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วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
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สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู,เข,าประชุม 
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�  รองประธานกรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๔. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง&า กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�  กรรมการ 
๖. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๗. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� กรรมการ 
๘. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๙. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๐. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผู,ไม�เข,าประชุม 
 
๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ ติดภารกิจ 
 
ผู,เข,าร�วมประชุม  
 

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

๑. นายเฉลิมชัย  ก:กเกียรติกุล  ผู<อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย�  เจียรานุชาติ  ผู<อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู<บริหารระดับต<น 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู<บริหารระดับต<น 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

 
๕. นายขจรศักดิ์  ทานานนท�  ผู<บริหารระดับต<น 
    สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก&งสาร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุชญา  สดศรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ&มมณี  ลูกจ<าง  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ช้ีแจง 
 
๑. นายฉันทพัทธ�  ขําโคกกรวด   ผู<อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน 
๒. นางยุพา  จันทร�กระจ&าง   ผู<อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ  
๓. นางอัจฉรา  ปCณยวณิช   ผู<อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๔. นายนิพนธ� จงวิชิต   ผู<บริหารระดับต<น 
   รักษาการในตําแหน&งผู<อํานวยการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๕. นายสุธีระ  พึ่งธรรม  ผู<บริหารระดับต<น  
   สํานักทรัพยากรบุคคล 
๖. นางนาฎฤดี  เผื่อนอุดม  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๗. นางสาวลักษมี  นุตตะโร  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๘. นายรวิศ  สอดส&อง  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
    
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล&าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    : เรื่องที่ประธานแจ,งให,ที่ประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. ได<ไปเปJนประธานเปHดการประชุม 
International Satellite Symposium 2014 : First Licence and Renewals    
ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ร&วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว&างประเทศ ได<จัดข้ึนท่ีโรงแรม  
พูลแมน คิงพาวเวอร� กรุงเทพฯ โดยมี กสทช. ประวิทย�ฯ รองเลขาธิการ กสทช.      
(พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ�ฯ) และรองเลขาธิการ กสทช. (นายก&อกิจฯ) เข<าร&วม     
การประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงการประชุมคร้ังน้ีมีผู<สนใจเข<าร&วมเปJนจํานวนมาก  

๒. เม่ือวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. ได<รับเชิญจากสมาคมสื่อสาร      
ผ&านดาวเทียมแห&งเอเชีย - แปซิฟHค (Asia-Pacific Satellite Communications Council 
: APSCC) ให<เข<าร&วมปาฐกถาพิเศษหัวข<อ “Policy & Regulation–WRC 15” ในพิธีเปHด
การประชุมและนิทรรศการประจําปv คร้ังท่ี ๑๗ ซ่ึงจัดข้ึนในระหว&างวันท่ี ๒๓ – ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม JW Marriott จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู<แทนจากประเทศ
มาเลเซีย อังกฤษ สิงคโปร� และจาก ITU เปJนผู<ร&วมบรรยายในวันดังกล&าวด<วย 

๓. เม่ือวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. ได<เปJนประธานในพิธีเปHดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ� “ทิศทางการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ในอนาคต” ซ่ึงมีการ
นําเสนอผลการดําเนินงานท่ีผ&านมา และทิศทางและเป|าหมายการดําเนินงานใน       
ปv  ๒๕๕๘ รวม ท้ั งการดํ า เนินงานของสายงานต& า งๆ  ที่ เ ก่ี ยวข<อ ง กับ  AEC             
Data Center และสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ พร<อมรับฟCงการบรรยายสรุปจาก
รองเลขาธิการท้ัง ๔ สายงาน ในวันดังกล&าวด<วย 

๔. เม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. พร<อมด<วยเลขาธิการ กสทช. และ
ผู<บริหารสํานักงาน กสทช. ได<เดินทางไปโรงพยาบาลศิริราช เพื่อลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ<าอยู&หัว ขอให<ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และทรงหายจาก  
พระอาการประชวรโดยเร็ว    

