
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห-องประชุม  ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน� 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. ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ  กรรมการ 
๖. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง,า กรรมการ 
๗. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�  กรรมการ 
๘. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๙. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� กรรมการ 
๑๐. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๒. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผู-เข-าร�วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ-าหน-าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก:กเกียรติกุล  ผู<อํานวยการกลุ,มงานประธานกรรมการ 
   และการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย�  เจียรานุชาติ  ผู<อํานวยการกลุ,มงานสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู<บริหารระดับต<น 
   กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู<บริหารระดับต<น 
   กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม 
 
 



๒ 
 

๕. นายขจรศักดิ์  ทานานนท�  ผู<บริหารระดับต<น 
    กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก,งสาร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวกานต�ชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุภาวดี  สดศรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
    กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
    กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ,มมณี  ลูกจ<าง 
   กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ชี้แจง 
 

๑. นายไตรรัตน�  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.  
๒. นายพหล  จินดากุล อนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.  
๓. นายสัณฑพงศ�  รื่นรมย� อนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.  
๔. นายอนุโพธ  บุญนาค อนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.  
๕. นายประสิทธิ์  จันทร�ประทีปฉาย อนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.  
๖. นายชูศักด์ิ  เสรีรัฐ ผู<อํานวยการกลุ,มงานภูมิภาค 
๗. นางอัจฉรา  ปCณยวณิช ผู<อํานวยการกลุ,มงานทรัพยากรบุคคล  
๘. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ� ผู<อํานวยการกลุ,มงานบริหารคดีและนิติการ  
๙. นายฉันทพัทธ�  ขําโคกกรวด ผู<อํานวยการกลุ,มงานการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน 
๑๐. นางยุพา  จันทร�กระจ,าง  ผู<บริหารระดับต<น รักษาการในตําแหน,งผู<อํานวยการ 
   กลุ,มงานยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๑๑. นายสุธีระ  พึ่งธรรม  ผู<บริหารระดับต<น กลุ,มงานทรัพยากรบุคคล 
๑๒. นางสาวลลิดา  อันยะวรรธนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ,มงานทรัพยากรบุคคล 
๑๓. นางชาลินี  วันโพธิ์สพ  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุ,มงานทรัพยากรบุคคล 
๑๔. นางสาวอริสรา  มาพบสุข   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ,มงานบริหารคดีและนิติการ 
๑๕. นางสาวสุชารีย�  ช,างทอง  พนักงานปฏิบัติการระดับต<น กลุ,มงานบริหารคดีและนิติการ 
๑๖. นางสาวบงกชรัตน�  สงวนศรี พนักงานปฏิบัติการระดับต<น กลุ,มงานบริหารคดีและนิติการ 
๑๗. นางสาวลักษมี  นุตตะโร  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุ,มงานยุทธศาสตร� 
   และการงบประมาณ 
๑๘. นายราเมศวร�  บูรณะบัญญัติ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุ,มงานยุทธศาสตร� 
   และการงบประมาณ 



๓ 
 

๑๙. นายณัฐกาญจน�  ศรีพิมล  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุ,มงานยุทธศาสตร� 
   และการงบประมาณ 
๒๐. นายสรรเสริญ  สงวนศักดิ์  ผู<จัดการโครงการ บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๒๑. นายธนัญชัย  โรจน�รุ,งเรือง  ผู<ช,วยผู<จัดการโครงการ บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๒๒. นางสาวศันสนีย�  ดัชณาภิรมย� นักวิเคราะห�และผู<ประสานงานโครงการ  
   บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๒๓. นางสาวสุธีรา  จําปFรัตน�  นักวิเคราะห� บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน     กล,าวเปGดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    : เร่ืองที่ประธานแจ-งให-ที่ประชุมทราบ  
 
                     ๑.  เม่ือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ประธาน กสทช.ได<เปIนประธานในพิธี

ประกาศหมายเลขลําดับการให<บริการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ซ่ึงจัดข้ึน   
ณ หอประชุมกองทัพเรือ ภายหลังจากท่ีได<มีการประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อให<
บริการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ระหว,างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ซ่ึงการเลือกหมายเลขลําดับการให<บริการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล เปIนสิทธิ
ของผู<ชนะการประมูล ตามประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข<อง ซ่ึงพิธีดังกล,าว       
เปIนไปด<วยความเรียบร<อย จึงขอขอบคุณเจ<าหน<าที่ ท่ีเก่ียวข<องทุกท,าน     
ขอฝากทาง กสท. และสํานักงาน กสทช. ได<วางแผนการประชาสัมพันธ� 
เร่ืองดิจิตอลทีวี เนื่องจากประชาชนท่ัวไปให<ความสนใจมาก ท้ังน้ี เพื่อให<
ประชาชนได<รับทราบความคืบหน<าการดํา เนินงานในเ ร่ืองดังกล,าว 
โดยเฉพาะกําหนดการออกอากาศของช,องรายการต,างๆ  

                 ๒.  เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗  ประธาน กสทช. ได<เปIนประธานในพิธี     
ลงนามการรับทุนโครงการที่ได<รับการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน�สาธารณะ (ประเภทท่ี ๑) ประจําปF ๒๕๕๖ ณ ห<องวิภาวดี บอลรูม ซี  
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด� แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร<าว ซ่ึงมีหน,วยงานที่
ได<รับเงินจัดสรรจากกองทุนฯ จํานวน ๑๐ หน,วยงาน  ท้ังน้ี กิจกรรมที่จัดข้ึน
โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อเปIนการสนับสนุนการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
ประจําปF ๒๕๕๖ ระหว,างสํานักงาน กสทช. กับหน,วยงานท่ีได<รับทุนฯ และ
เพื่อเปIนการอํานวยความสะดวกให<แก,ผู<เข<าร,วมงานในพิธีลงนามการรับทุน
โครงการฯ ดังกล,าว ซ่ึงมีผู<เข<าร,วมงานประมาณ ๑๐๐ คน   



๔ 
 

                     ๓.  ตามท่ีได<แจ<งท่ีประชุมทราบในการประชุม กสทช. คร้ังที่แล<ว เรื่องที่
สํานักงาน กสทช. ได<ขอเปIนเจ<าภาพพิธีบําเพ็ญพระกุศลพระศพ เพื่ออุทิศ
ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก    
ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร  ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗    
ท่ีผ,านมา แต,เน่ืองจากมีเหตุขัดข<องบางประการ  สํานักงาน กสทช. จึงได<  
ขอเลื่อนการเปIนเจ<าภาพในพิธีดังกล,าวออกไป ซ่ึงได<กําหนดเปIนวันศุกร�ที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๗  ในช,วงเช<าโดยจะมีการถวายภัตตาหารเพลแด,พระสงฆ�ด<วย 
สําหรับรายละเอียดจะขอให<สํานักงาน กสทช. แจ<งให<กรรมการ กสทช.    
ทุกท,านทราบในโอกาสต,อไป 

 
มติที่ประชุม             รับทราบเร่ืองตามท่ีประธานแจ<งให<ที่ประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๒   : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม 

๒๕๕๗ 
    
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  โดยในส,วนของมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๓ 
หน<าที่ ๑๒ ของร,างรายงานฯ น้ัน ให<นําข<อความส,วนสีฟUาท้ังหมดไปเปIนส,วน
หมายเหตุ โดยปรับเพิ่มข<อความในตอนต<นว,า “กสทช. สุทธิพลฯ มีข<อสังเกตว,า... 
ภารกิจไปแล<ว”   
 

ระเบียบวาระที่ ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๗ 
   

มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๗  ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ระหว,างวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑๐ กุมภาพันธ� ๒๕๕๗  
ตามที่ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  

 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๓  :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :                
ประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามที่ 

ประธาน กทค. (พันเอก ดร.เศรษฐพงค�ฯ)  เสนอ  
 
ระเบียบวาระที่  ๔   : เร่ืองเพ่ือทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให<ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน   

๖  เร่ือง ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 

ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ)  ไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๖ : รองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 

  
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.      

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ) ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 
๒๕๕๖ จํานวน ๓ ท,าน ได<แก, พลเอก บุญเลิศ  แก<วประสิทธิ์  นายวรรณชัย  
สุวรรณกาญจน�  และ นายณกฤช  เศวตนันทน�  ท้ังน้ี ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง  
ของระเบียบ กทช. ว,าด<วยการจ<างที่ปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู<ช,วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ีรองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร.พีระพงษ�  

มานะกิจ) ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ – เดือนมกราคม ๒๕๕๗  : กสทช. 
พลโท ดร.พีระพงษ�ฯ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร.

พีระพงษ�  มานะกิจ) ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ – เดือนมกราคม ๒๕๕๗ 
จํานวน ๓ ท,าน  ได<แก, พลเอก ธงชัย เก้ือสกุล  นายธงชัย ตรีพิพัฒน�กุล และ  
นางอรพินธ�  บุญชูเศรษฐ�  ท้ังน้ี ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว,าด<วย
การจ<างที่ปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช,วยเลขานุการประจํา กทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ�ฯ เสนอ 

 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร) 
ระหว�างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ : กสทช.พลเอก สุกิจฯ  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ         

ขมะสุนทร) ประจําเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ท,าน  
ได<แก, พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ  พลเอก มนตรี  สังขทรัพย�  และ       
นายสุรนันท� วงศ�วิทยกําจร  ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช.    
ว,าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช,วยเลขานุการประจํา 
กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารที่ กสทช. พลเอก สุกิจฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔  :   งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับปD สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ : ลย. 
 
มติที่ประชุม รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับปF (ไตรมาสสี่) สิ้นสุดวันที่ ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังน้ี ตามข<อ ๗๘ ของ
ระเบียบ กทช. ว,าด<วยการรับ การจ,าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

 

หมายเหตุ ๑. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ขอให<เพิ่มเติมหมายเหตุงบการเงินในเอกสารหน<าที่ ๒๕ 
ดังน้ี “เงินสมทบกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน�สาธารณะ (เพื่อใช<จ,ายในโครงการ 
USO) จํานวน ๕,๑๒๕,๕๘๘,๔๔๒.๙๓ บาท นั้น เปIนเงินฝากจากโครงการ 
USO ด<านกิจการโทรคมนาคม”  

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีประเด็นข<อสังเกตเร่ืองการนําส,งรายได<เข<ารัฐท่ีลดน<อยลง
และเร่ืองการเร,งรัดลูกหนี้เพื่อไม,ให<ขาดอายุความ โดยขอให<สํานักงาน กสทช. 
รับไปดําเนินการต,อไป  

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๕  : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๑๖๘๗/๒๕๕๖ : กสท., มส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบแนวทางในการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดํา ที่ ๑๖๘๗/๒๕๕๖ 

ระหว,าง  บริษัท แอลที ออนไลน� จํากัด  ผู<ฟUองคดี กับ กสทช. ผู<ถูกฟUองคดีท่ี ๑ 
กสท. ผู<ถูกฟUองคดีที่ ๒ และสํานักงาน กสทช. ผู<ถูกฟUองคดีท่ี ๓ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖  :  รายงานการแก-ไขปGญหาการส�งคลื่นรบกวนสถานีโทรทัศน�ดาวเทียมช�อง     

บลูสกาย : ภภ. 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการแก<ไขปCญหาการส,งคลื่นรบกวนสถานีโทรทัศน�ดาวเทียม    

ช,องบลูสกาย ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  
 



๗ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  :   เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑  : การจัดทํางบประมาณรายจ�าย ประจําปD ๒๕๕๗ ของสํานักงาน กสทช.  :  

คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. เลขาธิการ กสทช. ยย. 
  
