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ผูเขาประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก นที  ศุกลรัตน รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ  มานะกิจ กรรมการ 
๕. นายสุทธิพล  ทวีชัยการ  กรรมการ 
๖. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสงา กรรมการ 
๗. นายประเสริฐ  ศีลพิพัฒน กรรมการ 
๘. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษนันท กรรมการ 
๙. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค กรรมการ 
๑๐. นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๑๒. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจาหนาท่ีการประชุม  
 

๑. นายเฉลิมชัย  กกเกียรติกุล ผูอํานวยการกลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย  เจียรานุชาติ ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร 
๓. นายสมสกุล  ชัยกาญจนศักดิ์ ผูบริหารระดับตน  
  กลุมงานเลขาธิการและกํากับดูแลองคกร 
๔. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
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๕. นางอรุณ  วงศศิวะวิลาส  ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นายขจรศักดิ์  ทานานนท ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางนภาพร  เกงสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวกานตชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏบิัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวสุภาวดี  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจมมณี ลูกจาง   
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม  

 
ผูช้ีแจง 
 

๑. นายไตรรัตน  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.  
  ภารกิจยุทธศาสตรและกิจการองคกร  
๒. นายพากเพียร  สุนทรสิต ผูเชี่ยวชาญพิเศษ 
๓. นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์   อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ 
  การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. 
๔. นางวิจิตรา  พลับประสิทธิ์ ผูอํานวยการกลุมงานการคลัง  
๕. นางอัจฉรา  ปณยวณิช ผูอํานวยการกลุมงานทรัพยากรบุคคล  
๖. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารคดีและนิติการ 
๗. นายฉันทพัทธ  ขําโคกกรวด ผูอํานวยการกลุมงานการพัสดุและบริหารทรัพยสิน 
๘. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู อํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม 
๙. นายสมบัติ ลีลาพตะ  ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน  
๑๐. นางสาวมณีรัตน กําจรกิจการ  ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑  
๑๑. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
  กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน 
๑๒. นายนิพนธ จงวิชิต  ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 

 กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
 กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน
 สาธารณะ 
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๑๓. นายวเรศ  บวรสิน  ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
   กลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๑๔. นางยุพา  จันทรกระจาง ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน 

ยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
๑๕. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม ผูบริหารระดับตน กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
๑๖. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผูบริหารระดับตน กลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ 
๑๗. นางสาวรุจิรา  ธรรมชาติ ผูบริหารระดับตน กลุมงานการตางประเทศ 
๑๘. นางสาวกนกอร  ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานบริหารคดีและนิติการ 
๑๙. นางสาวอริศรา  มาพบสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานบริหารคดีและนิติการ 
๒๐. นางสาวสุชารีย  ชางทอง พนักงานปฏิบัติการระดับตน กลุมงานบริหารคดีและนิติการ 
๒๑. นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

กลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน  
๒๒. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
  กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและ

โทรทัศน 
๒๓. นายอาคม  สุวรรณรักษา  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
  กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
๒๔. นายศุภกาญจน  บุญจันทร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๒๕. นายชวัลวิทย  ธีระพันธ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๒๖. นายวสุ  อมรนพวงศ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๒๗. นางสาวนิศารัตน  สมัครนิล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๒๘. นางสาวพรกนก  เท่ียงธรรม พนักงานปฏิบัติการระดับตน กลุมงานกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๒๙.  นางสาวรุจิรัตน  โกยกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  กลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม  
๓๐. นางสาวปยะดา  ชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
๓๑. นางสาวลักษมี  นุตตะโร ลูกจาง กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
   
ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑    :   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 
                     ๑. เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดเปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม

เนื่องในวัน กสทช. (NBTC DAY) ประจําป ๒๕๕๖  ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได
กําหนดจัดข้ึนในระหวางวันท่ี ๑ – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  โดยสํานักงานฯ ไดจัด
โครงการประกวดแผนพัฒนางานของกลุมงานในสํานักงาน กสทช. ซ่ึงกิจกรรม
ดังกลาวไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี และผลจากโครงการดังกลาวทําใหเห็นถึง
ศักยภาพและความสัมพันธท่ีดีในการทํางานของแตละกลุมงาน รวมท้ังแนวคิด
การปรับปรุงระบบการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภายในกลุมงานและการ
ใหบริการประชาชน สงผลใหพนักงานมีความเขาใจในนโยบายและเปาหมาย
ขององคกรมากยิ่งข้ึน ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดีและจะมีการประเมินผล
ในรอบ ๖ เดือน โดยจะจัดรางวัลใหในทํานองเดียวกับครั้งท่ีผานมา  