๕. เม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. ได<เปJนประธานในการประกอบพิธีเนื่อง
ในวันคล<ายวันสถาปนาสํานักงาน กสทช. ครบรอบ ๓ ปv โดยมีพิธีถวายสักการะและ
บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย�พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล<าเจ<าอยู&หัว พระรูป
จอมพลสมเด็จพระราชปHตุลาบรมพงศาภิมุข เจ<าฟ|าภาณุรังษีสว&างวงศ� กรมพระยา
ภาณุพันธุวงศ�วรเดช และพลเอกพระเจ<าบรมวงศ�เธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน 
และสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล รวมทั้งพิธีสงฆ� โดยมีกรรมการ กสทช. ผู<บริหาร  
พนักงานสํานักงาน กสทช. เข<าร&วมพิธีโดยพร<อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสํานักงาน กสทช. 
ที่ดําเนินการให<เปJนไปด<วยความเรียบร<อย  

๖. เม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. ได<เข<าร&วมพิธีส&งมอบ “คูปองดิจิตอลทีวี 
เพื่อความสุขประชาชน” ระยะท่ี ๑ ปv ๒๕๕๗ ให<กับประชาชน ๒๑ จังหวัด จํานวน ๔.๖๔ 
ล<านครัวเรือน ณ อาคารอํานวยการ ชั้น ๑ สํานักงาน กสทช. โดยมีกรรมการ กสทช. 
ผู<บริหารของสํานักงาน กสทช. บริษัท ไปรษณีย�ไทย จํากัด ผู<ประกอบการ ตลอดจน
สื่อมวลชน เข<าร&วมพิธีดังกล&าว 

 



๔ 
 

 
๗. เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. ได<รับเชิญกล&าวเปHดงานประชุม ITU 

Regional Forum on Telecommunication/ICT Indicators: Measuring the 
Information Society and the ITU/ASEAN Meeting on Establishing National 
ICT Statistics Portals and Measuring ASEAN ICT Targets ซ่ึงสํานักงาน กสทช. 
ร&วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว&างประเทศ (ITU) ท่ีอยู&ในประเทศไทย ร&วมกันจัดข้ึน
ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด� เซ็นทรัลเวิลด� โดยได<รับการสนับสนุนจากกระทรวง       
การสื่อสารของรัฐบาลออสเตรเลีย The United Nations Project Office on Governance 
และ Asian Development Bank (ADB) ซ่ึงได<มีการแนะนําผู<อํานวยการระดับ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟHกของ ITU คนใหม& คือ Mr. Ioane Koroivuki จากประเทศฟHจิ 
ซ่ึงเปJนหมู&เกาะในมหาสมุทรแปซิฟHก และเพิ่งจะเข<ามารับตําแหน&งใหม&ในประเทศไทย 
ซ่ึงจะได<ประสานงานกันอย&างใกล<ชิดต&อไป ในการประชุมคร้ังนี้เปJนการประชุมเพื่อจะ
ปรับฐานข<อมูลตัวชี้วัดต&างๆ เพื่อให<เปJนมาตรฐาน เน่ืองจากในช&วงปลายปvท่ีผ&านมา      
ITU มีการประเมินสถานภาพทางด<านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศต&างๆ แล<ว ปรากฏว&าประเทศไทยอยู&ในอันดับค&อนข<างต่ํา จากการตรวจสอบ
พบว&า การให<ข<อมูลของสํานักงาน กสทช. ยังไม&ถูกต<อง ข<อมูลท่ีจัดส&งให<ไปเปJนข<อมูล 
ที่ไม&เปJนปCจจุบัน ซ่ึงจะได<จัดให<มีการจัดอบรมเจ<าหน<าท่ีของสํานักงาน กสทช. 
โดยเฉพาะอีกคร้ังหน่ึง  

๘. ตามที่ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗      
ที่ประชุมได<มีมติเห็นชอบให<เสนอชื่อบุคคลในส&วนของสํานักงาน กสทช. เพื่อเข<ารับ
การคัดเลือกเปJนสมาชิกสภาปฏิรูปแห&งชาติ ปรากฎว&า พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร 
ได<รับการคัดเลือกเพื่อแต&งตั้งให<เปJนสมาชิกสภาปฏิรูปแห&งชาติ ด<านสื่อสารมวลชน  
ซ่ึงขณะนี้ได<มีพระบรมราชโองการโปรดเกล<าฯ แต&งตั้งเรียบร<อยแล<ว ขอแสดงความยินดีกับ
พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร สําหรับ ดร. สุเจตน� จันทรังษ� ได<ผ&านการคัดเลือก
ในรอบแรก แต&ในรอบสองไม&ผ&านการคัดเลือก  