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข<างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)          

รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.เศรษฐพงค�ฯ)  กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ�ฯ  
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  กสทช. ดร.สุทธิพลฯ  
กสทช.ประเสริฐฯ  กสทช. พลเอก สุ กิจฯ และ กสทช.สุ ภิญญาฯ) อนุมัติ
งบประมาณรายจ,าย ประจําปF ๒๕๕๗ ของสํานักงาน กสทช. จํานวน ๕,๔๕๗.๒๑ 
ล<านบาท  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑.  รายจ,ายการดําเนินงานของภารกิจร,วม จํานวนเงิน ๒,๓๓๓.๕๖ ล<านบาท  
 ๒. รายจ,ายการดําเนินงานของภารกิจภายใต< กํา กับดูแลประธาน กสทช. 

 จํานวน  เงิน ๙๖๕.๗๖ ล<านบาท แยกออกเปIน 
  ๑)  ภารกิจการบริหารองค�กร จํานวนเงิน ๑๑๙.๙๗ ล<านบาท 
  ๒)  ภารกิจยุทธศาสตร�และกิจการองค�กร จํานวนเงิน ๔๐๔.๓๖ ล<านบาท 
  ๓)  ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ จํานวนเงิน ๔๔๑.๔๓ ล<านบาท 
 ๓. รายจ,ายดําเนินงานของภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� จํานวนเงิน 

 ๙๕๓.๖๒ ล<านบาท  
 ๔. รายจ,ายดําเนินการของภารกิจโทรคมนาคม จํานวนเงิน ๙๕๓.๖๒ ล<านบาท 
 ๕. เงินจัดสรรเข<ากองทุน จํานวนเงิน ๕๐.๐๐ ล<านบาท 
 ๖. เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปIน จํานวนเงิน ๓๐.๐๐ ล<านบาท 
 อนึ่ง ให<ปรับงบประมาณรายจ,ายในรายการที่เก่ียวกับทุนการศึกษาวาเซดะเปIน

ทุนการศึกษา โดยไม,มีการระบุสถาบัน 
 ทั้งนี้ ให< กสท. ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ,ายตามกรอบวงเงินที่ได<รับ

แล<วจัดส,งให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส,วนท่ีเก่ียวข<องต,อไป สําหรับกรอบ
วงเงินงบประมาณรายจ,ายเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ประจําปF ๒๕๕๗ จํานวน ๑๗๐.๖๕ 
ล<านบาท ที่ประชุมพิจารณาเห็นว,าเน่ืองจากขณะน้ียังไม,มีความชัดเจนในประเด็น
ข<อกฎหมายเร่ืองอํานาจหน<าที่ของ กตป. รวมท้ังเพื่อให<การพิจารณางบประมาณ
ของ กตป. เปIนไปตามกระบวนการข้ันตอนการกล่ันกรองงบประมาณตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ ที่ประชุมจึงมอบหมายให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑.  เพื่อให<การดําเนินงานตามอํานาจหน<าท่ีของ กตป.ดําเนินการต,อไปได< จึงมีมติ
 อนุมัติให< กตป. ใช<จ,ายเงินงบประมาณภายในกรอบวงเงินที่ได<รับจัดสรรในปF 
 ๒๕๕๖ จํานวนเงิน ๕๒ ล<านบาท ไปพลางก,อน  

 ๒. ให<สํานักงาน กสทช. จัดส,งรายละเอียดการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ,ายประจําปF ๒๕๕๗ และแผนการดําเนินงานของ กตป. ประจําปF ๒๕๕๗ 



๘ 
 

จํานวน ๑๗๐.๖๕ ล<านบาท ให<คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. กลั่นกรองความเหมาะสมของงบประมาณรายจ,ายท่ีขอรับการจัดสรร  
ทั้งน้ี ให<นําความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด<านกฎหมายของ กสทช. 
ไปประกอบการพิจารณาด<วย  

 ๓.  ให<สํานักงาน กสทช. เร,งติดตามเรื่องการพิจารณาเสนอความเห็นในประเด็น
 ความชอบด<วยกฎหมายกรณีระเบียบต,างๆ ที่ กตป. ได<จัดทําข้ึน ซ่ึง สํานักงาน 
 กสทช. ได<จัดส,งให<คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด<านกฎหมายของ กสทช. ไป
 พิจารณาแล<ว ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๓ 
 พฤศจิกายน ๒๕๕๖        

 อนึ่ง กสทช. สุภิญญาฯ มีข<อสงวนความเห็นบางประเด็น โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นส,งให<ในภายหลัง  

 ที่ประชุมเสียงข<างน<อย (กสทช.ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นส,งให<ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระที่ ๕.๑ เร่ือง การจัดทํางบประมาณรายจ,าย ประจําปF ๒๕๕๗ 
 ของสํานักงาน กสทช.   

 ๒. ประธาน กสทช. มีประเด็นข<อสังเกตเร่ืองการไปชี้แจงกรรมาธิการวุฒิสภา ซ่ึงมี
 ความเข<าใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับงบประมาณของสํานักงาน กสทช. โดยเห็นว,า
 มีจํานวนมาก จึงขอให<สํานักงาน กสทช. ชี้แจงเรื่องการนําส,งรายได<จากการ
 ประมูลดิจิตอลทีวี  

 ๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๗๘ ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๗   
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้ 

 “๑.ผมยืนยันเช,นท่ีเคยให<ความเห็นในการพิจารณางบประมาณรายจ,าย
ประจําปFของสํานักงาน กสทช. มาโดยตลอดว,า สํานักงาน กสทช. ควรต<อง
เสนอรายละเอียดโครงการพร<อมท้ังเสนอตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณา
ด<วย แต,เม่ือไม,มีรายละเอียดโครงการก็ไม,อาจพิจารณาได< อย,างไรก็ตาม    
จากการพิจารณาอย,างคร,าวๆ ในส,วนตารางแสดงรายการโครงการแล<ว
พบว,ายังคงมีข<อกังขาอยู,มาก ยกตัวอย,างเช,น ท่ีหน<า ๑/๒๕ โครงการ ๒.๑ 
และ ๒.๒ มีชื่อโครงการเช,นเดียวกันคือ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรเพื่อภารกิจสํานักงาน กสทช. โดยมีงบประมาณ ๒๐๕ ล<านบาท และ 
๑๑๗ ล<านบาท ตามลําดับ ท้ังยังมีระยะเวลาดําเนินการท่ีเหลื่อมทับกัน
ประมาณ ๔-๕ ปF ซ่ึงเปIนเร่ืองที่ไม,เหมาะสมและต<องมีคําอธิบาย หรือ
อย,างเช,นโครงการลักษณะของการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ตรวจสอบคุณภาพท่ีมีหลายโครงการ  ก็มีประเด็นควรต<องพิจารณาว,า
น,าจะรวมเปIนโครงการใหญ,โครงการเดียวหรือไม, เพื่อไม,เข<าข,ายเปIนการ
แบ,งซ้ือแบ,งจ<าง เปIนต<น 



๙ 
 

 ๒. ควรมีการพิจารณาสัดส,วนของงบประมาณตามยุทธศาสตร� โดยโครงการ
ทั้งหมดต<องตอบสนองต,อยุทธศาสตร�อย,างชัดเจน ตลอดจนจัดสรร
งบประมาณโดยคํานึงถึงสัดส,วนตามภารกิจและกลุ,มงาน และควรมีการ
ประเมินสัดส,วนท่ีเหมาะสมของงบประจําหรืองบประเภท admin         
ในกรอบภารกิจขององค�กร 

 ๓. ควรมีการแสดงผลในส,วนของงบผูกพันให<ชัดเจนว,า จากโครงการท่ีเสนอ
ขออนุมัติในวันนี้จะส,งผลให<เกิดภาระงบผูกพันไปในระยะ ๒-๓ ปFข<างหน<า
เพียงใด  

 ๔. การอนุมัติในคร้ังนี้เปIนเพียงการอนุมัติงบประมาณเท,าน้ัน แม<ตามตารางที่
เสนอจะประกอบด<วยรายชื่อโครงการต,างๆ แต,ในการดําเนินการแต,ละ
โครงการยังคงต<องขออนุมัติตามกรอบของระเบียบที่เก่ียวข<อง เช,น กรณี
การจัดซ้ือจัดจ<างก็จะต<องขออนุมัติในระดับต,างๆ ตามวงเงินงบประมาณ
ตามที่ระเบียบกําหนด เช,นเดียวกับโครงการประเภทขอรับการสนับสนุนฯ 
ที่จะต<องดําเนินการตามกระบวนการขออนุมัติ  

 ๕. ขอให<สํานักงาน กสทช. วิเคราะห�แนวทางด<านการจัดการงบประมาณของ
โครงการประเภทความร,วมมือ (MOU) ให<มีความเหมาะสมต,อไปด<วย 
เน่ืองจากเม่ือ กสทช. อนุมัติโครงการประเภทน้ีย,อมเปIนเพียงการเห็นชอบ
ต,อการริเร่ิมท่ีจะร,วมมือกับองค�กรต,างๆ ในการดําเนินการเรื่องใดเรื่องหน่ึง
ตามท่ีเสนอ แต,มิใช,เปIนการอนุมัติงบประมาณ ดังนั้นในการดําเนินการก็
ต<องหาช,องทางตามระเบียบด<านการเงินที่เหมาะสมต,อไป  

 ๖. กรณีงบประมาณประเภทท่ีสื่อมวลชนหรือสาธารณะให<ความสําคัญในการ   
จับจ<อง เช,น งบการเดินทางต,างประเทศและงบด<านการประชาสัมพันธ�   
ควรมีการพิจารณาทบทวน ซ่ึงผมเห็นชอบกับการท่ีสํานักงาน กสทช. ได<
พยายามปรับลดงบประมาณส,วนแรกลงแล<ว ส,วนงบด<านการประชาสัมพันธ�
นั้นยังพบว,ามีลักษณะการเสนอกระจัดกระจายอยู,ในภารกิจต,างๆ มิได<
จัดเปIนหมวดหมู,เดียวกัน 

 ๗. สําหรับงบประมาณของ กตป. ผมเห็นว,าอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ 
ควรพิจารณาความเหมาะสมของกรอบวงเงินงบประมาณโดยเปรียบเทียบ
กับกิจกรรมท่ี กตป. เสนอ โดยไม,ควรเปIนการก<าวล,วงในเรื่องความ
เหมาะสมของกิจกรรม เนื่องจากจะเกิดกรณีผลประโยชน�ขัดแย<งได<”  

 ๔. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๕๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้ 

 “๑. ในภาพรวมของการจัดทํางบประมาณรายจ,ายประจําปF ๒๕๕๗ สํานักงานฯ 
ยังคงมิได<จัดทําสัดส,วนงบประมาณตามเปUาหมายยุทธศาสตร�ของแต,ละปF    
อีกทั้งยังขาดการนําเสนอรายละเอียดของโครงการมาประกอบการ
พิจารณา จึงเปIนเรื่องยากแก,กรรมการในการใช<ดุลพินิจอย,างรอบคอบใน
การให<ความเห็นชอบโครงการทั้งหมด ซ่ึงในประเด็นนี้ได<มีกรรมการบาง



๑๐ 
 

ท,านตั้งข<อสังเกตไว<ในการพิจารณางบประมาณมาโดยตลอด อย,างไรก็ตาม
ในการจัดทํางบประมาณคร้ังนี้ ดิฉันเห็นว,ามีความชัดเจนมากข้ึนในการ
แยกงบประมาณบางด<าน ซ่ึงเปIนที่วิพากษ�วิจารณ�ของสาธารณะ เช,น 
งบประมาณที่ใช<ในการเดินทางไปปฏบัติงานในต,างประเทศหรือมีการเพิ่ม
งบประมาณสนับสนุนภารกิจงานส,วนภูมิภาคตามที่ดิฉันได<เคยตั้งข<อสังเกต
ไว< ในปFที่ผ,านมา อย,างไรก็ตาม สํานักงานฯ พึงระมัดระวังในเร่ือง
งบประมาณสนับสนุนโครงการต,างๆ แก,บางหน,วยงาน เช,น วุฒิสภา ซ่ึงถูก
วิจารณ�ถึงความเหมาะสม  

 ๒. ดิฉันเห็นว,า การพิจารณาเห็นชอบของกรรมการในครั้งนี้เปIนการอนุมัติตัว
งบประมาณ ซ่ึงในข้ันตอนการดําเนินการต,างๆ สํานักงานฯ ต<องเคร,งครัด
ในการปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวข<องโดยเฉพาะในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ<าง
ของทุกโครงการ ตลอดจนมีการวางแผนการจัดซ้ือจัดจ<างในเวลาอัน
เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ<างเร,งด,วนด<วยวิธีพิเศษ
ปลายปF ตามข<อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 ๓. ดิฉันยังสนับสนุนข<อสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ 
โดยเฉพาะการใช<งบประมาณในโครงการจ<างที่ปรึกษา ซ่ึงควรมีการแสดง
แผนในรายละเอียดและระยะเวลาการดําเนินการให<ชัดเจน และคํานึงถึง
ความจําเปIนในการใช<งบประมาณเพื่อไปดูงานในต,างประเทศ รวมท้ัง
ตรวจสอบว,าองค�กรที่มาลงนามผูกพันสัญญามีความรู<ความเชี่ยวชาญต,อ
ภารกิจของสํานักงาน กสทช. หรือไม,”                  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒  : การประเมินผลตัวชี้วัด (KPI) ของสํานักงาน กสทช. ประจําปD ๒๕๕๖ และ
 เกณฑ�การจ�ายค�าตอบแทนประจําปD ๒๕๕๖ : บย. 
  