                     ๒. เ ม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช . พรอมกรรมการ กสทช . 
เลขาธิการ กสทช.  ผูบริหารและพนักงานสํานักงาน กสทช. รวมท้ังผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีและประจําท่ีไดรวมกันนําถุงยังชีพไปมอบใหประชาชนท่ี
ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีอําเภอบานสราง และอําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี  ซ่ึงไดรับความเดือดรอนและไดใหความม่ันใจแกประชาชนวา 
กสทช. จะดูแลระบบโทรคมนาคมใหอยูในสภาวะท่ีใชการไดตลอดเวลา และ
ไดขอใหผูประกอบการขยายระยะเวลาการชําระเงินใหแกผูใชบริการท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดี ขอขอบคุณกรรมการ 
กสทช. เลขาธิการ กสทช. และพนักงานสํานักงาน กสทช. ท่ีไดรวมเดินทาง  
ในครั้งนี้ 

                     ๓. เม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖  สํานักงาน กสทช. ไดจัดพิธีเนื่องในวันคลายวัน
สถาปนาสํานักงาน กสทช. ครบรอบ ๒ ป โดยมีพิธีถวายสักการะและบวงสรวง  
รวมท้ังพิธีสงฆเพ่ือบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระราชกุศล  
และพระกุศล และอุทิศกุศลแดบรรพชนดานวิทยุกระจายเสียงและการสื่อสาร
โทรคมนาคม ขอขอบคุณกรรมการทุกทานท่ีเขารวมพิธีดังกลาว และขอบคุณ
เลขาธิการ กสทช. ท่ีดําเนินการใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

                     ๔. เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ โดย ITU 
Regional Office for Asia and the Pacific  ไดเชิญประธาน กสทช. เปน
ประธานรวมและกลาวเปดงานการนําเสนอรายงานเชิงสถิติดานการพัฒนา 
ICT  ในหัวขอเรื่องการวัดระดับสังคมสารสนเทศ ๒๐๑๓ (Measuring the 
Information Society 2013)  ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สํานักงาน กสทช. 
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รวมท้ังไดมีการหารือเก่ียวกับความคืบหนาการประชุม Connect Asia-Pacific 
Summit 2013 (Asia-Pacific : Smartly DIGITAL) วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ท่ีไดมีการประชุมเตรียมการระหวางวันท่ี ๒๒ –๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ท่ีผานมา 
ท้ังนี้ มีผูแทนเขารวมงานจากองคกรระหวางประเทศตางๆ ไดแก ผูบริหารจาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT), สํานักงาน ITU  
Regional Office for Asia and the Pacific, UNESCAP, คณะทูตานุทูต
ประจําประเทศไทย อาทิ อารเจนตินา ฮังการี นิวซีแลนด เกาหลีใต รวมท้ัง
ตัวแทนจากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีตลอดจนสื่อมวลชน เขารวมงานรวม
ประมาณ ๑๐๐ คน 

                     ๕. เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ประธาน กสทช. ไดใหการตอนรับ  H.E. Mr. 
Philip Calvert  เอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทย  ในโอกาสท่ี   
ขอเขาพบเพ่ือเยี่ยมคารวะเพ่ือกระชับความสัมพันธระหวางกัน  ณ หองรับรอง 
ชั้น ๑ อาคารอํานวยการ  สํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ ไดมีการหารือในเรื่อง
ความกาวหนาของเทคโนโลยี สภาพของตลาดในการแขงขัน และทิศทางใน
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมดานการสื่อสาร รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณของประเทศไทยและประเทศแคนาดา และ
ผลกระทบจากการรวมตัวเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)    

                     ๖. ตามท่ีประเทศไทยไดรับการคัดเลือกใหเปนเจาภาพจัดงาน ITU TELECOM  
WORLD 2013  และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   
ไดเชิญสํานักงาน กสทช. เขารวมเปนเจาภาพจัดงานดังกลาว ซ่ึงกําหนดจัดข้ึน  
ในระหวางวันท่ี ๑๙ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ภายใตหัวขอ “Embracing Change in a 
Digital World” ท่ีมุงเนนการเปดรับการเปลี่ยนแปลงการเขาสูโลกยุคดิจิตอล 
และสงเสริมใหประชาชนท่ัวไปใหมีการติดตอสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน 
มากข้ึน การท่ีประเทศไทยไดรับเลือกใหเปนเจาภาพงาน ITU Telecom 
World 2013  ในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงศักยภาพความพรอมของการกํากับดูแล
กิจการดานสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทยท่ีมีอัตราเติบโตการใชงาน 
ดานสื่อสารขอมูลเพ่ิมข้ึนมาก    

