่ียวข/อง จํานวน ๔ ฉบับ : คท. ทท. คภ.  
 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
การอนุญาตและกํากับดูแลการใช7เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถ่ีภาคประชาชน 
(Citizen Band :CB) และประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข7อง  จํานวน ๔ ฉบับ ได7แก: 
๑) ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลการใช7
เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถ่ีภาคประชาชน (Citizen Band  : CB)  ๒) ร:างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับคลื่นความถ่ีภาคประชาชนย:านความถ่ี 
๗๘-๗๙ เมกะเฮิรตซ� ๓) ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับ
คลื่นความถ่ีภาคประชาชนย:านความถ่ี ๒๔๕-๒๔๗ เมกะเฮิรตซ� และ ๔) ร:างประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�สําหรับ
เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับคลื่นความถ่ีภาคประชาชน ย:านความถ่ี ๗๘-๗๙ 
เมกะเฮิรตซ� หรือย:านความถ่ี ๒๔๕-๒๔๗ เมกะเฮิรตซ� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให7มีการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ เพ่ือให7เปPนไปตามมาตรา ๒๘ แห:งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต:อไป  

   ๓. มอบหมายให7สํานักงาน กสทช. รับข7อคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาและ
ตรวจสอบให7เกิดความชัดเจนว:าในการจัดทําร:างประกาศฯ จําเปPนต7องจัดทํา



๑๔ 
 

รายงานการประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแล (Regulatory Impact 
Assessment : RIA) ตามมาตรา ๗๗ แห:งรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม: เพ่ือให7เกิดแนวทางปฏิบัติท่ีเปPนแบบแผนเดียวกัน
ในทุกส:วนของสํานักงาน กสทช.  

  
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๓  เรื่อง  ร:างประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับ
ดูแลการใช7เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถ่ีภาคประชาชน  (Citizen Band :CB) 
และประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข7อง จํานวน ๔ ฉบับ    
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔:  ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) : กทค. จท. 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) และเห็นชอบแนวทางการจัดให7มีการรับฟ�งความคิดเห็น
สาธารณะ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือให7เปPนไปตามมาตรา ๒๘ 
แห:งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต:อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม 
(ฉบับท่ี ๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕:  การขออนุญาตให/บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ใช/งานเลขหมายโทรคมนาคม

สําหรับงานด/านเทคนิคของโครงข�ายโทรคมนาคม (Mobile Network Code: 
MNC) เพ่ือให/บริการโทรทัศน�ระบบบอกรับสมาชิก : กทค. จท. 

 
มติท่ีประชุม               ๑. ท่ีประชุม กสทช. ได7พิจารณาในรายละเอียดด7วยความรอบคอบตามเหตุผล

ข7างต7นแล7วจึงมีมติเสียงข7างมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก 
ดร. เศรษฐพงค�) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  กสทช. 
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) เห็นว:าเรื่องดังกล:าวอยู:ใน
อํานาจของ กสทช. ท่ีจะพิจารณาได7ตามมาตรา ๒๗ แห:งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับเม่ือการพิจารณาในเรื่องนี้
ยิ่งปรากฏข7อเท็จจริงว:าเปPนเรื่องการหลอมรวมเทคโนโลยี (Convergence) 
ท้ังในกิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคม   ซ่ึงไม:อยู:ในอํานาจของท้ัง กสท. 
และ กทค. ในการท่ีจะพิจารณาได7 ดังนั้น จึงเปPนอํานาจของ กสทช. ท่ีจะ
ดําเนินการพิจารณาในเรื่องนี้ได7    

 ๒. เม่ือ กสทช. มีอํานาจหน7าท่ีในการพิจารณาเรื่องนี้แล7ว ท่ีประชุมฯ จึงมีมติใน
เรื่องดังกล:าว ดังนี้ 



๑๕ 
 

  ๒.๑ อนุญาตให7บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ใช7เลขหมายรหัสโครงข:าย 
(Network Code) สําหรับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� เพ่ือให7บริการ
โทรทัศน�ระบบบอกรับสมาชิกโดยใช7เทคโนโลยี BWA  

  ๒.๒ ให7สํานักงาน กสทช. ดําเนินการกําหนดเลขหมายรหัสโครงข:าย 
(Network Code) ให7แก:บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ตาม ๒.๑ ให7แล7ว
เสร็จต:อไป 