มติที่ประชุม ๑. รับทราบผลการประเมินตัวชี้วัด (KPI) ของสํานักงาน กสทช. ประจําปF ๒๕๕๖ 

ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 ๒. เห็นชอบหลักเกณฑ�การจ,ายค,าตอบแทน ประจําปF ๒๕๕๖ สําหรับพนักงาน

และลูกจ<างของสํานักงาน กสทช. ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให<
ปรับปรุงแก<ไขสัดส,วนการจ,ายเงินค,าตอบแทนประจําปFในภาพรวม แบ,งเปIน  
๓ ระดับ ดังน้ี 

  ๑) ระดับสํานักงาน ๑.๒ เท,าของเงินเดือน 
  ๒) ระดับกลุ,มงาน ๐.๕ เท,าของเงินเดือน 
  ๓) ระดับบุคคล ๐.๓ เท,าของเงินเดือน 
 ๓. อนุมัติให<สํานักงาน กสทช. เบิกจ,ายค,าตอบแทนประจําปF ๒๕๕๖ ภายในกรอบ

วงเงิน ๘๒,๙๓๔,๖๕๓.๕๐ บาท ซ่ึงได<รับอนุมัติไว<สําหรับจ,ายค,าตอบแทน
ประจําปF ๒๕๕๖ ให<แก,พนักงานและลูกจ<างสํานักงาน กสทช. ผู<ปฏิบัติงานของ
ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. และ กสทช. และบุคคลตามสัญญาจ<าง
ของสํานักงาน กสทช.   



๑๑ 
 

หมายเหตุ ๑. กสทช.ประวิทย�ฯ ติดภารกิจ ไม,ได<ร,วมลงมติในวาระนี้  
 ๒. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช.  วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การประเมินผลตัวชี้วัด (KPI) ของสํานักงาน กสทช. 
 ประจําปF ๒๕๕๖ และเกณฑ�การจ,ายค,าตอบแทนประจําปF ๒๕๕๖   

   
ระเบียบวาระที่ ๕.๓  : ขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน�สาธารณะประจําปD ๒๕๕๖ (ประเภทที่ ๑) จํานวน ๘ โครงการ : ทบ.   

 
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมรับทราบโครงการที่ขอรับการส,งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน

 วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
 เพื่อประโยชน�สาธารณะ ประจําปF ๒๕๕๖ (ประเภทที่ ๑) และไม,ผ,านการ
 พิจารณาของคณะกรรมการบริการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จํานวนรวม ๑๕๙ 
 โครงการ เปIนเงินจํานวน ๑,๗๓๗,๓๐๐,๙๙๒ บาท  

 ๒. เห็นชอบให<มีการลงมติในการพิจารณาเรื่องการดําเนินโครงการที่ขอรับการ
 ส,งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
 กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน�สาธารณะประจําปF 
 ๒๕๕๖ (ประเภทที่ ๑) จํานวน ๘ โครงการ จํานวนเงิน ๔๕,๖๒๑,๐๗๐ บาท 
 เปIนรายโครงการ ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ สรุปได<ดังนี้ 

 ๒.๑ โครงการพัฒนาตัวต<นแบบชุดอุปกรณ�หาทิศการส,งสัญญาณของวิทยุ 
 ชุมชน จํานวนเงิน ๒,๙๑๗,๘๙๐ บาท 

    -  เห็นชอบ จํานวน  ๒ ท,าน ได<แก, ประธาน กสทช. และรองประธาน 
 กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)  

    -  ไม,เห็นชอบ จํานวน ๗ ท,าน   ได<แก,  รองประธาน กสทช. (พันเอก 
 ดร.เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  กสทช.      
 ดร.สุทธิพลฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ  กสทช. พลเอก สุกิจฯ  
 กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ  

 ๒.๒   โครงการนําร,องจัดทําคําบรรยายแทนเสียงแบบเปGดปGดได< และการสื่อสาร       
 ความหมายด<วยภาษามือแทนเสียง สําหรับรายการโทรทัศน�เพื่อ
 ให<บริการคนพิการทางการได<ยินบนเว็บทีวี จํานวนเงิน ๒๐,๙๒๐,๖๔๐ บาท  

  -  เห็นชอบ จํานวน ๔ ท,าน ได<แก, ประธาน กสทช. รองประธาน 
 กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)  กสทช. พลเอก สุกิจฯ และ 
 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ   

  -  ไม,เห็นชอบ จํานวน ๕ ท,าน ได<แก,  รองประธาน กสทช. (พันเอก 
 ดร.เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  กสทช.    
 ดร.สุทธิพลฯ  กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ 
 กสทช. สุภิญญาฯ 



๑๒ 
 

 ๒.๓ โครงการวิจัยและพัฒนาสายอากาศสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน�   
ระบบดิจิตอล (R&D of Antenna for Digital TV Receiver) จํานวนเงิน 
๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

  -  เห็นชอบ จํานวน  ๒ ท,าน ได<แก, ประธาน กสทช. และรองประธาน 
 กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)  

  -  ไม,เห็นชอบ จํานวน ๗ ท,าน   ได<แก,  รองประธาน กสทช. (พันเอก 
 ดร.เศรษฐพงค�ฯ)  กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  กสทช.     
 ดร.สุทธิพลฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ  กสทช. พลเอก สุกิจฯ  
 กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ  

 ๒.๔ รายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน (รายการดีดีมีไว<แบ,งปCน) จํานวนเงิน 
 ๑,๒๙๔,๒๐๐ บาท 

 -  เห็นชอบ จํานวน ๔ ท,าน ได<แก, ประธาน กสทช. รองประธาน  
กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)  กสทช. พลเอก สุกิจฯ และ 
กสทช. รศ.ประเสริฐฯ   

  -  ไม,เห็นชอบ จํานวน ๕ ท,าน ได<แก,  รองประธาน กสทช. (พันเอก 
  ดร.เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  กสทช.    
  ดร.สุทธิพลฯ  กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  และ  
  กสทช. สุภิญญาฯ 

 ๒.๕ โครงการรณรงค�สิทธิคนพิการเพื่อการเข<าถึงข<อมูลข,าวสารในกิจการ
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  -  เห็นชอบ จํานวน  ๒ ท,าน ได<แก, ประธาน กสทช. และรองประธาน 
  กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)  

 -  ไม,เห็นชอบ จํานวน ๗ ท,าน   ได<แก,  รองประธาน กสทช. (พันเอก 
ดร.เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  กสทช.      
ดร.สุทธิพลฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ  กสทช. พลเอก สุกิจฯ 
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ  

 ๒.๖ โครงการพัฒนาต<นแบบเครื่องแสดงผลอักษรเบลล�ราคาถูกด<วยการใช<
 วิศวกรรมย<อนรอยและวัสดุนวัตกรรมใหม,สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร� 
 แท็บเลตและโทรศัพท�สมาร�ตโฟน จํานวนเงิน ๗,๒๒๓,๘๔๐ บาท 

  -  เห็นชอบ จํานวน  ๒ ท,าน ได<แก, ประธาน กสทช. และรองประธาน 
  กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)  

 -  ไม,เห็นชอบ จํานวน ๗ ท,าน   ได<แก,  รองประธาน กสทช. (พันเอก 
ดร.เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  กสทช.      
ดร.สุทธิพลฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ  กสทช. พลเอก สุกิจฯ  
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ  



๑๓ 
 

 ๒.๗ โครงการการผลักดันร,างมาตรฐานสาธารณะการสื่อสารปลอดภัยสูงสุด
 ด<วยรหัสลับควอนตัม (ETSI-QKD) สู,ศูนย�ความเชี่ยวชาญสําหรับประเทศไทย 
 จํานวนเงิน ๙๑๐,๕๐๐ บาท 

  -  เห็นชอบ จํานวน  ๒ ท,าน ได<แก, ประธาน กสทช. และรองประธาน 
  กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)  

 -  ไม,เห็นชอบ จํานวน ๗ ท,าน   ได<แก,  รองประธาน กสทช. (พันเอก 
ดร.เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  กสทช.      
ดร.สุทธิพลฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ  กสทช. พลเอก สุกิจฯ  
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ  

  ๒.๘ โครงการศูนย�ส,งเสริมการเข<าถึงและการใช<ประโยชน�จากเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร�และการติดต,อสื่อสารสําหรับคนตาบอด จํานวนเงิน 
๒,๕๕๔,๐๐๐ บาท 

  -  เห็นชอบ  จํานวน  ๒ ท,าน ได<แก, ประธาน กสทช. และรองประธาน 
 กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)  

  -  ไม,เห็นชอบ จํานวน ๗ ท,าน   ได<แก,  รองประธาน กสทช. (พันเอก 
 ดร.เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  กสทช.      
 ดร.สุทธิพลฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ  กสทช. พลเอก สุกิจฯ  
 กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ  

         

หมายเหตุ ๑. กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ�ฯ  และ กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม,ได<อยู,ร,วม
ลงมติในวาระน้ี  โดย กสทช. ประวิทย�ฯ จะจัดทําบันทึกเปGดเผยความเห็นส,ง 
ให<ในภายหลัง 

 ๒. กรรมการ กสทช. ที่มีมติไม,เห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน�
สาธารณะ ประจําปF ๒๕๕๖ (ประเภทที่ ๑) ได<จัดทําบันทึกความเห็นตาม
มาตรา ๕๕ แห,ง พ.ร.บ.องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท<ายรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔  : ขออนุมัติจัดการประชุมเสวนาฯ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (กตป.) โดยใช-งบประมาณรายจ�ายประจําปD ๒๕๕๖ : ผบ.   

  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติมอบหมายให<สํานักงาน กสทช. จัดส,งเร่ืองการจัดการประชุมเสวนาฯ 
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให<คณะอนุกรรมการท่ี
ปรึกษาด<านกฎหมายของ กสทช. พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นความชอบ
ด<วยกฎหมาย พร<อมกับเรื่องระเบียบต,างๆ ท่ี กตป. ได<จัดทําข้ึน ซ่ึงสํานักงาน 
กสทช. ได<จัดส,งให<คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด<านกฎหมายของ กสทช. ไป
พิจารณาแล<ว ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันที่  ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และให<สํานักงาน กสทช. ประมวลสรุปนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต,อไป   



๑๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕  : ร�างประมวลจริยธรรมของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ
กิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ (นย.)  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๕ เร่ือง ร,างประมวลจริยธรรมของ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ 
ออกไป ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอ         
ที่ประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต,อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖  : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ-างของ

สํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ (นย.)  
   