 
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒    : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๗ กันยายน 

๒๕๕๗   
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗    

ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  
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หมายเหตุ ๑. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) แจ<งที่ประชุมว&า เนื่องจากไม&ได<เข<าร&วม 
การประชุมคร้ังดังกล&าว จึงขอไม&พิจารณาวาระรับรองรายงานการประชุม 
กสทช. คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗   

 ๒. กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ มีบันทึก ด&วนที่สุด ที่ สทช ๑๐๐๓.๖/๑๓๔    
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ<งว&าไม&รับรองรายงานการประชุม กสทช. 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เน่ืองจากไม&ได<เข<าร&วมพิจารณา
การประชุม กสทช. (นัดพิเศษ) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๗ กันยายน 

๒๕๕๗   
   
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ ขอให<สํ านักงาน กสทช. จัดส& งผลการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด<านกฎหมายของ กสทช. ในลําดับท่ี ๑๕ เร่ือง        
การพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  
ให<กรรมการ กสทช. ทุกท&านทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

กิจการโทรทัศน� ระหว&างวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ – วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
ตามที่ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ      

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม       

ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ   
 
ระเบียบวาระที่  ๔   :   เรื่องเพ่ือทราบ  
 

 เลขาธิการ กสทช. ขอให<ที่ประชุมรับทราบเร่ืองเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน ๖ เรื่อง  ดังนี้ 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง�า 
ประจําเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๗ : กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ 

    

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. พันตํารวจเอก 
ทวีศักดิ์  งามสง&า ประจําเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๗ จํานวน ๓ ท&าน 
ได<แก& พันตํารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน� รัตนพันธุ�  นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป� และ     
นายสถิตย� สิริสวัสด์ิ  ทั้งนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว&าด<วยการจ<าง        
ท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช&วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามเอกสารที่ กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง&า เสนอ   

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�  

ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๗ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� 
ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๗ ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๗ จํานวน       
๓ ท&าน ได<แก& นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข  ดร.เชิดชัย ขันธ�นะภา และนายไพรัช    
วรปาณิ ทั้งนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว&าด<วยการจ<างที่ปรึกษา 
ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช&วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ :   การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๑๐๓๗/๒๕๕๗ ระหว�างกรมประชาสัมพันธ�  

(ผู,ฟEองคดี) กับ กสทช. (ผู,ถูกฟEองคดี) : กสท. มส. 
 

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๐๓๗/๒๕๕๗ ระหว&าง      
กรมประชาสัมพันธ� (ผู<ฟ|องคดี) กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ (ผู<ถูกฟ|องคดี) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตว&า มีประเด็นท่ีกรมประชาสัมพันธ�ได<อ<างว&า       
คล่ืนความถ่ีน้ันได<กลับคืนเปJนของกรมประชาสัมพันธ�ตั้ งแต&ปv พ.ศ. ๒๕๕๑        
ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ยังไม&มีข<อชี้แจงใดๆ ซ่ึงเห็นควรเตรียมการไว<สําหรับ         
ชั้นการต&อสู<คดีด<วย 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ 

ที่แก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ : มท. 
    

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได<แต&งตั้งเจ<าพนักงานผู<ออก
ใบอนุญาตหรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  



๗ 
 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ ขอให<สํานักงาน กสทช. ชี้แจงระบบการสุ&มผู<รับการตรวจว&า    

มีแนวทางอย&างไร ทั้งนี้ เพื่อให<เกิดความเปJนธรรม  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ :   รายงานผลการดําเนินการไกล�เกลี่ยข,อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ระหว�างวันที่ 

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ : รท. 
  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล&เกลี่ยข<อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ระหว&าง

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามข<อ ๖(๔) ของระเบียบ กสทช. 
ว&าด<วยการไกล&เกลี่ยข<อพิพาทระหว&างผู<รับใบอนุญาตฯ และผู<ร<องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ ขอให<สํานักงาน กสทช. ปรับปรุงการจัดทําตารางข<อมูลให<      