 ๒.๓ สําหรับระยะเวลาการถือครองคลื่นความถ่ี ๒๖๐๐ MHz เพ่ือให7บริการ
โทรทัศน�ระบบบอกรับสมาชิกโดยใช7เทคโนโลยี BWA ของบริษัท อสมท 
จํากัด (มหาชน) นั้น ให7เปPนไปแผนแม:บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 
๒๕๕๕) และแผนแม:บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ต:อไป 

 ๒.๔ การอนุญาตในครั้งนี้ เปPนการอนุญาตให7ตามคําขอของบริษัท อสมท 
จํ า กัด  (มหาชน)  ซ่ึ ง เปPนหน: วยงานรั ฐวิ สาห กิจ ในสั ง กัดสํ านั ก
นายกรัฐมนตรี  

 

 มติ กสทช. เสียงข7างน7อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส:งให7ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง การขออนุญาตให7บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)  ใช7งานเลขหมาย
โทรคมนาคมสําหรับงานด7านเทคนิคของโครงข:ายโทรคมนาคม  (Mobile Network 
Code: MNC) เพ่ือให7บริการโทรทัศน�ระบบบอกรับสมาชิก 

                               ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๘๐ ลงวันท่ี  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ขอให7บันทึกความเห็นไว7ในหมายเหตุท7ายรายงานการประชุมวาระท่ี ๕.๒.๕ ดังนี้ 
“๑.บริการบนคลื่นความถ่ีซ่ึงขอ MNC ครั้งนี้ยังมีป�ญหาความชัดเจนเก่ียวกับ

สิทธิและเหตุแห:งความจําเปPนในการถือครองคลื่นความถ่ีตามประกาศ กสทช.    
ท่ีออกตามความในมาตรา ๘๒ และ ๘๓ แห:ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงเปPนประเด็นสําคัญยิ่งไปกว:าการพิจารณา MNC 
เนื่องจาก กสท. เคยมีมติแล7วว:า ผู7อ7างสิทธิไม:มีเหตุแห:งความจําเปPนใน
การถือครองคลื่นความถ่ี นอกจากนี้การนําคลื่นความถ่ีท่ีสามารถ
ให7บริการบรอดแบนด�ความเร็วสูงไปให7บริการเฉพาะบริการโทรทัศน�
ระบบบอกรับสมาชิกย:อมส:งผลต:อประสิทธิภาพในการใช7คลื่นความถ่ีของ
ประเทศ 

  ๒. โดยท่ีกรณีนี้ยังไม:มีข7อยุติทางกฎหมายว:า อํานาจในการพิจารณา MNC 
ในบริการลักษณะนี้เปPนของคณะกรรมการชุดใด ระหว:าง กสท. กทค. 
หรือ กสทช. และมิได7มีข7อสรุปว:า มิใช:อํานาจของ กสท. หรือ กทค. จึงไม:อาจ
ด:วนสรุปว:าเปPนอํานาจของ กสทช. อีกท้ัง กสทช. เองเคยมีแนวพิจารณา
เก่ียวกับการปฏิบัติหน7าท่ีแทนตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ แห:งพระราชบัญญัติ
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องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล7วว:ากรณีท่ีกฎหมายมอบ
อํานาจให7ชุดใดย:อมเปPนอํานาจของชุดนั้น และมติท่ีเกิดข้ึนย:อมถือเปPน
ท่ีสุดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ กสทช. จึงมิได7มีอํานาจในทุกกรณีตามท่ี
กรรมการบางท:านเข7าใจ ดังนั้นหาก กสทช. พิจารณาโดยไม:มีอํานาจตาม
กฎหมายย:อมเปPนการพิจารณาโดยไม:ชอบ และหากเกิดความเสียหาย
จากมติท่ีไม:ชอบด7วยกฎหมาย กสทช. ย:อมไม:อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได7 
จึงต7องตรวจสอบข7อเท็จจริงว:าคําขอในครั้งนี้เปPนคําขอตามประกาศใด 
และผู7มีอํานาจพิจารณาตามประกาศคือใคร และหากประกาศไม:ชัดเจน 
จําต7องขอความเห็นทางกฎหมายจากคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด7าน
กฎหมาย กสทช. เพ่ือให7ได7ข7อยุติโดยเร็วว:าใครเปPนผู7มีอํานาจพิจารณา 
คําขอดังกล:าว แล7วจึงส:งเรื่องให7คณะกรรมการท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ี
แท7จริงเปPนผู7 พิจารณาต:อไป ในชั้นนี้ผมจึงไม:อาจพิจารณาให7ความ
เห็นชอบคําขอดังกล:าวได7 และเห็นควรให7สํานักงาน กสทช. เร:งตรวจสอบ
ข7อเท็จจริงว:า เปPนคําขอตามประกาศใด และคณะกรรมการใดมีอํานาจ
พิจารณา หากยังไม:สามารถสรุปความเห็นทางกฎหมายได7 ให7เร:งส:ง
คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด7านกฎหมายฯ เพ่ือให7ความเห็นก:อน กสทช. 
จะพิจารณาให7ความเห็นต:อไปโดยไม:ชักช7า” 