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง ร,างระเบียบ กสทช. ว,าด<วย

ประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ<างของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... ออกไป 
ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาในครั้งต,อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๗  :  การปรับปรุงโครงสร-างสํานักงาน กสทช. : บย.   
 
มติที่ประชุม ๑.  เห็นชอบให<ปรับปรุงโครงสร<างชั่วคราวของสํานักงาน กสทช. โดยนําไปประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาให<เปIนโครงสร<างถาวร โดยให<แก<ไขปรับปรุงชื่อภารกิจ   
เปIนสายงาน และชื่อกลุ,มงาน เปIนสํานัก ตามความเห็นของประธาน กสทช. 
กทค. และ กสท. รวมทั้งให<แก<ไขปรับปรุงชื่อสํานักในส,วนภารกิจกระจายเสียง
และโทรทัศน� ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ) เสนอ ซ่ึงจะได<จัดส,ง
รายละเอียดการแก<ไขให<สํานักงาน กสทช. ในภายหลัง  

 ๒.  มอบหมายให<สํานักงาน กสทช. จัดทําร,างระเบียบ กสทช. ว,าด<วยการแบ,งส,วน
งานภายในของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ พ.ศ. ....  นําเสนอประธาน กสทช. พิจารณา
ลงนามในประกาศก,อนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให<มีผลบังคับ
ใช<ต,อไป 

 
หมายเหตุ ๑.  กสทช.ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม,ได<อยู,ร,วมพิจารณาในวาระนี้  
  ๒.  ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม  

กสทช. วาระท่ี ๕.๗ เร่ืองการปรับปรุงโครงสร<างสํานักงาน กสทช.   
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘  : โครงการทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประจําปD ๒๕๕๗ : วย.   
 
มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการทุนการศึกษา ประจําปF ๒๕๕๗ ให<แก, 

บุคลากรภายในสํานักงาน กสทช. และบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต,อในระดับปริญญาโท 
จํานวน ๑ ทุน และปริญญาเอก จํานวน ๑ ทุน ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 
๑๐,๘๖๖,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ,ายงบประมาณปF ๒๕๕๗ จํานวน ๒,๙๓๐,๐๐๐ บาท 
และผูกพันงบประมาณปF ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ โดยยังไม,กําหนดสถาบันการศึกษา 
ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ ดังนี้ 

  ปF ๒๕๕๗ จํานวนเงิน ๒,๙๓๐,๐๐๐ บาท 
  ปF ๒๕๕๘ จํานวนเงิน ๓,๐๘๔,๐๐๐ บาท 
  ปF ๒๕๕๙ จํานวนเงิน ๒,๕๘๙,๐๐๐ บาท 
  ปF ๒๕๖๐ จํานวนเงิน ๑,๗๕๘,๐๐๐ บาท 
  ปF ๒๕๖๑ จํานวนเงิน     ๕๐๕,๐๐๐ บาท   
  ทั้งนี้ มอบหมายให<สํานักงาน กสทช. รับไปดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

ในภาพรวมทั้งหมด    
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๙  : ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) รถตรวจสอบ

และหาทิศวิทยุ จํานวน ๕ คัน และเห็นชอบให-สํานักงาน กสทช. ดําเนินการซื้อรถ
ตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๕ คัน โดยวิธีการประกวดราคา : ภภ. พย.  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นว,า เพื่อให<การดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถด<าน

ตรวจสอบการใช<ความถ่ีวิทยุฯ ในการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน 
๕ คัน เปIนไปอย,างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบตามข<อเสนอของสํานักงาน 
กสทช. ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)  รถตรวจสอบและหา
ทิศวิทยุ จํานวน ๕ คัน  ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. เห็นชอบราคากลาง (อ<างอิง) รถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๕ คัน 
จํานวนเงิน ๗๙,๒๐๓,๐๐๕ บาท ซ่ึงเปIนวงเงินท่ีรวมภาษีมูลค,าเพิ่มและ
ค,าใช<จ,ายอ่ืนๆ แล<ว 

 ๓. เห็นชอบให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการซ้ือรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ 
จํานวน ๕ คัน โดยวิธีการประกวดราคา 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ : ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) สถานี

ตรวจสอบการใช-ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio 
Monitoring Stations) และเห็นชอบให-สํานักงาน กสทช. ดําเนินการซ้ือสถานี
ตรวจสอบการใช-ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control 
Radio Monitoring Stations) โดยวิธีการประกวดราคา : ภภ. พย. 



๑๖ 
 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นว,า เพื่อให<การดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถด<าน

ตรวจสอบการใช<ความถ่ีวิทยุฯ ในการจัดตั้งสถานีตรวจสอบการใช<ความถ่ีวิทยุ
ระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) 
จํานวน ๖ สถานี เปIนไปอย,างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบตามข<อเสนอของ
สํานักงาน กสทช. ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) สถานีตรวจสอบการใช<
ความถ่ีวิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring 
Stations) จํานวน ๖ สถานี ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให<ใช<
หลักเกณฑ�การพิจารณาคัดเลือกเช,นเดียวกับกรณีการจัดซ้ือสถานีตรวจสอบ
การใช<ความถ่ีวิทยุระบบควบคุมระยะไกล จํานวน ๒๖ สถานี ซ่ึงท่ีประชุม 
กสทช. ได<มีมติในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๕๖ วาระท่ี ๕.๗ 

 ๒. เห็นชอบราคากลาง (อ<างอิง) สถานีตรวจสอบการใช<ความถ่ีวิทยุระบบ
ควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) 
จํานวน ๖ สถานี จํานวนเงิน ๗๙,๒๗๑,๖๔๐ บาท ซ่ึงเปIนวงเงินที่รวม
ภาษีมูลค,าเพิ่มและค,าใช<จ,ายอ่ืนๆ แล<ว 

 ๓. เห็นชอบให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการซ้ือสถานีตรวจสอบการใช<ความถ่ี
วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring 
Stations) จํานวน ๖ สถานี โดยวิธีการประกวดราคา 

 อนึ่ง กสทช.ประวิทย�ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็น
ข<อกําหนดท่ัวไป เร่ืองข<อกําหนดการเสนอสถานที่ โดยจะจัดทําความเห็นจัดส,งให<
ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุมมีประเด็นข<อสังเกตเรื่องข<อกําหนดท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให<ผู<ชนะการ 

 ประกวดราคาต<องจัดส,งข<อมูลเก่ียวกับสถานที่ตั้ง ให<สํานักงาน กสทช. ภายใน 
 ๓๐ วัน  โดยเห็นว,าสํานักงาน กสทช. ควรเปIนผู<พิจารณาเก่ียวกับสถานที่ตั้ง
 ซ่ึงสํานักงาน กสทช. จะขอรับข<อสังเกตไปพิจารณาต,อไป  

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๗๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้ 

 “ผมเห็นชอบในเรื่องของการดําเนินโครงการนี้ แต,ไม,เห็นด<วยท่ีมีการกําหนด
เร่ืองการเสนอสถานที่ต้ังสถานีตรวจสอบฯ ให<เปIนหน<าที่ของเอกชนผู<ชนะการ
ประกวดราคา เนื่องจากตามหลักการแล<วสถานที่ตั้งอาคารหรือทรัพย�สินของ
ราชการควรต<องเปIนสิทธิของหน,วยงาน จึงเปIนเร่ืองท่ีสํานักงาน กสทช. ควร
เปIนฝ|ายรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการในเรื่องน้ีเอง และควรเปIนฝ|าย
กําหนดสถานที่ตั้งแต,ต<น ทั้งนี้ เพื่อไม,ก,อให<เกิดความได<เปรียบเสียเปรียบใน
ระหว,างผู<เข<าประกวดราคา หลีกเลี่ยงปCญหาการใช<ดุลพินิจของสํานักงาน 



๑๗ 
 

กสทช. ในลักษณะที่อาจเปIนการให<คุณให<โทษต,อรายหนึ่งรายใด รวมทั้งเปIน
การปUองกันข<อครหาเก่ียวกับความเปIนธรรมในการแข,งขัน”  

 ๓. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๕๔ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม 
๒๕๕๗ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังน้ี 

 “ดิฉันเห็นด<วยกับโครงการดังกล,าว แต,ขอสงวนความเห็นในเร่ืองสถานที่ติดตั้ง 
โดยสนับสนุนข<อเสนอของ กสทช.ประวิทย�ฯ ว,า สํานักงาน กสทช. ควรเปIน
ผู<สํารวจสถานท่ีที่เหมาะสมและเปIนผู<ชี้จุดว,าควรเปIนสถานท่ีใด รวมถึงการ
ดูแลสิทธิในการได<มาซ่ึงสถานที่ติดตั้งดังกล,าวหากเปIนที่ราชพัสดุหรือที่
สาธารณะท่ีสํานักงานฯ สามารถขอใช<สิทธิได< ท้ังนี้เพื่อเปIนการปUองกันมิให<เกิด
ข<อได<เปรียบเสียเปรียบกับเอกชนบางราย ตลอดจนปUองกันปCญหาภาระผูกพัน
ในเรื่องค,าเช,าที่อาจเกิดข้ึนตามมา”    

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน�  :  กสท. รส. 
 
มติที่ประชุม อนุมัติการแต,งตั้งคณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคด<านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน<าที่และวาระการปฏิบัติงาน ๑ ปF 
นับตั้งแต,วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ และให<คณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภค
ด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ชุดเดิมที่พ<นวาระปฏิบัติหน<าที่
จนกว,าจะมีคําสั่งแต,งตั้งใหม,  ทั้งนี้ โดยให<ได<รับค,าตอบแทนค,าเบี้ยประชุมใน
อัตราที่กําหนดไว<เดิม ซ่ึงเปIนการ ใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๑ แห,ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓  ตามท่ีรองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน�) เสนอ ดังนี้ 
๑. พลโท ดร.พีระพงษ�  มานะกิจ ที่ปรึกษา 
๒. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง,า ที่ปรึกษา 
๓. ผู<ช,วยศาสตราจารย� ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� ที่ปรึกษา 
๔. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา ที่ปรึกษา 
๕. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� ประธานอนุกรรมการ 
๖. ผู<ช,วยศาสตราจารย� เอ้ือจิต  วิโรจน�ไตรรัตน� รองประธานอนุกรรมการ 
๗. พันตํารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน�  รัตนพันธุ�  รองประธานอนุกรรมการ   
๘. นายนิพนธ�  โพธิ์พัฒนชัย  อนุกรรมการ  
๙. นายชัยรัตน�  แสงอรุณ อนุกรรมการ    
๑๐. นายศุภภัทร  มานะทัศน� อนุกรรมการ   
๑๑. นางอรพินท�  วงศ�ชุมพิศ อนุกรรมการ   
๑๒. นายจิระเดช  พูลสุข อนุกรรมการ   
๑๓. พลโท ณัฐติพล  กนกโชติ อนุกรรมการ 
๑๔. พลตรี อภิชาติ  นพเมือง อนุกรรมการ 



๑๘ 
 

๑๕. ผู<ช,วยศาสตราจารย� เภสัชกรหญิง สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค  อนุกรรมการ   
๑๖. ผู<อํานวยการกลุ,มงานรับเร่ืองร<องเรียนและคุ<มครอง เลขานุการ 
 ผู<บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 หรือผู<แทน  
๑๗. นางพลินี  เสริมสินศิริ ผู<ช,วยเลขานุการ 
๑๘. นายตรี  บุญเจือ ผู<ช,วยเลขานุการ 
๑๙. นางราตรี  จุลคีรี ผู<ช,วยเลขานุการ 

 

 ทั้งนี้  ในการจัดทําคําสั่งแต,งตั้งคณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคด<านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติ
หลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระที่ ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑๑ เร่ือง การแต,งตั้งคณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคด<าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ : การแก-ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการส�งเสริมบริการด-านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�อย�างทั่วถึง : กสท. มส. 
 
