
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 
วันอังคารท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 

ณ  หองประชุม  ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

_________________________ 
 
ผูเขาประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
๑. พลอากาศเอก ธเรศ   ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน รองประธานกรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ  มานะกิจ กรรมการ 
๔. ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ กรรมการ 
๕. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสงา กรรมการ 
๖. นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๘. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผูไมเขารวมประชุม 
๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ ติดภารกิจไปตางประเทศ 
๒. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน ติดภารกิจไปตางประเทศ 
๓. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษนันท ติดภารกิจ 
๔. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ติดภารกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจาหนาท่ีการประชุม  
๑. นายเฉลิมชัย  กกเกียรติกุล ผูอํานวยการกลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน ผูบริหารระดับตน กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นางอรุณ  วงศศิวะวิลาส ผูบริหารระดับตน กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายขจรศักดิ์  ทานานนท ผูบริหารระดับตน กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางนภาพร  เกงสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางสาวกานตชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๘. นางสาวสุภาวดี  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๙. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๑๐. นางสาวพรวิไล  แจมมณี ลูกจาง กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผูช้ีแจง 
๑. นายไตรรัตน  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจยุทธศาสตรและกิจการองคกร 
๒. นายวสุ  อมรนพวงศ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๓. นายสิทธิ  สามิภักดิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๔. นางสาวนิศารัตน  สมัครนิล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๕. นางกุลรพี  พุทธมงคล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๖. นางสาวพรกนก  เท่ียงธรรม พนักงานปฏิบัติการระดับตน กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

   
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น.  
 
 

ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

๑. ตามท่ีสํานักงาน กสทช . ไดจัดพิธีเปดการแขงขันกีฬาภายในเม่ือวันท่ี ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ ในชวงเชาถึงบาย และในชวงเย็นมีการเลี้ยงสังสรรค รวมท้ังไดมี
การมอบโลท่ีระลึกใหแกผูเกษียณอายุเม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงในปนี้
มีผูครบเกษียณอายุจํานวน ๑๑ คน ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกทานท่ีไดเขา
รวมงาน และขอบคุณเลขาธิการ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ท่ีจัดงานได
เรียบรอยดี   

๒. ในวันท่ี ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีการจัดประมูลทีวีดิจิตอลประเภทบริการ
ธุรกิจระดับชาติ จํานวน ๒๔ ชอง ซ่ึงจะดําเนินการจัดการประมูลฯ ณ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม เขตบางรัก โดยจะเริ่มการประมูลตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
จึงขอเชิญกรรมการท่ีสนใจเขารวมงานดังกลาว 

๓. วันนี้เปนการประชุมนัดพิเศษมีเรื่องตางๆ ซ่ึงจะขอใหเลขาธิการ กสทช. แจงใหท่ี
ประชุมทราบตอไป  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

- ไมมี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

- ไมมี -  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๖๘๖/๒๕๕๖ : กสท., มส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๖๘๖/๒๕๕๖ ระหวาง     

หางหุนสวนจํากัด บุญดี เรดิโอ และพวกรวม ๘ คน ผูฟองคดี กับ กสทช. ผูถูกฟอง
คดีท่ี ๑ กับพวกรวม ๔ คน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ติดภารกิจ ไมไดเขารวมประชุมในวาระนี้ 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : รท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตามขอ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. วาดวย
การไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและ      
ผูรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ติดภารกิจ ไมไดเขารวมประชุมในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕    :  เรื่องพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : ขอความเห็นชอบโครงการท่ีขอรับการสงเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ ประจําป ๒๕๕๖ (ประเภทท่ี ๑) : กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ 
 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบการดําเนินโครงการท่ีขอรับการสงเสริมและ
สนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ ประจําป ๒๕๕๖ (ประเภทท่ี 
๑) จํานวน ๑๐ โครงการ ดังนี้ 
๑.๑ โครงการสายอากาศแถบความถ่ีกวางท่ีมีอัตราการขยายสูงสําหรับการรับ

สัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินท่ีหางไกลจากสถานีสงสัญญาณ 
จํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒ โครงการแนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide) ผลิตภัณฑ
เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศนภาคพ้ืนดิน (Digital Set-Top 
Box) ของประเทศไทยใหเปนไปตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตัล  กสทช. มส.๔๐๐๒-๒๕๕๕ พรอมจัดทําแมแบบท่ี
ไดรับการทดสอบจากหองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสแลว (Certifies Proto 
Type) จํานวน ๗,๔๖๘,๖๐๐ บาท 

๑.๓ โครงการการจัด ทําจดหมาย เหตุ  ๖๐ ป  โทร ทัศน ไทย จํ านวน 
๔,๘๑๕,๐๐๐ บาท 

๑.๔ โครงการฝกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักขาวสะพายเป) 
สําหรับนักขาวโทรทัศน จํานวน ๒,๐๔๔,๖๐๐ บาท 

 
 



๕ 
 

๑.๕ โครงการพัฒนาผูผลิตรายการระดับทองถ่ินและภูมิภาค และการผลิต
รายการ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใหเกิด
การสรางสังคมแหงการเรียนรูในระดับทองถ่ิน และภูมิภาค จํานวน 
๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๖ โครงการงานสัมมนาปลายป เรื่อง “วาระดิจิทัลแหงอาเซียนและการ
เตรียมพรอมของภาควิทยุและโทรทัศน ในประเทศไทย” จํานวน 
๙๖๓,๐๐๐ บาท 