สื่อความหมายที่ชัดเจน มีการแสดงตัวเลขรวม โดยเฉพาะในส&วนของตารางท่ี ๑ 
และ ๓ ท่ีมีข<อมูลบางส&วนไม&สอดคล<องกัน ท้ังนี้ ขอให<ผู<จัดทําเข<าพบและหารือ  
เพื่อรับทราบข<อคิดและคําแนะนําต&อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ :   รายงานผลการดําเนินการไกล�เกลี่ยข,อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน

กันยายน ๒๕๕๗ : รท. 
    
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล&เกลี่ยข<อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ตามข<อ ๖(๔) ของระเบียบ กสทช. ว&าด<วยการไกล&เกลี่ย
ข<อพิพาทระหว&างผู<รับใบอนุญาตฯ และผู<ร<องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย�ฯ ขอให<สํานักงาน กสทช. ปรับปรุงการจัดทําตารางข<อมูลให<      

สื่อความหมายที่ชัดเจน มีการแสดงตัวเลขรวม โดยเฉพาะในส&วนของตารางท่ี ๑ 
และ ๓ ท่ีมีข<อมูลบางส&วนไม&สอดคล<องกัน ท้ังน้ี ขอให<ผู<จัดทําเข<าพบและหารือ  
เพื่อรับทราบข<อคิดและคําแนะนําต&อไป 

 ๒. กสทช. สุภิญญา ได<รายงานความคืบหน<าคดีปกครอง หมายเลขดําท่ี ๑๕๖๑/๒๕๕๗ 
ระหว&าง บริษัท บางกอกเอ็นเตอร�เทนเม<นต� จํากัด (ช&อง ๓) ฟ|อง กสทช.  กสท. 
และสํานักงาน กสทช. ซ่ึงศาลปกครองกลางได<ไกล&เกลี่ยและมีข<อยุติเรียบร<อยแล<ว 
และคดีปกครอง หมายเลขดําที่ ๑๕๒๓/๒๕๕๗ ระหว&าง ห<างหุ<นส&วนจํากัด 
มหาสารคาม เคเบิล ทีวี เน็ตเวิร�ค ฟ|อง กสทช. ซ่ึงศาลนัดไต&สวนวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ แจ<งให<ท่ีประชุมทราบ 

 
 



๘ 
 

 ๓. เลขาธิการ กสทช. ได<รายงานความคืบหน<าเรื่องคดี  อ.๓๑๗๒/๒๕๕๖           
ที่กรรมการ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ฟ|องคดีอาญา ฐานหม่ินประมาท กับ
นักวิชาการ (นางสาวเดือนเด&น นิคมบริรักษ�) และส่ือมวลชน (นางสาวณัฏฐา 
โกมลวาทิน) ซ่ึงได<มีการเจรจายุติในชั้นศาลเรียบร<อยแล<ว แจ<งให<ที่ประชุมทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  ๕  :   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑ :   เรื่องที่ผ�านการพิจารณาจากที่ประชุม กสท. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : การขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการประสานงาน      

การบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน� : กสท.  มส. 

   
มติที่ประชุม อนุมัติให<แต&งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพื่อความ

ม่ันคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� โดยมีองค�ประกอบ 
อํานาจหน<าที่ และวาระการปฏิบัติงาน ๑ ปv ซ่ึงเปJนการใช<อํานาจของ กสทช. ตาม
มาตรา ๓๓ แห&ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ท้ังน้ี โดยให<ได<รับค&าตอบแทน ค&าเบ้ียประชุม ตามข<อ ๑๔(๒) ข<อ ๑๕ และ
ข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว&าด<วยการประชุม ค&าตอบแทน และค&าใช<จ&ายของ
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔   

 ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต&งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ี
เพื่อความม่ันคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ให<สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพื่อความม่ันคงของรัฐใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

   
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : ขอขยายวาระการดํารงตําแหน�งของคณะอนุกรรมการส�งเสริมบริการด,านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�อย�างทั่วถึง และเพิ่มเติมองค�ประกอบฝKาย
เลขานุการ : กสท.  ชส. 