                                
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : ขอความเห็นชอบร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให/ มีบริการ

โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) และร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดเก็บรายได/
เพ่ือนําไปใช/ในการจัดให/มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ
เพ่ือสังคม เพ่ือนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให/มีผลใช/บังคับ : กทค. ถท.  

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค.  ท่ีมีต:อสรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็น

สาธารณะต:อร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให7มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ 
ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดเก็บรายได7เพ่ือนําไปใช7ใน
การจัดให7มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม      
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้  ให7 สํานักงาน กสทช. นําไป
เผยแพร:ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต:อไป 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให7มีบริการ 
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) และร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดเก็บรายได7เพ่ือ
นําไปใช7ในการจัดให7มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือ
สังคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให7นําประกาศดังกล:าวข7างต7นเสนอ
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ประธาน กสทช.  เพ่ือลงนามก:อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให7มี
ผลบังคับใช7ต:อไป  

 
 อนึ่ง  กสทช. ประวิทย�ฯ  ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส:งให7

ในภายหลัง 
 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐  ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให7
มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม  ฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) และร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
จัดเก็บรายได7 เพ่ือนําไปใช7ในการจัดให7มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคม เพ่ือนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให7มีผลใช7บังคับ 

                               ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๘๑ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ขอให7บันทึกความเห็นไว7ในหมายเหตุท7ายรายงานการประชุมวาระท่ี ๕.๒.๖ ดังนี้ 
“๑. เรื่องการจัดเก็บรายได�เพ่ือนําไปใช�ในการจัดให�มีบริการ USO ตามแผน

ฉบับเดิมกําหนดอัตราค:าธรรมเนียมท่ีร7อยละ ๓.๗๕ การปรับลดอัตราท่ี
จัดเก็บนั้นเปPนเรื่องท่ียอมรับได7 แต:อัตราปรับลดท่ีเหมาะสมควรเปPน
เท:าไรนั้น ต7องพิจารณาตามภาระค:าใช7จ:ายท่ีแท7จริงตามแผน  ท้ังนี้      
ในท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี 6/2560 ซ่ึงพิจารณาร-างประกาศก-อนนําไป
รับฟ1งความคิดเห็นสาธารณะ เคยมีมติให7นําภาระงบประมาณของเนื้องาน
ตามแผนฉบับใหม:มาคํานวณอัตราค:าธรรมเนียมท่ีต�องจัดเก็บ โดยมิให� 
นําเงินคงเหลือจากแผนการจัดให�มีบริการ USO ฉบับท่ี 1 มาสมทบ 
ภายใต7หลักการดังกล:าวจึงไม:สามารถใช7อัตราร7อยละ ๒.๕ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอได7 เนื่องจากจะทําให7วงเงินท่ีจัดเก็บได7ไม:เพียงพอสําหรับ
การดําเนินการตามแผน (คาดว:าจะเก็บได7ประมาณ ๓๔,๐๐๐ ล7านบาท 
ในขณะท่ีกรอบค:าใช7จ:ายตามแผนฯ คือ ๔๕,๐๐๐ ล7านบาท) และอัตรา
ค:าธรรมเนียมท่ีกําหนด ยังมีการเพ่ิมรายการหักลดหย:อน ซ่ึงจะทําให7
อัตราท่ีชําระจริงตํ่ากว:าร7อยละ ๒.๕ ลงไปอีก ถึงแม7สํานักงาน กสทช.  
จะเสนอว:าหากการจัดเก็บไม:เปPนไปตามเปOาสามารถปรับเพ่ิมอัตรา
ค:าธรรมเนียมได7ในภายหลังนั้น แนวทางดังกล:าวย:อมขัดกับหลักความ
เปPนจริงว:า หากการจัดเก็บไม:เปPนไปตามเปOาแสดงถึงผลประกอบการท่ีไม:
ดีของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การปรับเพ่ิมภาระค:าธรรมเนียมก็จะยิ่ง
เปPนการซํ้าเติมภาวะดังกล:าว เช:นเดียวกับการท่ีรัฐบาลไม:ปรับอัตรา
ภาษีมูลค:าเพ่ิมในป�จจุบัน ท้ังท่ีมีความจําเปPนต7องเพ่ิมรายได7เข7ารัฐก็ตาม  