                      นอกจากนี้  สํานักงาน กสทช. ในฐานะเจาภาพไดจัดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการ 
ในหัวขอ “Mobile Security Challenge and Policy in ASEAN 
Community : Consumer Protection Perspectives” ในวันพุธท่ี ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เพ่ือใหประชาชนและเยาวชนไดตระหนักถึงภัยคุกคาม
จากการสื่อสารระบบอินเทอรเน็ต รวมท้ังประชาสัมพันธบทบาท หนาท่ีของ 
กสทช. ในการกํากับดูแลความปลอดภัยในการใชอินเทอรเน็ต หากกรรมการ
ทานใดไมติดภารกิจอ่ืน ขอเชิญไปรวมสัมมนาฯในวันดังกลาว สําหรับ
รายละเอียดจะไดแจงใหทราบในโอกาสตอไป 



๖ 
 

  

                     ๗. ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดนํารางพระราชกฤษฎีกา วาดวย
คาตอบแทนและคาใชจายอันเก่ียวกับการเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีตางทองท่ี
ของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. .... ข้ึนทูลเกลาฯ    
ขณะนี้ไดรับแจงวาไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว โดยอยูในข้ันตอนท่ีสํานัก 
ราชเลขาธิการทําหนังสือแจงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือนําลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลบังคับใชตอไป จึงขอแจงใหกรรมการทุกทานทราบ 

                อนึ่ง  เลขาธิการ กสทช. ไดขออนุญาตประธาน กสทช. เพ่ือรายงานท่ีประชุม    
ใหทราบเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๔ และประจําป 
๒๕๕๕  ซ่ึงไดนําเสนอและชี้แจงตอรัฐสภาเรียบรอยแลว สําหรับรายงานผล
การปฏิบัติงาน กสทช .  ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงาน กสทช .  จะไดเรง
ดําเนินการใหแลวเสร็จตอไป  

 
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แจงใหท่ีประชุมทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  :  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ 
  
มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบขอความในเอกสารรายงาน
การประชุม หนาท่ี ๒๙ วาระท่ี ๖.๑ บรรทัดท่ี ๕ ขอความ “โดยใหนําไปเผยแพร
ในเว็บไซต” กับเอกสารวาระการประชุมเพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริง   

   
ระเบียบวาระท่ี ๓    :    รายงานผลการดําเนินงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๘ 
กันยายน ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม              รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๘ 

กันยายน ๒๕๕๖  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ  ขอใหแกไขรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี  

๙/๒๕๕๖ เรื่องท่ี ๗ ใหถูกตองตามขอเท็จจริง โดยใหปรับแกไขใหมเปนขอความ  
“อยูระหวางการนําไปจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาตอไป”  



๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน (กสท.) : ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ)  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และ

กิจการโทรทัศน  ระหวางวันท่ี ๑๖ กันยายน – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  ตามท่ีประธาน 
กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓  :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :                
ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี 

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔    :   เรื่องเพ่ือทราบ 
 

 เลขาธิการ กสทช. ขอใหท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน   
๑๐ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑   : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประธาน กสทช. (ระหวาง ๑ มิถุนายน 

– ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) : ปบ. 
    
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. จํานวน  

๔ ทาน ไดแก ศาสตราจารยพิเศษ ประสพสุข บุญเดช  พลเอก ชิตศักดิ์ ประเสริฐ 
นายสุรินทร จิรวิศิษฎ  และรองศาสตราจารย ดร.สุเจตน จันทรังษ  ระหวางวันท่ี 
๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ 
กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.(พันเอก

นที ศุกลรัตน) ประจําเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ : รองประธาน 
กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา รองประธาน กสทช.       