  
มติที่ประชุม อนุมัติให<แต&งตั้งคณะอนุกรรมการส&งเสริมบริการด<านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน�อย&างทั่วถึง ซ่ึงเปJนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห&ง 
พ.ร.บ.องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๙ 
 

ทั้งนี้ โดยให<ได<รับค&าตอบแทน ค&าเบี้ยประชุม ตามข<อ ๑๔(๒) ข<อ ๑๕ และข<อ ๑๗ 
ของระเบียบ กสทช. ว&าด<วยการประชุม ค&าตอบแทน และค&าใช<จ&ายของ
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔    

  ท้ังนี้ ในการจัดทําคําส่ังแต&งตั้งคณะอนุกรรมการส&งเสริมบริการด<านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน�อย&างท่ัวถึง ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของ 
ท่ีประชุม กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ 
และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เร่ือง ขอขยายวาระการดํารงตําแหน&งของคณะอนุกรรมการ
ส&งเสริมบริการด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�อย&างท่ัวถึง และ
เพิ่มเติมองค�ประกอบฝ�ายเลขานุการ  

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๒ :   เรื่องที่ผ�านการพิจารณาจากที่ประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : การเปลี่ยนแปลงแก,ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือการ

ปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคําสั่งที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๕๗ : กทค.  ฝKายเลขานุการคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือการปEองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

   
มติที่ประชุม อนุมัติให<เปล่ียนแปลงแก<ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการโทรคมนาคม     

เพื่อการป|องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคําสั่งที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๕๗ โดยเปลี่ยนจากเดิม ผู<แทนกรมป|องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นายศรณ�รังสรรค�  วงศ�สมุทร) เปลี่ยนใหม&เปJน ผู<แทนกรมป|องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย โดยไม&ระบุชื่อบุคคล ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระที่  ๕.๒.๑ เ ร่ือง การเปลี่ยนแปลงแก<ไของค�ประกอบของ
คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป|องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
ตามคําสั่งที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗  

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ขอให<สํานักงาน กสทช. ไปศึกษาประเด็นข<อกฎหมาย
เก่ียวกับการเบิกจ&ายค&าเบ้ียประชุมของคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อ   
การป|องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส&วนของผู<แทนกรมป|องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ไม&ให<เกิดปCญหา 

 
 
 
 



๑๐ 
 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : การจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําปM ๒๕๕๘ : คณะอนุกรรมการ

พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.  เลขาธิการ กสทช.  รองเลขาธิการ 
กสทช. (สายงานยุทธศาสตร�และกิจการองค�กร) ยย. 

   
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ&ายประจําปv ๒๕๕๘ แบบเกินดุล จํานวน 

๕,๒๙๗.๔๗๖ ล<านบาท (Zero Base) ซ่ึงอยู&บนพื้นฐานการดําเนินงานตามแผน
งบประมาณรายจ&ายประจําปv ๒๕๕๗ โดยมีประมาณการ งบประมาณรายรับ 
จํานวน ๗,๔๗๙.๐๖๒ ล<านบาท สําหรับรายรับท่ีเหลือ ประจําปv ๒๕๕๘       
ให<สํานักงาน กสทช. นําส&งเปJนรายได<ของรัฐเม่ือสิ้นปvงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. อนุมัติงบประมาณรายจ&ายที่จําเปJน (ข้ันต่ํา) และงบประมาณรายจ&ายท่ีผูกพัน
ข<ามปv ประจําปv ๒๕๕๘ จํานวน ๓,๐๗๖.๘๒๓ ล<านบาท ประกอบด<วย 

 ๒.๑ งบประมาณรายจ&ายท่ีจําเปJน (ข้ันตํ่า) จํานวน ๑,๘๒๒.๒๕๖ ล<านบาท 
 ๒.๒ งบประมาณรายจ&ายท่ีผูกพันตามสัญญา จํานวน ๑๓๗.๕๒๕ ล<านบาท 
 ๒.๓ งบประมาณรายจ&ายที่ผูกพันตามมติ กสทช. จํานวน ๑,๑๑๗.๐๔๓ ล<านบาท 
 ๓. อนุมัติในหลักการการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรายจ&าย ประจําปv ๒๕๕๘ 