มติที่ประชุม อนุมัติการแก<ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการส,งเสริมบริการด<านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�อย,างทั่วถึง โดยให< พล.ต.ท. นเรศ นันทโชติ  
พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ และแต,งตั้ง นายอรรถวุฒิ  วิกิจเศรษฐ  เปIน
อนุกรรมการแทน  ซ่ึงเปIนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห,ง 
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓  ตามท่ีรองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน� ) เสนอ ทั้งนี้  ในการจัดทําคําสั่ งแต,งตั้ ง
คณะอนุกรรมการส,งเสริมบริการด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�
อย,างท่ัวถึง ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติที่ประชุม 
กสทช. คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑๒ เรื่อง การแก<ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการส,งเสริม
บริการด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�อย,างท่ัวถึง 

 
 
 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ : การแต�งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายใน
ของสํานักงาน กสทช. : ปบ. 

 
มติที่ประชุม อนุมัติการแต,งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงาน

ภายใน ของสํานักงาน กสทช.  โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน<าท่ีและวาระการ
ปฏิบัติงาน ๒ ปF ซ่ึงเปIนการใช< อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห,ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่สํานักงาน กสทช. 
เสนอ ท้ังน้ี โดยให<ได<รับค,าตอบแทนเปIนเบี้ยประชุม ตามข<อ ๑๔ (๒) ข<อ ๑๕ และ
ข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว,าด<วยการประชุม ค,าตอบแทน และค,าใช<จ,ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
๑. ศาสตราจารย�พิเศษ ประสพสุข  บุญเดช ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู<แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ 
๓. ผู<แทนสํานักงานคณะกรรมการข<าราชการพลเรือน อนุกรรมการ 
๔. ผู<แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ 
๕. นายสุรินทร�  จิรวิศิษฎ� อนุกรรมการ 
๖. พลอากาศเอก ไพโรจน�  รัตนพล อนุกรรมการ 
๗. นายเชิดชัย  มีคํา อนุกรรมการ   
๘. นายสราวุธ  เบญจกุล อนุกรรมการ  
๙. นางพงษ�สวาท  กายอรุณสุทธิ์ อนุกรรมการ    
๑๐. นายพัฒนะพงษ�  กัลลประวิทย�    อนุกรรมการ   
๑๑. นางสาวมณีรัตน�  กําจรกิจการ    อนุกรรมการ   
๑๒. รองเลขาธิการ กสทช.  อนุกรรมการและเลขานุการ  
 ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย 
๑๓. พนักงานของสํานักงาน กสทช.  ผู<ช,วยเลขานุการ 
 ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย 
๑๔. พนักงานของสํานักงาน กสทช.  ผู<ช,วยเลขานุการ 
 ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย    

 ทั้งนี้  ในการจัดทําคําสั่งแต,งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการ
บริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติ
หลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระที่ ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระที่ ๕.๑๓ เร่ือง การแต,งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
 ระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. 

 



๒๐ 
 

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตเก่ียวกับกรณีการส,งผู<แทนจาก กทค. ว,าควรมี
การไล,ลําดับให<ชัดเจนและถูกต<องด<วยว,าเปIนคราวท่ีกรรมการท,านใดเสนอ 
เพื่อที่กรรมการลําดับถัดไปจะได<ใช<สิทธิเสนอชื่อสําหรับคณะอนุกรรมการชุดท่ี
จะมีการแต,งต้ังหรือขยายอายุชุดต,อไป” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ : การพิจารณาแต�งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ

การใช-และเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เร่ือง การใช-
และเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ : กทค. ชท. 

 
มติที่ประชุม อนุมัติการแต,งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช<

และเชื่อมต,อโครงข,ายโทรคมนาคม ตามข<อ ๕๑ ของประกาศ กสทช. เร่ือง การใช<
และเชื่อมต,อโครงข,ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยให<มีองค�ประกอบ อํานาจ
หน<าที่และวาระการปฏิบัติงาน ๓ ปF ซ่ึงเปIนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา 
๓๓ แห,งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓  ตามที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให<ได<รับค,าตอบแทนค,าเบ้ียประชุม ตามข<อ ๑๔ (๒) ข<อ ๑๕ 
และข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว,าด<วยการประชุม ค,าตอบแทน และค,าใช<จ,าย
ของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังน้ี 
๑. นายสามารถ  รัตนประทีปพร ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายพิทักษ�  เขมะรัตน�  อนุกรรมการ  
๓. ดร. กิตติน  อุดมเกียรติ อนุกรรมการ    
๔. รศ. ดร. เสน,ห�  เอกะวิภาต อนุกรรมการ   
๕. ว,าที่ร<อยตรี ทรงพล  สงวนจิตร อนุกรรมการ   

 ทั้งนี้  ในการจัดทําคําสั่งแต,งตั้งคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและเสนอความเห็น
เก่ียวกับการใช<และเชื่อมต,อโครงข,ายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เร่ือง การ
ใช<และเชื่อมต,อโครงข,ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให<สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการให<เปIนไปข<อ ๕๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช<และเชื่อมต,อ
โครงข,ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม 
กสทช. คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑๔ เรื่อง การพิจารณาแต,งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเก่ียวกับการใช<และเชื่อมต,อโครงข,ายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช<และเชื่อมต,อโครงข,ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 



๒๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ : การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แต�งตั้งพนักงานเจ-าหน-าที่และมอบหมาย
ให-ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� : กสท. มส. 

 
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติการแต,งตั้งพนักงานเจ<าหน<าที่ (เพิ่มเติม) และมอบหมายให<ปฏิบัติการ

แทน กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงเปIนการใช<อํานาจของ 
กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห,งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ   
พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามที่รองประธาน กสทช.  (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน�) เสนอ ดังนี้  

 ๑.๑  แต,งตั้งให<เลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจาย
เสียงและโทรทัศน� เปIนพนักงานเจ<าหน<าท่ีและได<รับการมอบหมายให<
ปฏิบัติการแทน กสทช. ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๑.๒  แต,งตั้งให< อปส. ๑ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก๑) ของ ปส. ๑ เปIน
พนักงานเจ<าหน<าที่และได<รับมอบหมายให<ปฏิบัติการแทน กสทช. ตาม
ข<อ ๑๐ วรรคท<าย และข<อ ๓๒ วรรคหนึ่ง ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. เห็นชอบการปรับปรุงประกาศ กสทช. เร่ือง การแต,งตั้งพนักงานเจ<าหน<าที่ 
และการมอบหมายให<ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. 
เสนอ  

 
หมายเหตุ ๑.  ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗  ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง การปรับปรุงประกาศ กสทช. เร่ือง แต,งตั้ง
พนักงานเจ<าหน<าที่และมอบหมายให<ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ ได<มีข<อสังเกตเร่ืองการแต,งตั้งพนักงานเจ<าหน<าท่ีเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจในด<านโทรคมนาคม ซ่ึงปCจจุบันมีปCญหาขาดอัตรากําลังในระดับ บ.๓ 
เน่ืองจากการเกษียณอายุ จึงจะต<องมีการแต,งตั้งตําแหน,ง บ.๓ ทดแทน     
ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ขอรับเรื่องนี้ไปพิจารณาดําเนินการ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ : ผลการพิจารณาความชอบด-วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ

สัญญา และการพิจารณาความจําเปfนและระยะเวลาในการถือครองคลื่น
ความถี่สําหรับการประกอบกิจการโทรทัศน� ระหว�าง บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) กับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร�เทนเม-นต� จํากัด : กสท.  คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานฯ  คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปfนในการใช-
งานคลื่นความถี่ฯ  มส. ปส.๓  



๒๒ 
 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีต,อผลการ

พิจารณาความชอบด<วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ระหว,าง 
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร�เทนเม<นต� จํากัด ตาม
ความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด<านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� และผลการพิจารณาความจําเปIนและกําหนดระยะเวลา    
ในการใช<งานคลื่นความถ่ีของ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร�เทนเม<นต� จํากัด ในการ
ดําเนินกิจการสถานีโทรทัศน�ไทยทีวีสี ช,อง ๓ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาความจําเปIนการใช<คลื่นความถ่ีด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน�  ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน�) เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ : การพิจารณากิจการโทรทัศน�ระบบ DVB-T/H บนคลื่นความถี่ UHF ช�อง ๕๘ 

ระหว�างบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กับบริษัท อินเตอร�เนชั่นเนิลเอนจีเนียริง 
จํากัด (มหาชน)  :  กสท. คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานฯ  
คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปfนในการใช-งานคลื่นความถ่ีฯ  มส. ปส.๓ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีต,อผลการ

พิจารณาความชอบด<วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ระหว,าง 
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท อินเตอร�เนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด 
(มหาชน) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด<าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� และผลการพิจารณาความจําเปIนและ
กําหนดระยะเวลาในการใช<งานคลื่นความถ่ีของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
 ในการดําเนินกิจการโทรทัศน� ระบบ DVB-T/H บนคลื่นความถี่ UHF ช,อง ๕๘   
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปIนการใช<คลื่นความถ่ีด<านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน� ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน�) เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย�ฯ ตั้งข<อสังเกตว,า เม่ือผลการพิจารณาชี้ว,าไม,ชอบ ก็มี

 ประเด็นทางกฎหมายที่ต<องพิจารณาต,อ ๒ ส,วน คือบทแก<ไขและบทลงโทษ  
 จึงขอให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตรวจสอบข<อกฎหมาย กรณีต<องสั่งแก<ไข
 ให<ถูกต<องก็ต<องดําเนินการ และหากมีบทกําหนดโทษก็ต<องบังคับต,อไป  

 ๒. กสทช. ดร.สุทธิพลฯ ขอให<สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบรายละเอียดในสัญญา
 ว,าได<ระบุเร่ืองบทลงโทษไว<หรือไม, ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ได<แจ<งว,าจะขอรับไป
 ดําเนินการ 

 
 
 
 



๒๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ : การพิจารณาการดําเนินโครงการให-บริการส�งวิทยุโทรทัศน� ประเภทบอกรับ
เปfนสมาชิกระบบ MMDS ระหว�าง กรมประชาสัมพันธ� กับ บริษัท เวิลด� สตาร� 
ทีวี (ไทยแลนด�) จํากัด  :  กสท.  คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานฯ  
คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปfนในการใช-งานคลื่นความถ่ีฯ  มส. ปส.๓   

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีต,อผลการ
พิจารณาความชอบด<วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ระหว,าง 
กรมประชาสัมพันธ� กับบริษัท เวิลด� สตาร� ทีวี (ไทยแลนด�) จํากัด ตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด<านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� และผลการพิจารณาความจําเปIนและกําหนดระยะเวลาในการ  
ใช<งานคลื่นความถ่ีของกรมประชาสัมพันธ� ในการใช<คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรทัศน�บอกรับเปIนสมาชิกด<วยเทคโนโลยี  MMDS ตามความเ ห็นของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปIนการใช<คลื่นความถ่ีด<านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน� ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน�) เสนอ  

 