    ยิ่งไปกว:านั้นในช:วงของแผนฉบับใหม:นี้เปPนช:วงท่ีจะมี Digital Transformation 
จึงจําเปPนต7องพิจารณาเนื้องานให7รองรับกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนตามนโยบาย  
ดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด7วย ป�ญหาจึงมิได7เกิดจากการ
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ขาดแคลนงบประมาณแต:เกิดจากความครบถ7วนของการมองภาพอนาคต 
และการใช7จ:ายงบประมาณตามแผนนี้ถือเปPนการลงทุนจากภาครัฐ ซ่ึง
เปPนการส:งเสริมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ร:วมไปกับ
การรองรับการเปลี่ยนผ:านทางดิจิตัล  ในชั้นนี้จึงเห็นควรทบทวนการ
กําหนดอัตราค:าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม  ซ่ึงชัดเจนว:าตํ่ากว:าร7อยละ ๓.๗๕ 
ท่ีเปPนอัตราเดิมอย:างแน:นอน 

๒. ในส-วนของการกําหนดตัวอย-างรายการค-าใช�จ-ายท่ีสามารถนํามาหักลดหย-อน
รายได�นั้น พบว-ามีการเพ่ิมเติมรายการค-าใช�จ-ายท่ีสามารถนํามาหักลดหย-อน
รายได� 3 รายการ ได�แก- ค-าเช-าวางอุปกรณ?พร�อมระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
ค-าเช-าพ้ืนท่ีพร�อมระบบสาธารณูปโภค และค-าบริการ Data Center ซ่ึงท้ังสาม
รายการนี้เปIนรายการท่ีประกาศเรื่องหลักเกณฑ?และวิธีการจัดเก็บรายได�ฯ 
ฉบับท่ี ๑ กําหนดให�ไม-สามารถนํามาหักลดหย-อนจากรายได� ดังนั้นในการ
ปรับเปลี่ยนรายการดังกล-าว สํานักงาน กสทช. จําเปIนต�องชี้แจงเหตุผลท่ี
ชัดเจนว-าเหตุใดจึงสมควรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ?ในข�อนี้ 

    นอกจากนี้ ในส:วนภาระการลดหรืองดเว7นค:าบริการเลขหมายพิเศษของ
ผู7ประกอบการโทรคมนาคมนั้น ต7องชัดเจนว:า จะให7นํามาหักลดหย:อน หรือจะ
สนับสนุนเงินกองทุนเปPนการชดเชยอย:างใดอย:างหนึ่ง มิใช:ให7สิทธิท้ังสองทาง
พร7อมกัน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :    เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
ระเบียบวาระ ๕.๓.๑:    การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�
สาธารณะ จํานวน ๔ คณะ : ทบ. 