(พันเอก นที ศุกลรัตน) จํานวน ๓ ทาน  ไดแก พลตํารวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ   
พลเอก สุเจตน วัฒนสุข  และ นายสวัสดิ์ โชติพานิช  ประจําเดือนกรกฎาคม - 
เดือนกันยายน ๒๕๕๖  ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวย
การจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช.  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ  



๘ 
 

  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ 

งามสงา) ประจําเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖: กสทช.(พันตํารวจเอก 
ทวีศักดิ์ฯ)  

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก

ทวีศักดิ์ งามสงา) จํานวน ๓ ทาน ไดแก พันตํารวจเอก(พิเศษ) ชัยทัศน รัตนพันธุ    
นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป  และนายสถิตย  สิริสวัสดิ์ ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือน
กันยายน ๒๕๕๖  ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจาง
ท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามเอกสารท่ี กสทช. (พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน) 

ไตรมาสท่ี ๓/๒๕๕๖ : กสทช. ประเสริฐฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน)  

จํานวน ๓ ทาน  ไดแก นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข  ดร.เชิดชัย ขันธนะภา และ 
นายไพรัช วรปาณิ  ไตรมาสท่ี ๓/๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ 
กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. (นายประเสริฐ  ศีลพิพัฒน)  เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา 

 กลางณรงค) ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๖ : กสทช.         
(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค) 

  
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา 

 กลางณรงค) จํานวน ๓ ทาน  ไดแก นายจอน อ๊ึงภากรณ  นายตอพงศ เสลานนท  
และ นายนคร ชมพูชาติ  ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตาม
ขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวย การจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี 
กสทช. (นางสาว สุภิญญา กลางณรงค) เสนอ 

 
 
 
 



๙ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  :  การเดินทางไปศึกษาดูงาน “การตอตานการกอการรายรูปแบบใหมโดยใชการ
ตีความศาสนาอิสลามแนวทางเขมขน” ณ มหาวิทยาลัยโมนาช (Monash 
University) เมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย : กสท., ดส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการเดินทางไปศึกษาดูงาน “การตอตานการกอการรายรูปแบบใหม   

โดยใชการตีความศาสนาอิสลามแนวทางเขมขน” ของ กสทช.พลโท ดร.พีระพงษ 
มานะกิจ พรอมประธานอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน (นายกฤษดา    
โรจนสุวรรณ) และอนุกรรมการพิจารณาปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต    
(รศ.ดร.สุรชาติ บํารุงสุข)  ระหวางวันท่ี ๓-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัย 
โมนาช (Monash University) เมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  :  รายงานผลการเขารวมการประชุม Global Symposium For Regulators 

(GSR) ครั้งท่ี ๑๓ : ตย. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานการเขารวมการประชุม Global Symposium For Regulators 

(GSR) ครั้งท่ี ๑๓ ระหวางวันท่ี ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ สาธารณรัฐโปแลนด 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ไดมีขอสังเกตรายงานผลการเขารวมการประชุม Global 
Symposium For Regulators (GSR)  ครั้งท่ี ๑๓ ดังนี้     

 ๑. ขอใหสํานักงาน กสทช. จัดทําเปนเอกสารรายงานแยกออกไปจากเอกสาร
วาระ เพราะเอกสารรายงานสามารถนําไปใชวางแผนกํากับดูแลเรื่องตางๆ   
ในอนาคต อาทิ เรื่องคลื่นความถ่ี ซ่ึงจะตองปรึกษาหารือกันระหวางท้ังสองฝาย
วาคลื่นความถ่ีซ่ึงไมรบกวนกันแตยังไมมีการใชงานจะนํามาใชประโยชน
อยางไร จะตองมีกติกาท้ังสองฝาย หรือเรื่อง Digital Transaction ซ่ึงจะตอง
รวมมือกับกระทรวง ICT  ในการกํากับดูแล หรือเรื่อง IPV6  เนื่องจากเลข   
IP Address ไมเพียงพอ   

 ๒. ประเด็นเรื่องการคุมครองผูบริโภคในยุคของการเปน Converged Regulation  
และเรื่องการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม (IC) ในสวนของ National 
Broadband Interconnection Charging  เนื่องจากท่ีผานมาการเชื่อมโยง 
IC ระหวางประเทศผานโครงขาย PSTN  จะมีการคิด IC ตรงไปตรงมา      
แตเม่ือเปน IP Based ก็เหมือนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไมมีการคิดเงิน ถา
หากมีกระบวนการทําใหมีการคิดเงินข้ึนจะมีผลกระทบตอผู ใชบริการ
อินเทอรเน็ตหรือไมอยางไร ซ่ึงจะขอใหสํานักงานฯ ไปศึกษาเรื่องกรอบในการ
กํากับดูแลในอนาคตเพ่ือเตรียมการรับมือกับเรื่องเหลานี้     



๑๐ 
 

  