๑.๗ โครงการวิจัยสื่อลามกบนอินเทอรเน็ต : พัฒนาการของตลาดสื่อลามก 
และความถดถอยของสังคมไทย จํานวน ๑,๘๖๖,๘๒๙ บาท 

๑.๘ โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบความถ่ีวิทยุยานความถ่ี VHF โดยการ
ควบคุมระยะไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต จํานวน ๑,๕๐๘,๗๐๐ บาท 

๑.๙ โครงการยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูของคนพิการ 
ผู สู งอายุ  และผู ดอยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี  จํ านวน 
๕,๓๗๑,๔๐๐ บาท 

๑.๑๐ โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายผูบริโภคใน
กิจการโทรคมนาคมจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน ๒,๓๓๓,๗๐๐ บาท 

สําหรับ ๘ โครงการท่ีเหลือใหสํานักงาน กสทช. แจงคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
เขาชี้แจงตอคณะกรรมการ กสทช. ในคราวประชุมตอไป 

๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . ไปดําเนินการรวบรวมขอมูลการจัดสรร
งบประมาณท่ีใหการสนับสนุนหนวยงาน องคกรตางๆ เ พ่ือใช เปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ในการ
พิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอความเห็นใหคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ใหความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณของ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ท้ังนี้ เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณ
เปนไปอยางครอบคลุม ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ ลดความซํ้าซอน  

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ติดภารกิจ ไมไดเขารวมพิจารณาในวาระท่ี ๕.๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : การพิจารณารางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับ

การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ : กสท., ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีตอรายงานผลการรับฟงความคิดเห็น

สาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับ
การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพรใน
เว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ตอไป 



๖ 
 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผัง
รายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ท้ังนี้ 
ใหสํานักงาน กสทช. นํารางประกาศนําเสนอประธาน กสท. เพ่ือลงนามใน
ประกาศดังกลาวขางตนในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. ตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เพ่ือนําไปประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาตอไป  

อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผูมีอํานาจลงนาม โดยจะจัดทํา
บันทึกจัดสงใหในภายหลัง  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ ท่ีประชุมไดมีมติรับรองมติท่ี

ประชุม กสทช. วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการ
ใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  

๒. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๘ ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 
ในสวนหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒ ดังนี้ 

“ผมยืนยันวาควรมีการตรวจสอบประเด็นขอกฎหมายเก่ียวกับผูมีอํานาจ  
ลงนามในรางประกาศ กสทช. ใหชัดเจน เนื่องจากตาม พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) นั้น กําหนดให กสทช. เปนผูมีอํานาจหนาท่ีออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. และแมตาม
มาตรา ๒๓ วรรคทายของ พ.ร.บ. ฉบับดังกลาว จะกําหนดวา ในการปฏิบัติหนาท่ี 
กสทช. อาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. 
ไดก็ตาม แตอํานาจในการลงนามรางประกาศฯ เปนอํานาจสําคัญและเปนอํานาจ
หนาท่ีเฉพาะอันสงวนไวปฏิบัติดวยตนเองของประมุของคกร ซ่ึงตามหลักการ
มอบหมายอํานาจหนาท่ี (Delegation of Authority) ตองพิจารณาลักษณะของ
อํานาจหนาท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของเรื่องนั้น ดังนั้น หากยังไมมีความ
กระจางชัดในทางกฎหมายตอประเด็นนี้ ก็ควรท่ีจะพิจารณาใหประธาน กสทช. 
เปนผูลงนามในประกาศตางๆ เทานั้น เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาทเรื่อง
ความชอบดวยกฎหมายของรางประกาศจนเปนคดีปกครองจากการใชอํานาจทาง
ปกครองของเจาหนาท่ีท่ีตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น 
ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๙ (๑)”  

 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ : ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) รถตรวจสอบ

และหาทิศวิทยุจํานวน ๕ คัน และเห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการซ้ือรถ
ตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๕ คัน โดยวิธีประกวดราคา : รองเลขาธิการ 
กสทช. (พล.อ.ต.ดร. ธนพันธุ  หรายเจริญ), ภภ., พย.   

 
มติท่ีประชุม รับทราบและใหสํานักงาน กสทช. กันเงินงบประมาณป ๒๕๕๖ รายการคาใชจาย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุ ในการจัดหารถ
ตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๕ คัน จํานวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ให
สํานักงาน กสทช. นําเรื่องนี้เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ : ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) สถานี

ตรวจสอบการใชความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio 
Monitoring Stations) และเห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการซ้ือสถานี
ตรวจสอบการใชความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio 
Monitoring Stations) โดยวิธีประกวดราคา : รองเลขาธิการ กสทช. (พล.อ.ต.
ดร. ธนพันธุ  หรายเจริญ), ภภ., พย.   
 

มติท่ีประชุม รับทราบและใหสํานักงาน กสทช. กันเงินงบประมาณป ๒๕๕๖ รายการคาใชจาย
โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุ เพ่ือจัดซ้ือสถานี
ตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio 
Monitoring Stations) จํานวน ๖ แหง จํานวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ให
สํานักงาน กสทช. นําเรื่องนี้เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งตอไป 

 
 
ประธาน กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม  
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น.  
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