  
มติท่ีประชุม   อนุมัติแต:งต้ังคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ จํานวน ๔ คณะ  โดยมีวาระการดํารงตําแหน:ง ๑ ปE นับต้ังแต:
วันท่ีมีคําสั่งแต:งต้ัง และให7ได7รับค:าตอบแทนเปPนเบ้ียประชุมในอัตรา ตามข7อ ๑๔ (๒) 
ของระเบียบ กสทช. ว:าด7วยการประชุม ค:าตอบแทน และค:าใช7จ:ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงเปPนการใช7อํานาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๓ แห:งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณท่ีใช7จ:ายจากเงินกองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 

  ๑.๑  ผู7อํานวยการสํานักงบประมาณ   ประธานอนุกรรมการ 
  ๑.๒  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี    อนุกรรมการ 
  ๑.๓  ปลัดกระทรวงกลาโหม    อนุกรรมการ 
  ๑.๔  อธิบดีกรมบัญชีกลาง    อนุกรรมการ   



๑๙ 
 

  ๑.๕  ผู7อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�   อนุกรรมการ 
    และคอมพิวเตอร�แห:งชาติ 
  ๑.๖  พลเอก ภุชพงศ�  พงษ�ศิริ    อนุกรรมการ 
  ๑.๗  พลอากาศเอก สุรศักด์ิ  ทุ:งทอง   อนุกรรมการ 
  ๑.๘  พันเอก ดร. เจียรนัย  วงศ�สอาด   อนุกรรมการ 
  ๑.๙  นายสมศักด์ิ  พจน�ปฏิญญา   อนุกรรมการ 
  ๑.๑๐ นายสมชาย  ศักดาเวคีอิศร   อนุกรรมการ 
  ๑.๑๑ ผู7จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา    เลขานุการ 
  ๑.๑๒ พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  ผู7ช:วยเลขานุการ 
  ๑.๑๓ พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  ผู7ช:วยเลขานุการ 

๒. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 

     ๒.๑  ผู7อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�   ประธานอนุกรรมการ 
    และคอมพิวเตอร�แห:งชาติ 
  ๒.๒  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี     อนุกรรมการ 
  ๒.๓  ปลัดกระทรวงกลาโหม     อนุกรรมการ 
  ๒.๔  ผู7อํานวยการสํานักงบประมาณ    อนุกรรมการ 
  ๒.๕  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ   อนุกรรมการ 
    เศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ 
  ๒.๖  รองศาสตราจารย� จารุพร  ไวยนันท�   อนุกรรมการ 
  ๒.๗  นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ์     อนุกรรมการ 
  ๒.๘  นายพงศธร  สัจจชลพันธ�     อนุกรรมการ 
  ๒.๙  นายสาธิต  อนันตสมบูรณ�     อนุกรรมการ 
  ๒.๑๐ นายเชิดชัย  มีคํา     อนุกรรมการ 
  ๒.๑๑ ผู7จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา   เลขานุการ 
  ๒.๑๒ พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา   ผู7ช:วยเลขานุการ 
  ๒.๑๓ พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา   ผู7ช:วยเลขานุการ 

๓. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 

     ๓.๑  อธิบดีกรมบัญชีกลาง     ประธานอนุกรรมการ 
     ๓.๒  นายชาญวิทย�  อมตะมาทุชาติ    อนุกรรมการ 
     ๓.๓  นายเอกนิติ  นิติทัณฑ�ประภาศ    อนุกรรมการ 
     ๓.๔  นายนรชัย  ศรีพิมล     อนุกรรมการ 
     ๓.๕  รองเลขาธิการ กสทช.สายงานยุทธศาสตร�     อนุกรรมการ 
        และกิจการองค�กร  
     ๓.๖  ผู7จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา      เลขานุการ  
     ๓.๗  พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา     ผู7ช:วยเลขานุการ 



๒๐ 
 

๔. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร�กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 

     ๔.๑  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ      ประธานอนุกรรมการ 
        เศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ 
     ๔.๒  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี              อนุกรรมการ 
     ๔.๓  ปลัดกระทรวงกลาโหม                           อนุกรรมการ 
     ๔.๔  ผู7อํานวยการสํานักงบประมาณ                  อนุกรรมการ 
     ๔.๕  อธิบดีกรมบัญชีกลาง                             อนุกรรมการ 
     ๔.๖  ผู7อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�    อนุกรรมการ 
          และคอมพิวเตอร�แห:งชาติ 
     ๔.๗  ดร. รอม หิรัญพฤกษ� อนุกรรมการ 
     ๔.๘  พลเอก ภุชพงศ� พงษ�ศิริ อนุกรรมการ 
     ๔.๙  พลอากาศตรี ชานนท� มุ:งธัญญา อนุกรรมการ 
     ๔.๑๐ นายวิศรุต  สนธิชัย อนุกรรมการ 
     ๔.๑๑ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการ อนุกรรมการ 
            กระจายเสียงและโทรทัศน� หรือผู7แทน 
     ๔.๑๒ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการ อนุกรรมการ 
         โทรคมนาคม หรือผู7แทน 
     ๔.๑๓ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหาร อนุกรรมการ 
         คลื่นความถ่ีและภูมิภาค หรือผู7แทน 
     ๔.๑๔ ผู7จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขานุการ 
     ๔.๑๕ พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู7ช:วยเลขานุการ 
     ๔.๑๖ พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู7ช:วยเลขานุการ 
 

ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแต:งต้ังคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ จํานวน ๔ คณะ ดังกล:าวข7างต7น  ให7
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 ๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การแต:งต้ังคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�
สาธารณะ จํานวน ๔ คณะ 

 
 
 



๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒:  การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณของกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร/างสรรค�  
                             ประจําปC ๒๕๖๐ และการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ 
 สร/างสรรค� : ทบ. 
 
มติท่ีประชุม                  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม  เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 
ในการจัดสรรงบประมาณให7แก:กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร7างสรรค� เพ่ือดําเนินการ
ตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร7างสรรค� ประจําปE 
๒๕๖๐  โดยปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณ  จากเดิมจํานวน ๕๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ  จํานวน ๔๗๔,๓๑๒,๐๐๐ บาท  ท้ังนี้ เพ่ือให7สอดคล7องกับระยะเวลาดําเนินงาน
ของปE ๒๕๖๐ โดยวงเงินดังกล:าวถือเปPนกรอบวงเงินท่ีได7รับตามมาตรา ๖(๑)  ซ่ึงจะต7อง
ดําเนินการให7เปPนไปตามมาตรา ๑๓ แห:ง พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร7างสรรค� พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยแบ:งการจัดสรรเงินงบประมาณออกเปPน ๔ งวด ดังนี ้

 ๑.  งวดแรก  ภายหลังจาก กสทช.  มีมติเห็นชอบในหมวดงบค:าใช7จ:ายในการดําเนินการ  
                                        และงบประชาสัมพันธ�  จาํนวนเงิน ๔๔,๓๑๒.๐๐๐ บาท  

 ๒. งวดท่ีสอง ร7อยละ ๓๐ ของกรอบวงเงินจัดสรรโครงการในลักษณะการให7ทุน 
(Granting) หรือเปPนจํานวนเงินไม:เกิน ๑๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายหลังจากการ
ประกาศรับข7อเสนอโครงการ 

 ๓.  งวดท่ีสาม และงวดท่ีสี่ ภายหลังจากท่ีได7มีการลงนามในสัญญารับทุน และ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร7างสรรค� ได7จัดทําแผนการเบิกจ:ายเงินของ
งวดท่ีสามและงวดท่ีสี่  จัดส:งให7สํานักงาน กสทช. แล7ว  ท้ังนี้ สําหรับการเบิกจ:ายเงิน
ในงวดที่สามและงวดท่ีสี่จะเบิกจ:ายตามที่ระบุไว7ในสัญญา และการจัดทํา
แผนการเบิกจ:ายเงินของงวดท่ีสามและงวดท่ีสี่ให7นําเงินงวดท่ีสองมารวมคํานวณด7วย 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร7างสรรค� ประจําปE ๒๕๖๐ และการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร7างสรรค�  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ :   การพิจารณาปรับแผนงบประมาณรายจ�ายโครงการ ประจําปC ๒๕๖๐ การจัดทํา

ประมาณการรายรับและโครงสร/างกรอบวงเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําปC 
๒๕๖๑ : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ  ยย. 