หมายเหตุ  กสทช.ประวิทย�ฯ ตั้งข<อสังเกตว,า เม่ือผลการพิจารณาเห็นว,าเหตุแห,งความ
 จําเปIนในการถือครองคลื่นความถ่ีดังกล,าวของกรมประชาสัมพันธ�ได<สิ้นสุดลง
 แล<วตามผลของการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน จึงต<องคืนคลื่นความถ่ีมายัง กสทช. 
 เพื่อจัดสรรต,อไป ดังนั้น จึงขอให<สํ า นักงาน กสทช. ตรวจสอบเก่ียวกับ
 กระบวนการท่ีจะต<องดําเนินต,อไป ตลอดจนศึกษารายละเอียดเร่ืองแถบคลื่น
 ความถ่ีนั้นว,า เม่ือได<คืนมาแล<วมีมากเพียงพอที่จะใช<ประโยชน�อะไรหรือไม,
 อย,างไร กรณีแถบคลื่นความถ่ีว,างยังมีไม,เพียงพอสําหรับการใช<ประโยชน� ก็ต<อง
กําหนดแผนและแนวทางดําเนินการต,อไปด<วย และให< นําเสนอที่ประชุม 
 กทค. พิจารณาต,อไป  

   
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ : พิจารณาร�างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�และ

กิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... : กสท. ปส.๑   

 

มติที่ประชุม ๑.  ที่ประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบในหลักการร,างประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ เ ร่ือง 
หลักเกณฑ�การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน�) เสนอ 

 ๒.  มอบอํานาจให< กสท. ปฏิบัติหน<าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห,ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ
จัดให<มีการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และให<
ประธาน กสท. ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. 
เพื่อประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาต,อไป 



๒๔ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ ขอให<สํานักงาน กสทช. ศึกษาในประเด็นการหารายได<ว,า 
 ในช,วงของการอนุญาตทดลองประกอบกิจการนี้สามารถกระทําได<หรือไม, 
 โดยเฉพาะในส,วนของบริการธุรกิจ และแนวทางที่เหมาะสมควรเปIนเช,นไร   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ : ร�างประกาศ กสทช. ว�าด-วยหลักเกณฑ�กํากับดูแลการแข�งขันในกิจการ 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� จํานวน ๒ ฉบับ : กสท. สส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให<ถอนเรื่องในวาระท่ี ๕.๒๐ เร่ือง ร,างประกาศ กสทช. ว,าด<วย

หลักเกณฑ�กํากับดูแลการแข,งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
จํานวน ๒ ฉบับ ออกจากการพิจารณา  ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.
นที ศุกลรัตน�) เสนอ   

   
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ : สรุปผลการรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการต�อร�าง 

ประกาศ กสทช. เร่ือง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... : กสท. วส.  

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีต,อสรุปผลการรับฟCงความคิดเห็น

สาธารณะและแนวทางดําเนินการต,อร,างประกาศ กสทช. เร่ือง กําหนด
ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. .... ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ทั้งนี้ ให<สํานักงาน กสทช. 
นําไปเผยแพร,ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต,อไป  

 ๒. เห็นชอบร,างประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะ และประเภทของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ตามที่รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน�) เสนอ  ทั้งนี้ ให<นําเสนอประธาน กสทช. 
เพื่อลงนามในประกาศฯ ดังกล,าว เพื่อนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต,อไป   

  อนึ่ง กสทช. ดร.สุทธิพลฯ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ กสทช.ประวิทย�ฯ และ กสทช. 
สุภิญญาฯ มีประเด็นข<อสังเกตบางประการ โดยจะจัดส,งความเห็นให<ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒๑ เรื่อง สรุปผลการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะและ
แนวทางดําเนินการต,อร,างประกาศ กสทช. เร่ือง กําหนดลักษณะและประเภท
ของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 ๒. กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๘/๒๒ ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ�     
๒๕๕๗  ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังน้ี 

  “การกําหนดคํานิยามของ “การให<บริการแบบประยุกต�” ที่ให<หมายรวมถึง 
การให<บริการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เปIนการ
นิยามเกินขอบเขตของการให<บริการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ



๒๕ 
 

โทรทัศน� ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ได<มีนิยามของ “กิจการกระจายเสียง” และ “กิจการโทรทัศน�” 
โดยได<หมายรวมถึง “...หรือกิจการอ่ืนทํานองเดียวกันที่ กสทช. กําหนด...”  
ซ่ึงแม<ว,า กสทช. มีอํานาจในการกําหนดว,ากิจการใดเปIนกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน� แต,จะต<องเปIนลักษณะการให<บริการทํานองเดียวกันกับที่
กําหนดไว<ในนิยามข<างต<น แต,การให<บริการสํารวจความนิยมในกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน�เปIนการให<บริการสํารวจข<อมูลด<านกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน� มิใช�เปIนการให<บริการส,งข,าวสาร หรือแพร,ภาพใดๆ 
ผ,านระบบโครงข,ายตามท่ีบัญญัติไว<แต,อย,างใด จึงมีประเด็นที่อาจสงสัยต,อ
อํานาจหน<าที่ของ กสทช. ในการเข<าไปกํากับกิจการดังกล,าว ในขณะที่การ
สํารวจความนิยมในภาคธุรกิจอ่ืนๆ ไม,ต<องขอรับอนุญาตจากหน,วยงานกํากับ
ดูแลใดๆ”  

  ๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๘๑ ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๗  
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้ 

 “ในปCจจุบันบริการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน�เปIนประเด็นท่ีผู<ประกอบกิจการให<ความสําคัญ เนื่องจากกระทบต,อ
ความสามารถในการหารายได< และยังเปIนประเด็นที่มีข<อสงสัยในแง,ความ
น,าเชื่อถือของการสํารวจ จึงเปIนเร่ืองดีที่ กสทช. ใส,ใจท่ีจะกํากับดูแลในเรื่องนี้ 
อย,างไรก็ตาม ควรพิจารณาให<ชัดเจนว,าบริการดังกล,าวเข<าลักษณะเปIนกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน�ตามนิยามของกฎหมายหรือไม, เพื่อมิให<เปIน
ปCญหาในภายหลัง โดยเฉพาะเม่ือมีการใช<คําว,า “บริการสํารวจความนิยมใน
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน�” ซ่ึงในทางปฏิบัติแล<วย,อมทําได<ใน
หลากหลายวิธีการ หากมิได<นิยามให<ชัดเจนอาจทําให<เกิดปCญหาในการกํากับ
ดูแลต,อไป  

  ท้ังนี้  การกําหนดให<บริการดังกล,าวเข<าสู,การกํากับดูแลอาจไม,ใช,
มาตรการท่ีเหมาะสมก็ได< แนวทางท่ีดีจึงควรตั้งต<นจากเจตนารมณ�ที่ชัดเจน 
แล<วจึงกําหนดมาตรการที่ตอบสนองต,อเปUาหมายได< รวมท้ังไม,จําเปIนต<องใช<
เพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่ง แต,อาจมีมาตรการหลักและมาตรการเสริม
อ่ืนๆ ร,วมกันก็ได<”  

 ๔. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๔๕  ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้ 

  “ดิฉันขอสงวนความเห็นในการพิจารณาร,างประกาศฉบับนี้เช,นเดียวกับที่เคย
อภิปรายไว<ในการประชุม กสท. คร้ังที่ ๓๙/๒๕๕๖ เนื่องจากเห็นว,า การ
กําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข<องกับการให<บริการในรูปแบบใหม,ซ่ึงเปIนผลจาก
ความก<าวหน<าทางเทคโนโลยีในยุคหลอมรวม สํานักงาน กสทช. ควรต<อง
จัดทําข<อมูลที่แสดงถึงสาระสําคัญ ตลอดจนข<อเท็จจริงที่เก่ียวข<อง (White 



๒๖ 
 

paper) เพื่อสร<างความเข<าใจแก,ผู<มีส,วนได<เสียและประชาชนทั่วไป ท้ังน้ี ใน
การพิจารณาชั้นการประชุม กสทช. ที่ผ,านมา และในการประชุม กสทช. คร้ัง
ล,าสุดครั้งน้ีได<มีกรรมการหลายท,านตั้งข<อสังเกตต,อร,างประกาศฉบับนี้ ซ่ึง
ครอบคลุมถึงบริการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน�
ว,าเกินขอบเขตการนิยามกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน�ตามกฎหมาย
หรือไม, ดังน้ัน จึงขอเสนอให<สํานักงานฯ นําเสนอรายงานการศึกษาทาง
วิชาการท่ีสะท<อนถึงเจตนารมณ�ในการออกร,างประกาศต,อท่ีประชุม กสท. 
และที่ประชุม กสทช. เพื่อให<กรรมการทุกท,านได<รับทราบอย,างเปIนทางการใน
การประชุม กสทช. ครั้งถัดไป”    

 ๕. กสทช. ดร.สุทธิพลฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๕/๑๘๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม     
๒๕๕๗  ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังน้ี 

 “๑. การแก<ไขปรับปรุงนิยาม “การให<บริการแบบประยุกต�” ให<หมายความ
รวมถึงการให<บริการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน�ด<วยนั้น มีข<อสังเกตว,า นิยาม “การให<บริการแบบประยุกต�” 
ดังกล,าว กําหนดเกินกรอบนิยาม “กิจการกระจายเสียง” และ “กิจการ
โทรทัศน�” ตามท่ีบัญญัติไว<ในพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือไม, เน่ืองจาก การให<บริการสํารวจข<อมูลด<านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� มิใช,เปIนการให<บริการส,งข,าวสาร
สาธารณะหรือรายการไปยังเคร่ืองรับที่สามารถรับฟCงหรือรับชมการ
ให<บริการน้ันๆ ได<  อีกทั้งประเด็นน้ี สํานักงาน กสทช. ยังมิได<ตรวจสอบ 
ข<อกฎหมายตามมติที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ว,า การสํารวจความนิยมสอดคล<องกับนิยาม “กิจการ
กระจายเสียง” และ “กิจการโทรทัศน�” ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือไม,  

 ๒. สําหรับการกําหนดประเภทของการให<บริการแบบประยุกต�ไว<เพิ่มเติม    
ให<รวมถึงการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน� 
โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อประโยชน�ในการกําหนดอัตราค,าโฆษณาในกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน�ด<วย น้ัน ผมเห็นว,า ผลการสํารวจความนิยมเปIน
ข<อมูลพื้นฐานต,อการกําหนดอัตราค,าโฆษณา ซ่ึงเปIนแหล,งรายได<หลักใน
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ซ่ึงหากการสํารวจ
ความนิยมไม,ได<เปIนไปตามหลักวิชาการเฉพาะด<านและไม,เปIนไปด<วยความ
โปร,งใส อาจส,งผลกระทบต,อผู<ประกอบการรายใหม,ที่เพิ่งเข<าสู,ตลาด     
จนเปIนเหตุให<ไม,สามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพและเปIนประโยชน�ต,อ
สังคมได<และอาจต<องเลิกกิจการ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย�ที่ควรได<รับ
จากผู<โฆษณาและผู<สนับสนุนรายการ  ดังน้ัน การสํารวจความนิยม หรือ
การจัดทํา Rating ดังกล,าว จึงควรกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลและ
เปIนไปตามหลักวิชาการเฉพาะด<านด<วยความเปIนธรรมและโปร,งใส”  



๒๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒ : การจัดทําร�างประกาศ กสทช. เ ร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ือง
โทรคมนาคมและอุปกรณ�สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมสถานีแม�ข�าย (Base 
Unit) และเคร่ืองวิทยุคมนาคมลูกข�าย (Pocket Unit) ที่ใช-ระบบเครื่องวิทยุ
ติดตามตัวเฉพาะกลุ�ม  (On-site Paging system) : กทค. ทท. 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานการศึกษาผลกระทบจากการกํากับดูแล (Regulatory 

Impact Analysis : RIA) ต,อร,างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิค
ของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ�สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมสถานีแม,ข,าย 
(Base Unit) ระบบเคร่ืองวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ,ม (On-site Paging system) 
และร,างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข,าย (Pocket Unit) ระบบเคร่ืองวิทยุ 
ติดตามตัวเฉพาะกลุ,ม (On-site Paging system) ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒.  เห็นชอบในหลักการต,อร,างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของ
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม,ข,าย 
(Base Unit) ระบบเคร่ืองวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ,ม (On-site Paging system) 
และร,างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข,าย (Pocket Unit) ระบบเคร่ือง
วิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ,ม (On-site Paging system) ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๓.  เห็นชอบแนวทางประกอบการรับฟCงความคิดเห็นจากผู<มีส,วนได<ส,วนเสียและ
ประชาชนทั่วไปต,อร,างประกาศ กสทช. และเอกสารประกอบการรับฟCงความ
คิดเห็นจากผู<มีส,วนได<ส,วนเสียและประชาชนท่ัวไปต,อร,างประกาศ กสทช.  
ตามข<อ ๒ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้ง น้ี  ให<สํา นักงาน กสทช. 
ดําเนินการจัดรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะให<เปIนไปตามมาตรา ๒๘ แห,ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

    
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

 กสทช. วาระที่ ๕.๒๒ เรื่อง การจัดทําร,างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทาง
 เทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานี    
 แม,ข,าย (Base Unit) และเคร่ืองวิทยุคมนาคมลูกข,าย (Pocket Unit) ที่ใช<
 ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ,ม (On-site Paging system)   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๓ : สรุปผลการรับฟGงความเห็นของผู-มีส�วนได-เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง การจัดทํา

หลักเกณฑ�มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�ที่ใช-เทคโนโลยี 
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA): กทค. ทท.  