ของสํานักงาน กสทช. ในส&วนของงบประมาณรายจ&ายที่จํ า เปJนตาม        
พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแผนงาน/โครงการใหม& 
จํานวนเงิน ๒,๒๒๐.๖๕๒ ล<านบาท ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ประกอบด<วย 

  ๓.๑ งบประมาณรายจ&ายการดําเนินงานท่ีจําเปJนและโครงการใหม& ภายใน
กรอบวงเงิน จํานวน ๒,๐๔๐.๖๕๒ ล<านบาท ท้ังน้ี ในการตั้งงบประมาณ
โครงการใหม&ประจําปv ๒๕๕๘ หากมีความจําเปJนท่ีจะต<องต้ังงบประมาณ
ผูกพันในปvถัดไป ให<สํานักงาน กสทช. ตั้งงบประมาณไว<ในปvแรกไม&น<อยกว&า
ร<อยละ ๒๕ ของวงเงินโครงการ 

 ๓.๒ งบประมาณรายจ&ายสําหรับการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ภายในกรอบวงเงิน จํานวน ๘๐.๐๐๐ 
ล<านบาท 

 ๓.๓ เงินจัดสรรเข<ากองทุน จํานวน ๕๐.๐๐๐ ล<านบาท 
 ๓.๔ เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปJน จํานวน ๕๐.๐๐๐ ล<านบาท 

 ทั้ง น้ี ให<สํานักงาน กสทช. นําส&งรายละเอียดให<คณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. พิจารณาก&อนเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา
ในคร้ังต&อไป 

 
 
 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : การย่ืนอุทธรณ�การสนับสนุนให,ประชาชนสามารถเข,าถึงบริการโทรทัศน�ที่เปNน
การทั่วไปในรายการ “การแข�งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท,าย ปM ๒๐๑๔” : 
สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 

     
มติที่ประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติให<รับเร่ืองการยื่นอุทธรณ�การสนับสนุนให<ประชาชนสามารถ

เข<าถึงบริการโทรทัศน�ท่ีเปJนการท่ัวไป ในรายการ “การแข&งขันฟุตบอลโลกรอบ
สุดท<าย ปv ๒๐๑๔” ของบริษัท อาร�เอส อินเตอร�เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด� 
สปอร�ต แมเนจเมนท� จํากัด ไว< และให<สํานักงาน กสทช. จัดส&งเรื่องดังกล&าวให<
คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการสนับสนุนให<ประชาชนได<รับชมฟุตบอลโลก    
รอบสุดท<าย ปv ๒๐๑๔ เพื่อพิจารณาก&อนสรุปนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต&อไป 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ของดออกเสียงลงมติ เน่ืองจากมิได<ร&วมลงมติในการ
พิจารณาเร่ืองนี้มาก&อน 

 ๒. อนุมัติให<ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา        
การสนับสนุนให<ประชาชนได<รับชมฟุตบอลโลก รอบสุดท<าย ปv ๒๐๑๔ ตามท่ี
เลขาธิการ กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ๑. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ)  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  และ 
กสทช. สุภิญญาฯ ไม&ได<เข<าร&วมการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๒ เร่ือง การยื่นอุทธรณ�
การสนับสนุนให<ประชาชนสามารถเข<าถึงบริการโทรทัศน�ที่เปJนการทั่วไปใน
รายการ “การแข&งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท<าย ปv ๒๐๑๔”  