  
มติท่ีประชุม               ๑. อนุมัติให7ปรับแผนงบประมาณรายจ:ายโครงการ ประจําปE ๒๕๖๐ โดยพิจารณา

จากระยะเวลาการเบิกจ:ายให7สอดคล7องกับระยะเวลาการดําเนินงานตามขอบเขต
ของงาน (TOR)  



๒๒ 
 

 ๒. เห็นชอบให7นาํเงินงบประมาณรายจ:ายจากการปรับแผนตามข7อ 1. จํานวน 
๑๓๑.๓๒ ล7านบาท ไปสมทบไว7ท่ีเงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปPน เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามนโยบาย กสทช. ท่ีจําเปPนเร:งด:วนต:อไป 

 ๓. เห็นชอบโครงสร7างกรอบวงเงินงบประมาณรายจ:ายประจําปE ๒๕๖๑  เพ่ือเปPน
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ:าย  ประจําปE ๒๕๖๑ ของสํานักงาน กสทช. 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

  ๓.๑ ประมาณการรายรับ ประจําปE ๒๕๖๑ จํานวน ๙,๖๓๓.๒๖ ล7านบาท  
     3.2 รายจ:ายท่ีจําเปPน (ข้ันตํ่า) ประจําปE ๒๕๖๑  จํานวน ๒,๐๗๕.๒๗ ล7านบาท 
     3.3 รายจ:ายท่ีผูกพันงบประมาณมาจากปEก:อน จํานวน ๑,๗๕๕.๘๓ ล7านบาท 
 

 ท้ังนี้ ในระหว:างท่ียังไม:ประกาศใช7พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
ฉบับใหม: และยังไม:มีการแต:งต้ังคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม: ในการจัดทํา
งบประมาณรายจ:ายประจําปE ๒๕๖๑ ให7สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให7เปPนไป
ตามระเบียบ กสทช. ว:าด7วยการงบประมาณของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไปพลางก:อน  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐  ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาปรับแผนงบประมาณรายจ:ายโครงการ ประจําปE 
๒๕๖๐ การจัดทําประมาณการรายรับและโครงสร7างกรอบวงเงินงบประมาณรายจ:าย 
ประจําปE ๒๕๖๑  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : ขอความเห็นชอบราคากลางงานก�อสร/างและตกแต�งภายในอาคารสํานักงาน 

กสทช. แห�งใหม� จังหวัดนนทบุรี : พย. 
  
มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงข7างมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 

กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ 
และ กสทช. ประวิทย�ฯ ) เห็นชอบประมาณการราคาค:าก:อสร7างจํานวนเงิน 
๒,๘๔๒,๐๘๙,๐๐๐.๐๐ ล7านบาท    ซ่ึงรวมภาษีมูลค:าเพ่ิมและค:าใช7จ:ายท้ังปวงไว7
ด7วยแล7ว สําหรับใช7เปPนราคากลางงานก:อสร7างและตกแต:งภายในอาคารสํานักงาน 
กสทช. แห:งใหม: ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให7สํานักงาน กสทช. รับ
ข7อคิดเห็นของท่ีประชุมไปกําหนดเง่ือนไขในการประกวดราคา โดยให7สํานักงาน 
กสทช. สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบภายในของอาคารให7สอดคล7องกับการ
ปรับปรุงโครงสร7างองค�กร 
มติท่ีประชุมเสียงข7างน7อย (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ) ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส:งให7ในภายหลัง 
อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ  ขอเปLดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส:ง
ให7ในภายหลัง 
 



๒๓ 
 

หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
                                      วาระท่ี  ๕.๓.๔  เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานก:อสร7างและตกแต:งภายใน

อาคารสํานักงาน กสทช. แห:งใหม: จังหวัดนนทบุรี 
๒.  กสทช. พลเอก สุกิจฯ  มีบันทึกด:วนท่ีสุดท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๑/๒๓  ลงวันท่ี ๒๔ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอให7สํานักงาน กสทช. บันทึกความเห็นไว7ในหมายเหตุ
ท7ายรายงานการประชุม ดังนี้ 
๑) เนื่องจากขณะนี้อยู:ระหว:างการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติ

องค�กรฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให7สอดคล7องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห:ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซ่ึงเพ่ิมกระบวนการกํากับดูแล
เก่ียวกับความม่ันคงและกิจการดาวเทียมข้ึน ซ่ึงจะต7องมีการยุบหรือเพ่ิม
หน:วยงาน ตามบทบัญญัติกฎหมายท่ีจะแก7ไขในสภา ทําให7โครงสร7างการ
จัดองค�กรของสํานักงาน กสทช. มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงน:าจะยัง
ไม:มีความชัดเจนในการกําหนดรูปแบบองค�กร ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต:อผัง
แบบแปลนท่ีกําหนดไว7เดิม 