 ๓. ขอใหสํานักงาน กสทช. นําเอกสาร Power Point Presentation ในการ
ประชุมดังกลาว และเอกสารประกอบการประชุมท้ังหมดรวมไวในเลมรายงาน
ดวย เพ่ือเห็นภาพรวมของงานประชุมท้ังหมด     

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘   :  รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ     

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ : มท. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช.หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช.
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๖  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ไดมีขอสังเกตเรื่อง รายงานสถิติการจับกุม ซ่ึงเห็นวาขอมูลการ
รายงานควรจะตองพิจารณาความสอดคลองในเรื่องการจับกุมและการเปรียบเทียบ
ปรับดวย  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙   :  ขอเสนอช่ือผูแทนเขารวมประชุม ITU Asia-Pacific Regulatory Roundtable – 

PR  : กสท., รส.  
  
มติท่ีประชุม รับทราบการอนุมัติผูแทน กสท. เขารวมประชุม ITU Asia-Pacific Regulatory 

Roundtable – PR  ครั้งท่ี ๓  จํานวน ๒ ราย (ผศ.ดร.เอ้ือจิต วิโรจนไตรรัตน 
และนายตรี  บุญเจือ) ระหวางวันท่ี ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ :  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน

กันยายน ๒๕๕๖ : ปบ.  
 
มติท่ีประชุม              รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติ ท่ีประชุม กสทช . 

ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖  ตั้งแตการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ – ๘/๒๕๕๖ 
(งานคางดําเนินการ) จํานวน ๒๑ เรื่อง แยกเปนดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๖ 
เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑๕ เรื่อง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ไดใหขอสังเกตเรื่อง รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตาม
มติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๖ โดยขอใหสํานักงาน กสทช. 
รับไปดําเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ๑. ลําดับท่ี ๔ เรื่องการแตงตั้งท่ีปรึกษาประจําคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
ซ่ึงสํานักงานฯ ตรวจสอบแลวไมมีระเบียบอะไรรองรับ ดังนั้นตอไปขอให
รอบคอบในการนําเสนอ  



๑๑ 
 

  

 ๒. ลําดับท่ี ๗ เรื่องทุนการศึกษา ขอใหพิจารณาวาจะจัดทําหลักเกณฑคัดเลือก
บุคคลอยางไร   

 ๓. ลําดับท่ี ๙ เรื่องประมวลจริยธรรม ขอใหนํามติท่ีผานมามาเปรียบเทียบกับ
วาระท่ีนําเสนอในวันนี้ดวยวามีประเด็นตางๆ ครบถวนหรือไม อาทิ  กรรมการ 
กสทช. ไมมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบกันเอง กรรมการท่ีอยูในฐานะ
ผูเสียหายจะมีสวนในการสอบสวนไดหรือไม รวมท้ังเรื่องทรัพยสินท่ีมูลคา   
ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท ใหระบุไวตามท่ี ปปช. กําหนด   

 ๔. ลําดับท่ี ๒๐ ขอใหสํานักงาน กสทช. เรงรัดจัดทํา KPI ของป ๒๕๕๗ และ
สะสางปญหา KPI ป ๒๕๕๖ ซ่ึงสํานักงาน กสทช. รายงานวาในระดับกลุมงาน
เสร็จเรียบรอยแลว แต KPI ระดับบุคคลจะแลวเสร็จในเดือนหนา  ดังนั้น    
ถาหากจะใชเปนเกณฑในการประเมินไดอยางเหมาะสมหรือไม และจะใชเปน
เกณฑในการพิจารณาโบนัสไดหรือไม  ซ่ึงทําใหการพิจารณาโบนัสไมไดอยูบน
ฐานของการปฏิบัติงานจริง   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕     :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  :  ขอความเห็นชอบโครงการท่ีขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชนสาธารณะประจําป ๒๕๕๖ (ประเภทท่ี ๑) : ทบ. 

   
มติท่ีประชุม  ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบใหดําเนินการโครงการท่ีขอรับการสงเสริม

และสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะประจําป ๒๕๕๖ (ประเภทท่ี ๑) 
จํานวน ๑๐ โครงการ (โครงการลําดับท่ี ๑,๒,๔,๖-๑๒)  

 ๒. สําหรับโครงการลําดับท่ี ๑๓-๑๘ ใหสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา 
ดานกฎหมายของ กสทช. พิจารณาในประเด็นความชอบดวยกฎหมาย       
ในกระบวนการพิจารณา กอนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาตอไป  

 ๓. สําหรับโครงการลําดับท่ี ๓,๕  กสทช. ยังไมไดพิจารณา จะพิจารณาในการ
ประชุม กสทช. ครั้งตอไป    