 ๒. กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ มีบันทึก ด&วนที่สุด ท่ี สทช. ๑๐๐๓.๖/๑๓๔      
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ<งว&า ของดออกเสียงวาระที่ ๕.๓.๒ เร่ือง การยื่น
อุทธรณ�การสนับสนุนให<ประชาชนสามารถเข<าถึงบริการโทรทัศน�ที่เปJนการท่ัวไปใน
รายการ “การแข&งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท<าย ปv ๒๐๑๔” เน่ืองจากเปJนเรื่องที่มี
การพิจารณาต&อเน่ืองกันมาจากการประชุม กสทช. (นัดพิเศษ) คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗  
วันพุธท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงไม&ได<เข<าร&วมพิจารณาการประชุม กสทช. ครั้งดังกล&าว  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ,าฯ 
พระบรมราชินีนาถ : เลขาธิการ กสทช. 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเอกฉันท�อนุมัติให<การสนับสนุนงบประมาณโครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ<าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก&มูลนิธิป�ารอยต&อ ๕ จังหวัด ซ่ึงสอดคล<องกับข<อ ๕(๓) 
ของระเบียบ กทช. ว&าด<วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส&งเสริมและสนับสนุน 
การดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติและสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งน้ี ให< เบิกจ&ายจากเงิน
งบประมาณรายจ&ายประจําปv ๒๕๕๗ รายการค&าใช<จ&ายสนับสนุนการจัดกิจกรรม  
ที่ส&งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ 



๑๒ 
 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เร่ือง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ<าฯ พระบรมราชินีนาถ 

 ๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  และ กสทช. สุภิญญาฯ ไม&ได<
อยู&ร&วมการพิจารณาในวาระที่ ๕.๓.๓ เร่ือง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ<าฯ พระบรมราชินีนาถ  

 ๓. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจ ไม&ได<ร&วมลงมติในวาระน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๔ :  เรื่องค,างการพิจารณา  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการรับฟSงความคิดเห็นของผู,มีส�วนได,เสียและ

ประชาชนทั่วไป พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ  นย. 
   
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๑ เรื่อง ร&างระเบียบ กสทช. ว&าด<วยการ

รับฟCงความคิดเห็นของผู<มีส&วนได<เสียและประชาชนทั่วไป พ.ศ. .... ออกไป ตามที่
เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต&อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๒ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส�งเสริมและสนับสนุน

การดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการ
การพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ  นย.  กบ. 

   
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๒ เรื่อง ร&างระเบียบ กสทช. ว&าด<วยการ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส&งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และ
สํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... ออกไป ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให<
สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต&อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๓ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการประชุม ค�าตอบแทน และค�าใช,จ�ายของ

คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... : นย. 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๓ เร่ือง ร&างระเบียบ กสทช. ว&าด<วย  

การประชุม ค&าตอบแทน และค&าใช<จ&ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ และให<สํานักงาน กสทช. 
นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต&อไป  

 
 
 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๔ : ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด,านกฎหมาย กสทช. เร่ือง 
ความชอบด,วยกฎหมายของการออกระเบียบของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และความชอบด,วยกฎหมายในการพิจารณาอนุมัติ
ค�าใช,จ�ายในการเดินทางของผู,เชี่ยวชาญและผู,ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน : บย. 

  
มติที่ประชุม ๑. รับทราบเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด<านกฎหมาย 

กสทช. เรื่อง ความชอบด<วยกฎหมายของการออกระเบียบของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน และความชอบด<วยกฎหมายในการพิจารณา
อนุมัติค&าใช<จ&ายในการเดินทางของผู<เชี่ยวชาญและผู<ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. มอบหมายให<สํานักงาน กสทช. รับข<อคิดเห็นของท่ีประชุมในประเด็นต&างๆ 
จัดส&งให<คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด<านกฎหมาย กสทช. เพื่อพิจารณาเสนอ
ความเห็นก&อนสรุปนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี  

 ๑) ขอให<เสนอแนวทางการดําเนินงานในการยกเลิกระเบียบและคําสั่งของ
คณะกรรมการติดตามและประเ มินผลการปฏิบัติงาน (กตป. )  ซ่ึ ง
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด<านกฎหมาย กสทช. ได<มีความเห็นว&า ระเบียบ
ของ กตป. ว&าด<วยหลักเกณฑ�และวิธีการแต&งตั้งผู<ปฏิบัติงานของ กตป.         
ระเบียบ กตป. ว&าด<วยหลักเกณฑ�และวิธีการแต&งตั้งผู<เชี่ยวชาญของ กตป. 
และคําสั่ง กตป. ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่องการจัดกลุ&มงานและแบ&งมอบหน<าท่ีความ
รับผิดชอบของ กตป. เปJนระเบียบและคําสั่งที่ไม&ชอบด<วยกฎหมายฯ 
เน่ืองจากออกโดยอาศัยฐานอํานาจของระเบียบ กตป. ว&าด<วยวิธีการประชุม
และการลงมติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข<อ ๑๘ ข<อ ๑๙ ข<อ ๒๐ และข<อ ๒๑ ซ่ึงเปJนการ
กําหนดที่เกินกว&าขอบเขตว&าด<วยการประชุมและการลงมติตามที่มาตรา ๗๑ 
วรรคส่ี แห&ง พ.ร.บ. องค�กรการจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒) ขอให<เสนอแนวทางในการดําเนินงานเก่ียวกับการเรียกคืนค&าใช<จ&ายท่ีเปJนผล
จากการออกระเบียบและคําสั่งของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล    
การปฏิบัติงาน (กตป.) ตามท่ีคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด<านกฎหมาย 
กสทช. ได<มีความเห็นไว<ในเรื่องดังกล&าวตามข<อ ๑  