  
 



๒๘ 
 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟCงความเห็นของผู<มีส,วนได<เสียและประชาชนทั่วไป 
เรื่องการจัดทําหลักเกณฑ�มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคม และ
อุปกรณ�ที่ใช<เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access 
(E-UTRA) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ทั้งนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําไป
เผยแพร,ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต,อไป 

 ๒.  เห็นชอบร,างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ือง
โทรคมนาคมและอุปกรณ�สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมสถานีฐานและสถานี 
ทวนสัญญาณกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล IMT ซ่ึงใช<เทคโนโลยี Evolved 
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) และร,างประกาศ กสทช. 
เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ�สําหรับเคร่ือง
วิทยุคมนาคมลูกข,ายกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล IMT ซ่ึงใช<เทคโนโลยี 
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ตามที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนาม
ในประกาศก,อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต,อไป  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระท่ี ๕.๒๓ เรื่อง สรุปผลการรับฟCงความเห็นของผู<มีส,วนได<เสียและ
 ประชาชนทั่วไป เรื่อง การจัดทําหลักเกณฑ�มาตรฐานทางเทคนิคเคร่ือง
 โทรคมนาคมและอุปกรณ� ท่ีใช<เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial 
 Radio Access (E-UTRA) 

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ ขอเปGดเผยความเห็นและข<อสังเกตเพิ่มเติม โดยจะ
 จัดทําความเห็นจัดส,งให<ในภายหลัง  

  โดยมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๘๐ ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอให<บันทึก
ความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้ 

 “การจัดรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะต,อร,างประกาศทั้งสองฉบับนี้เปIนกรณี
ตัวอย,างที่ดีว,าสํานักงาน กสทช. ได<ดําเนินการตามระเบียบ กทช. ว,าด<วย   
การรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๒๘ แห,ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได<มีการเผยแพร,
เอกสารและจัดรับฟCงความคิดเห็นรวมระยะเวลาถึง ๔๙ วัน มิใช,เปIนการ
เร,งรัดจัดรับฟCงความคิดเห็นโดยไม,เปGดโอกาสให<ประชาชนได<มีเวลาในการทํา
ความเข<าใจกับเอกสาร ซ่ึงนับเปIนการปGดก้ันการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะ
อย,างแท<จริง ดังที่สํานักงานฯ ได<เคยดําเนินการในร,างประกาศบางฉบับ ทั้งที่
คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย กสทช. ยืนยันตามท่ี กสทช. ขอ
ความเห็นแล<วว,าระเบียบ กทช. ว,าด<วยการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 
๒๕๔๘ ยังมีผลใช<บังคับอยู, โดยเฉพาะอย,างยิ่งในส,วนกิจการโทรคมนาคม 
ดังนั้น ต,อจากน้ีไปสํานักงาน กสทช. ยังต<องถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยไม,
สามารถอ<างได<ว,าระเบียบดังกล,าวขัดกับกฎหมายอีก”  

 



๒๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๔ : รายงานผลการดําเนินงานของอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่น
ความถี่ เพื่อความม่ันคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 
และขอความเห็นชอบ (ร�าง) แผนความถี่วิทยุเพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการ
วิทยุคมนาคม (พ.ศ. ....) : กทค. คณะอนุกรรมการประสานงานฯ วภ. 

 
มติที่ประชุม ๑.  ที่ประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบในหลักการร,างแผนความถ่ีวิทยุเพื่อความ

ม่ันคงของรัฐในกิจการวิทยุคมนาคม (พ.ศ. ....) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ     

 ๒. เห็นชอบให<ยกเว<นการเปGดเผยร,างแผนความถ่ีวิทยุเพื่อความม่ันคงของรัฐ    
ในกิจการวิทยุคมนาคม (พ.ศ. ....) ให<สาธารณชนทราบ ทั้งนี้ เพื่อให<เปIนไป
ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห,ง พ.ร.บ.ข<อมูลข,าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ เนื่องจากข<อมูลในร,างแผนความถ่ีวิทยุเพื่อความม่ันคงของรัฐในกิจการ
วิทยุคมนาคม (พ.ศ. ....) เปIนข<อมูลชั้นความลับมากของหน,วยงานราชการ 
(หน,วยงานเพื่อความม่ันคงของรัฐ)  

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ มีประเด็นข<อสังเกตเร่ืองการจัดรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะ 

โดยมีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๗๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอให<บันทึก
ความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้ 

 “ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอว,า ร,างแผนนี้ไม,จําเปIนต<องจัดให<มีการรับฟCงความ
คิดเห็นของผู<มีส,วนได<ส,วนเสียและประชาชนทั่วไปตามมาตรา ๒๘ แห,ง พ.ร.บ.
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น สํานักงาน กสทช. ควรวิเคราะห�ให<
ชัดเจนเสียก,อนเก่ียวกับสถานะของแผนดังกล,าวว,าเปIนกฎทางปกครองหรือไม, 
กรณีหากเปIนเพียงแนวทางภายในท่ีจะไม,มีการบังคับใช<ทั่วไปหรือบังคับใช<ต,อผู<ใด
เลย ผมก็เห็นชอบด<วยได<ในประเด็นเรื่องการไม,เผยแพร, ไม,ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา และไม,รับฟCงความคิดเห็น แต,หากแผนดังกล,าวมีการใช<ในการกํากับดูแล
ก็ย,อมเข<าข,ายที่จะต<องจัดให<มีการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะตามระเบียบ กทช. 
ว,าด<วยการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงแม<ว,าในแง,ของเน้ือหา
ของแผนฯ อาจไม,เก่ียวข<องกับการแข,งขันในการประกอบกิจการก็ตาม ท้ังน้ีการ
ดําเนินการที่ไม,ครบข้ันตอนตามที่กฎหมายกําหนด อาจส,งผลไปถึงความไม,ชอบ
ด<วยกฎหมายของแผนฯ ดังกล,าวด<วย 

      อน่ึง ตามที่สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบฐานข<อมูลสารสนเทศการใช<งานคลื่น
ความถ่ีของหน,วยงานเพื่อความม่ันคงของรัฐ ปรากฎว,า มีคลื่นความถ่ีที่หน,วยงาน
เพื่อความม่ันคงของรัฐใช<งานจํานวนหน่ึงท่ีไม,พบหลักฐานการอนุญาตนั้น ผม
ขอให<สํานักงาน กสทช. เร,งรัดให<หน,วยงานเพื่อความม่ันคงของรัฐดําเนินการ
ขอรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุที่ไม,พบหลักฐานการอนุญาตดังกล,าวจาก กสทช. ให<
ถูกต<องตามกฎหมายโดยด,วน”   

 



๓๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๕ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ-าง 
พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบร,างระเบียบ กสทช. ว,าด<วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ<าง 

พ.ศ. .... ตามท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายใน 
ของสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให<แก<ไขเพิ่มเติม ดังน้ี  

 ๑. ให<เพิ่มเติมข<อความในข<อ ๕ (๑๑) ต,อท<ายข<อความ “...ตามท่ีสํานักงาน 
 กสทช. กําหนด” ว,า “โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการกิจการ
 กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ” 

 ๒.  ให<เพิ่มเติมข<อความท<ายข<อ ๑๒ เปIนข<อความดังนี้ “แต,ทั้งน้ีต<องไม,เกินเก<าสิบวัน  
  นับแต,วันพ<นสภาพความเปIนพนักงานหรือลูกจ<างหรือถูกสั่งพักงานหรือ
 พ<นสภาพความเปIนบุคคลในครอบครัว...”  

 ๓. ให<กําหนดเงื่อนไขในข<อ ๒๐ ให<ชัดเจนว,า กรณีการจ,ายค,ารักษาตามที่จ,ายจริง
 นั้น เปIนไปในลักษณะท่ีสํานักงานจ,ายตรงโดยผู<เจ็บป|วยไม,ต<องสํารองจ,ายก,อน 
 และกรณีนี้อยู,ในเงื่อนไขเช,นเดียวกับกรณีทั่วไปคือ สํานักงาน กสทช. จะ
 รับผิดชอบเต็มจํานวนเฉพาะกรณีการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ 

 ๔.  ให<แก<ไขเพิ่มเติมข<อความในข<อ ๒๑ โดยให<เพิ่มเติมข<อความ “...ในกรณี
 จําเปIน”  ต,อท<ายคําว,า “การเบิกค,ารักษาพยาบาล” และให<แก<ไขคําว,า 
 “คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน�  และกิจการ
 โทรคมนาคมแห,งชาติ เปIนกรณีไป” แก<ไขใหม,เปIน “ประธานกรรมการ
 กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ     
 เปIนกรณีไป”  

 ๕.  ให<ตัดข<อความในข<อ ๒๒ “...ลาติดตามคู,สมรส” ออก   
 

  ทั้งนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําระเบียบดังกล,าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนาม
ก,อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต,อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒๕ เร่ือง ร,างระเบียบ กสทช. ว,าด<วยการรักษาพยาบาลของ
พนักงานและลูกจ<าง พ.ศ. .... 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๖ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยยุทธภัณฑ�ประเภทที่ใช-สําหรับการปuองกันวัตถุ

ระเบิด พ.ศ. .... : นย. ภภ. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบร,างระเบียบ กสทช. ว,าด<วยยุทธภัณฑ�ประเภทที่ใช<สําหรับการปUองกัน

วัตถุระเบิด พ.ศ. .... เพื่อให<เปIนไปตามประกาศกระทรวงกลาโหม เร่ือง การ
กําหนดหลักเกณฑ�การปฏิบัติเก่ียวกับยุทธภัณฑ�ประเภทที่ใช<สําหรับการปUองกัน
วัตถุระเบิด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให<สํานักงาน กสทช. รับ



๓๑ 
 

ข<อคิดเห็นของที่ประชุมไปแก<ไขปรับปรุงข<อ ๘ ของร,างระเบียบดังกล,าว โดยให<
เพิ่มเติมผู<ได<รับอนุญาต ได<แก, กรรมการ กสทช. คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางาน  และให<นําเสนอ กสทช. ดร.สุทธิพลฯ  พิจารณาความถูกต<องอีกคร้ัง
เพื่อให<เกิดความรอบคอบก,อนนําเสนอประธาน กสทช. พิจารณาลงนามและนําไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต,อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒๖ เร่ือง ร,างระเบียบ กสทช. ว,าด<วยยุทธภัณฑ�ประเภทที่ใช<
สําหรับการปUองกันวัตถุระเบิด พ.ศ. ....   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๗ : การพิจารณาคําส่ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน             