๒) โครงการก:อสร7างและตกแต:งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห:งใหม: 
จํานวน ๒,๘๔๒,๐๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร7อยสี่สิบสองล7านแปด
หม่ืนเก7าพันบาทถ7วน) ถือเปPนการใช7งบประมาณจํานวนสูง หากมีการยุบ
หรือเพ่ิมหน:วยงาน ตามบทบัญญัติกฎหมายท่ีแก7ไขใหม: อาจต7องทําการ
พิจารณาปรับปรุงผังแบบแปลนใหม: ซ่ึงจะทําให7การใช7งบประมาณไม:คุ7มค:า
ในการใช7จ:ายเงิน ไม:มีการวางแผนการดําเนินงานตามวัตถุประสงค�ของ 
การใช7งาน ซ่ึงจะทําให7การจัดซ้ือจัดจ7างไม:มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ท้ังนี้อาคารสํานักงาน กสทช. ณ ท่ีต้ังป�จจุบันยังมีความสมบูรณ�ท้ังตัว
อาคารและตําแหน:งท่ีตั้งสามารถรองรับการปฏิบัติงานในระดับต:างๆ ได7อีก
เปPนเวลานาน การพิจารณาจัดสร7างอาคารสํานักงานแห:งใหม: จึงควรอยู:ใน    
ดุลยพินิจของ กสทช. ชุดใหม: 

๓) การใช7งบประมาณจํานวนสูงดังกล:าว จะมีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง 
เพราะงบประมาณการใช7จ:ายขององค�กรฯ จะเรียกเก็บจากผู7ให7บริการ ซ่ึง
ผู7ให7บริการจะไปเรียกเก็บจากผู7บริโภคคือประชาชน ดังนั้นจึงต7องใช7หลัก
ความจําเปPน (principle of necessity) มาเปPนแนวคิด คือต7องเลือก
มาตรการท่ีมีผลกระทบกับประชาชนน7อยท่ีสุด  

๔) เม่ือต7องมีการแก7ไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวกับองค�กรแล7วมี
แนวโน7มว:าโครงสร7าง อํานาจหน7าท่ีของคณะกรรมการมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากพระราชบัญญัติองค�กรฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก็เปPนการสมควรท่ีจะให7
ผู7บริหารองค�กรฯ ชุดใหม: พิจารณาการใช7จ:ายเงินงบประมาณตามหลัก
ความสัมฤทธิ์ผล (principle of appropriateness ) ซ่ึงจะเหมาะสมท่ีสุด 



๒๔ 
 

ดังนั้น จากเหตุผลท่ีกล:าว ผมในฐานะ กสทช. จึงเสนอเห็นควรให7ชะลอ 
โครงการงานก:อสร7างและตกแต:งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห:งใหม: 
จังหวัดนนทบุรี ออกไป  

๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๘๒  ลงวนัท่ี ๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
ขอให7บันทึกความเห็นไว7ในหมายเหตุท7ายรายงานการประชุมวาระท่ี ๕.๓.๔ ดังนี้ 
“เม่ือคณะทํางานยืนยันว:าได7คํานวณค:าก:อสร7างตามหลักเกณฑ�ท่ีราชการ
กําหนดโดยรอบคอบถูกต7องแล7ว ก็เห็นควรเห็นชอบประมาณการราคาตามท่ี
เสนอได7 สิ่งสําคัญคือการดําเนินการในข้ันตอนต:อไปท่ีจะต7องให7มีการแข:งขัน
ราคา โดยดําเนินการมีความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ อย:างไรก็ตาม 
ก:อนอ่ืนก็คือจะต7องจัดการประกวดราคาให7ทันภายในระยะเวลาของราคา
กลางท่ีอนุมัตินี้ เพ่ือไม:ให7เรื่องต7องวนกลับมาขออนุมัติอีก” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ :    เรื่องท่ีค/างการพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การพิจารณาโครงการท่ีขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 

โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปC ๒๕๕๘ (ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐) : ทบ. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบให7เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง การพิจารณาโครงการท่ีขอรับ

การส:งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปE 
๒๕๕๘ (ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐) ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให7สํานักงาน 
กสทช. นําเสนอให7ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต:อไป 

 
ประธาน ได7แจ7งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐          

ให7ท่ีประชุมทราบ พร7อมกล:าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล:าวปLดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๓๕ น.                         

 