 
หมายเหตุ กสทช. พลเอก สุกิจฯ ไม&ได<อยู&ร&วมการพิจารณาในวาระที่ ๕.๔.๔ เร่ือง ผลการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด<านกฎหมาย กสทช. เร่ือง ความชอบด<วยกฎหมายของ
การออกระเบียบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ความชอบด<วยกฎหมายในการพิจารณาอนุมัติค&าใช<จ&ายในการเดินทางของ
ผู<เชี่ยวชาญและผู<ปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
  

 
 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระที่  ๖.๑ :   แก,ไขร�างประกาศเชิญชวนผู,สนใจย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติเพ่ือคัดเลือกเปNน

ผู,เข,าร�วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ�านไปสู�การรับชมโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล คร้ังที่ ๒ : พย. 

 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�อนุมัติให<แก<ไขร&างประกาศเชิญชวนผู<สนใจยื่นเอกสารแสดง

คุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเปJนผู<เข<าร&วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ&านไปสู&
การรับชมโทรทัศน�ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล คร้ังที่ ๒ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๖.๑. เร่ือง แก<ไขร&างประกาศเชิญชวนผู<สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ
เพื่อคัดเลือกเปJนผู<เข<าร&วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ&านไปสู&      
การรับชมโทรทัศน�ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ครั้งท่ี ๒ 

 ๒. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ)  แจ<งว&าไม&ขอเข<าร&วมการพิจารณาวาระท่ี 
๖.๑ เรื่อง แก<ไขร&างประกาศเชิญชวนผู<สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อ
คัดเลือกเปJนผู<เข<าร&วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ&านไปสู&การรับชม
โทรทัศน�ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล คร้ังที่ ๒   

 ๓. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ไม&ได<อยู&ร&วมการพิจารณาในวาระที่ ๖.๑ เรื่อง แก<ไขร&าง
ประกาศเชิญชวนผู<สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเปJนผู<เข<าร&วม
โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ&านไปสู&การรับชมโทรทัศน�ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล คร้ังท่ี ๒ 

  อนึ่ง กสทช. สุภิญญาฯ ได<สอบถามความคืบหน<าการดําเนินงานในการแจก
คูปองตามโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ&านไปสู&การรับชมโทรทัศน�
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และเสนอให<มีการแต&งตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบ 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ�สร<างความเข<าใจผ&านสื่อ (Social Media) ของ
สํานักงาน กสทช. และการแจกคูปองเพิ่มเติมในกรณีของกลุ&มตกสํารวจ       
ซ่ึง เลขาธิการ กสทช. ได<รายงานความคืบหน<าและจะได<ประสานกับ          
กรมการปกครองเร่ืองการยืนยันสิทธิของกลุ&มตกสํารวจที่ไม&มีชื่ออยู&ในทะเบียนราษฎร� 
ของกรมการปกครอง และจะได<นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต&อไป  

 
ประธาน ได<กล&าวขอบคุณกรรมการ กสทช.  เลขาธิการ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ในการ

ขับเคล่ือนโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ&านไปสู&การรับชมโทรทัศน�
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให<สําเร็จลุล&วงไปได<ด<วยดี และได<แจ<งกําหนดการประชุม 
กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให<ที่ประชุมทราบ และ
กล&าวปHดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น.  