ที่ ๑/๒๕๕๗ : ผบ.  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติมอบหมายให<สํานักงาน กสทช. จัดส,งคําสั่งคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ี ๑/๒๕๕๗ ให<คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด<าน
กฎหมายของ กสทช. เพื่อขอให<พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นความชอบด<วย
กฎหมายพร<อมกับเร่ืองระเบียบต,างๆ ท่ี กตป. ได<จัดทําข้ึน ซ่ึงสํานักงาน กสทช. 
ได<จัดส,งให<คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด<านกฎหมายของ กสทช. ไปพิจารณาแล<ว 
ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
และให<สํานักงาน กสทช. ประมวลสรุปนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต,อไป   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๘ : ผลการศึกษาเร่ืองการใช-ทรัพยากรของหน�วยงานกํากับดูแลในโครงการติดตาม

นโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) : กสทช.สุภิญญาฯ 
และ กสทช.ประวิทย�ฯ   

 
มติที่ประชุม ๑.  รับทราบผลการศึกษาเรื่องการใช<ทรัพยากรของหน,วยงานกํากับดูแลใน

โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch)  ตาม
เอกสารท่ี กสทช.สุภิญญาฯ และ กสทช.ประวิทย�ฯ เสนอ   

 ๒.  มอบหมายให<สํานักงาน กสทช. ประสานงานเพื่อขอรายงานผลการศึกษา
เรื่องการใช<ทรัพยากรของหน,วยงานกํากับดูแลในโครงการติดตามนโยบายส่ือ
และโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ฉบับสมบูรณ�หรือฉบับล,าสุดที่มี
เพื่อนํามาศึกษาและพิจารณาในส,วนประเด็นข<อทักท<วงท่ีมีน้ําหนักทาง
วิชาการ โดยหากพบว,ามีประเด็นท่ีมีความคลาดเคลื่อน ขอให<สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการชี้แจง สําหรับประเด็นข<อท<วงติงที่เปIนเร่ืองจริง ให<เร,ง
ดําเนินการแก<ไขปรับปรุงให< ถูกต<องโดยเร็ว แล<วให<สํานักงาน กสทช. 
นําเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบต,อไป   

 



๓๒ 
 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ ตั้งข<อสังเกตว,า ส,วนท่ีควรให<ความสําคัญคือรายงานผล
การศึกษา และสํานักงาน กสทช. ควรเน<นแนวทางในเชิงปUองกันปCญหา เช,น   
การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร� การกําหนดตัวชี้วัด (kpi) เปIนการ
ล,วงหน<า รวมท้ังการเปGดเผยข<อมูลตามกฎหมาย เปIนต<น ซ่ึงสิ่งเหล,านี้เปIนเร่ืองท่ีมี
บทบัญญัติของกฎหมายรองรับท้ังสิ้นจึงไม,ใช,เรื่องเกินเลยจากอํานาจหน<าที่    
และการดํา เนินการในเรื่องลักษณะนี้ ก็จะส,งผลเปIนการจํา กัดปCญหาได<
ค,อนข<างมาก สําหรับในส,วนข<อทักท<วงของสํานักงานการตรวจเงินแผ,นดิน (สตง.) 
มีข<อสังเกตว,าต<องนําเสนอต,อ กสทช. หรือไม, แต,เห็นว,าอย,างน<อยควรท่ีจะ
รายงานเพื่อให<ทราบถึงเนื้อหาของข<อทักท<วงเหล,านั้น  

   
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๙ : การใช-จ�ายงบประมาณ ค�าใช-จ�ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต�างประเทศ  

ของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. : ยย.  
 
มติที่ประชุม รับทราบเร่ืองการใช<จ,ายงบประมาณ ค,าใช<จ,ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ต,างประเทศของ กสทช. และสํานักงาน กสทช.  ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได<จัดส,ง
ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ,นดินให<คณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. เพื่อใช<เปIนข<อมูลในการพิจารณากลั่นกรอง
งบประมาณรายจ,ายประจําปF ๒๕๕๗  ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. รายงานให<        
ที่ประชุมทราบ    

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓๐ : การขยายระยะเวลาและการแก-ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจ

กระจายเสียงและโทรทัศน� :  กสท., มส.   
   
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให<ขยายระยะเวลาในการดํารงตําแหน,งของคณะอนุกรรมการในภารกิจ

 กระจายเสียงและโทรทัศน� (จํานวน ๑๙ คณะ) ออกไปอีก ๑ ปF นับแต,วันที่
 ครบกําหนดระยะเวลาเดิม โดยให<มีอํานาจหน<าท่ี และได<รับสิทธิค,าตอบแทน
 ค,าเบี้ยประชุมในอัตราที่กําหนดไว<เดิม ซ่ึงเปIนการใช<อํานาจของ กสทช.    
 ตามมาตรา ๓๓ แห,งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. 
 ๒๕๕๓  ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน�) เสนอ   

 ๒. อนุมัติให<แก<ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ
 โทรทัศน� (จํานวน ๑๙ คณะ) ดังนี้  

 (๑)  คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ ให<นายกรีวุฒิ     
 กิติยาติศัย  พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ  และให<แต,งตั้ง พันเอก สุวัฒน� 
 ยศประกอบ  เปIนอนุกรรมการแทน  

 (๒)  คณะอนุกรรมการผังรายการและเนื้อหารายการ  ให<นายแสงชัย รัตนเสรีวงษ�    
  พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ และให<แต,งตั้ง นายสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒกุล  
  เปIนอนุกรรมการแทน 



๓๓ 
 

 (๓)  คณะอนุกรรมการส,งเสริมการกํากับดูแลกันเอง  ให<พลตํารวจโท สุรพล 
   ทวนทอง พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ และให<แต,งตั้ง ดร.ธนกร ศรีสุขใส 
  เปIนอนุกรรมการแทน 

 (๔)  คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการธุรกิจ  ให<นายอดิเทพ      
  ศรีรัตนไพทูรย�  พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ  และให<แต,งตั้งพลตํารวจโท   
  สุรพล ทวนทอง  เปIนอนุกรรมการแทน 

 (๕)  คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  
  ให<พลโท เดชาวัต สังธกรณ�  พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ และให<แต,งตั้ง      
  พลตํารวจโท นเรศ นันทโชติ  เปIนอนุกรรมการแทน 

 (๖) คณะอนุกรรมการกําหนดโครงสร<างอัตราค,าธรรมเนียมและค,าบริการใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ให<นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป�   
 พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ และให<แต,งตั้ง นายปGยชาติ วีรเดช  เปIน
 อนุกรรมการแทน 

 (๗)  คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด<านกิจการกระจายเสียงและ
 กิจการโทรทัศน� ให<นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ  พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ 
 และให<แต,งตั้ง นายอภิศักดิ์ พลโยราช  เปIนอนุกรรมการแทน  

 (๘) คณะอนุกรรมการแก<ไขปCญหาวิทยุชุมชนรบกวนวิทยุการบิน ให<พลโท   
 สุรวัช บุตรวงศ�  พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ และให<แต,งตั้ง พันตํารวจโท 
 อัครวุฒิ์ หลิมรัตน�  เปIนอนุกรรมการแทน  

 (๙) คณะอนุกรรมการจั ด ทําแผนการป รับ เปลี่ ยนระบบการรับส, ง
 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิทัล  ให<นายสมยศ     
 สมวิวัฒน�ชัย  พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ  

 (๑๐) คณะอนุกรรมการประเมินมูลค,าคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง   
 และกิจการโทรทัศน� ให< รศ.ดร.นวลน<อย ตรีรัตน�  พ<นจากการเปIน
 อนุกรรมการ 

 (๑๑) คณะอนุกรรมการบัตรผู<ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ                                          
  โทรทัศน�  ให< ดร.เฉลิมชัย ผู<พัฒน�  พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ  

 (๑๒) คณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานด<านเทคนิคในกิจการกระจายเสียง                             
 และกิจการโทรทัศน�  ให<นายพสุ แก<วปลั่ง  พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ  

 
 
 

 ท้ังน้ี  ในการจัดทําคําสั่งแต,งตั้งคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน� จํานวน ๑๙ คณะ ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ
ของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระ
ท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 



๓๔ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
 กสทช. วาระท่ี ๕.๓๐ เร่ือง การขยายระยะเวลาและการแก<ไของค�ประกอบ
 ของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ขอให<สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบและดําเนินการให<
 ถูกต<อง กรณีคณะอนุกรรมการชุดใดที่ครบวาระก,อนวันพิจารณาให<ดําเนินการ
 ในลักษณะเปIนการแต,งตั้งใหม, ส,วนคณะอนุกรรมการชุดที่ยังมีวาระคงเหลือ
 ก,อนวันพิจารณาให<ดําเนินการในลักษณะขยายวาระได< 

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๓๑ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร : ปบ., ทย.  
 
มติที่ประชุม อนุมัติการแต,งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน<าท่ีและวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปF ซ่ึงเปIน
การใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห,งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร 
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให<ได<รับ
ค,าตอบแทนค,าเบี้ยประชุม ตามข<อ ๑๔ (๒) ข<อ ๑๕ และข<อ ๑๗ ของระเบียบ 
กสทช. ว,าด<วยการประชุม ค,าตอบแทน และค,าใช<จ,ายของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
๑. รองศาสตราจารย� ดร.สุเจตน�  จันทรังษ� ประธานอนุกรรมการ 
๒. พลเอก ชิตศักดิ์  ประเสริฐ  อนุกรรมการ  
๓. พลอากาศเอก คํารบ  ลียะวณิช อนุกรรมการ    
๔. นาวาอากาศเอก ดร.ธงชัย  อยู,ญาติวงศ� อนุกรรมการ   
๕. ดร.วีระศักดิ์  คุรุธัช อนุกรรมการ   
๖. นาวาอากาศโทหญิง จันทร�ฉาย  ฉัตรธนะสิริเวช อนุกรรมการ 
๗. นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร�   อนุกรรมการ 
๘. พลเอก ประสิทธิชัย  พิบูลย�รัตน�   อนุกรรมการ 
๙. รองเลขาธิการ กสทช.  อนุกรรมการ  
 ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย 
๑๐. ผู<อํานวยการกลุ,มงานส,งเสริมสิทธิ อนุกรรมการ 
 และกิจการเพื่อสาธารณะ 
๑๑. ผู<อํานวยการกลุ,มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๒. พนักงานของสํานักงาน กสทช.  ผู<ช,วยเลขานุการ 
 ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย 
๑๓. พนักงานของสํานักงาน กสทช.  ผู<ช,วยเลขานุการ 
 ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย    

 
 
 



๓๕ 
 

 ทั้ ง น้ี ในการจัดทําคําสั่งแต,งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของ
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ 
และมติท่ีประชุม กสทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระที่  ๕.๓๑ เรื่อง การแต,งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตเก่ียวกับกรณีการส,งผู<แทนจาก กทค. ว,าควรมี
การไล,ลําดับให<ชัดเจนและถูกต<องด<วยว,าเปIนคราวที่กรรมการท,านใดเสนอ 
เพื่อที่กรรมการลําดับถัดไปจะได<ใช<สิทธิเสนอชื่อสําหรับคณะอนุกรรมการชุดท่ี
จะมีการแต,งต้ังหรือขยายอายุชุดต,อไป 

 
ประธาน  ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗  
 พร<อมกล,าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล,าวปGดประชุม 
  
 เลขาธิการ กสทช. ได<ขออนุญาตประธาน กสทช. แจ<งให<ท่ีประชุมทราบว,า 

สํานักงาน กสทช. ได<รับชําระเงินงวดแรกของค,าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 
ทั้ง ๒๔ ใบอนุญาต ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดไว<ทุกรายเรียบร<อยแล<ว  

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น.  
 