 ๔. สําหรับเงินโครงการท่ีถูกชะลอออกไป จํานวน ๗๔,๕๗๒,๔๐๐ บาท ใหนําเงิน
ดังกลาวไปสมทบจัดสรรใหมตอไป 

  อนึ่ง กสทช.สุภิญญาฯ จะจัดทําบันทึกขอสังเกตจัดสงใหในภายหลัง 
 

หมายเหตุ กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๙๖ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 
ในสวนหมายเหตุของวาระท่ี ๕.๑ ดังนี้ 

 ๑. ภาพรวมของโครงการซ่ึงขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ



๑๒ 
 

  

ประโยชนสาธารณะประจําป ๒๕๕๖ (ประเภทท่ี ๑) ตามท่ีคณะกรรมการ
กองทุนฯ เสนอมาเพ่ือให กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบนั้น ยังไมสะทอน
ใหเห็นวาเปนการสงเสริมและสนับสนุนอยางครบถวนทุกภารกิจตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนฯ โดยเฉพาะการสนับสนุน สงเสริม และ
คุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซ่ึงสมควร
เรงรัดพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการในลักษณะดังกลาวตอไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด  

 ๒. ในกรณีท่ีโครงการซ่ึงสมควรไดรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ มีลักษณะ
ซํ้าซอนกับโครงการท่ี กสทช. ประสงคใหมีการดําเนินการตามแนวทางท่ี
กําหนด ควรใหไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนจากทางใดทางหนึ่งเทานั้นเพ่ือ
มิใหเกิดการสนับสนุนซํ้าซอน ดังนั้น หากคณะกรรมการกองทุนฯ จัดใหมีแผน
หรือกรอบการสงเสริมและสนับสนุนโครงการฯ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวโดย
ชัดแจงแลวจะเปนประโยชนตอการพิจารณาใหความเห็นชอบจัดสรร
เงินกองทุนเพ่ือใชจายตามวัตถุประสงค ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอไป”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒   :   โครงการประกวดแอพพลิเคช่ันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู รองรับการ 

ใชงานแท็บเล็ต : ทบ. 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหถอนวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง โครงการประกวดแอพพลิเคชั่น
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูรองรับการใชงานแท็บเล็ต ออกไปกอน ตามท่ี
รองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตนฯ) เสนอ  ท้ังนี้ โดยใหรับขอคิดเห็นของ      
ท่ีประชุมไปพิจารณาทบทวนในประเด็นอํานาจหนาท่ีและนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง   

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ มีขอสังเกตเรื่องการจัดทําแอพพลิเคชั่น โดยเสนอวาสํานักงาน 
กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ควรจะกําหนดทิศทางการจัดทําแอพพลิเคชั่นท่ีชัดเจน อาทิ เรื่องความม่ันคง
ปลอดภัยในโลกไซเบอร (Cyber Security) และในกรณีการทําแอพพลิเคชั่นเพ่ือ
การศึกษา ควรตองมีการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือการนําไปใช
ประโยชนดวย  

 

  
 
 
 
 



๑๓ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  : ขออนุมัติดําเนินการโครงการจัดใหมีบริการโทรศัพทสาธารณะ และจัดใหมี
บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงโดยท่ัวถึง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
หนองคาย ดวยวิธีการประกวดราคา : กทค. ,สท., พย. 

 
มติท่ีประชุม  ๑. รับทราบ รางคูมือการประกวดราคาในโครงการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม

พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 ๒. อนุมัติรางขอกําหนด (Term of Reference : TOR) โครงการจัดใหมีบริการ

โทรศัพทสาธารณะ และจัดใหมีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงโดยท่ัวถึง 
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย ดวยวิธีการประกวดราคา ภายใต
แผนปฏิบัติการจัดใหมีบริการโทรศัพทและอินเทอรเน็ต ประจําป ๒๕๕๖ 
(จํานวน ๔ ฉบับ) ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ ไดแก 

 ๒.๑ รางขอกําหนด (Term of Reference : TOR) โครงการจัดใหมีบริการ
โทรศัพทสาธารณะโดยท่ัวถึง ดวยวิธีการประกวดราคา จังหวัด
พิษณุโลก 

 ๒.๒ รางขอกําหนด (Term of Reference : TOR) โครงการจัดใหมีบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ดวยวิธีการประกวดราคา จังหวัดพิษณุโลก 

 ๒.๓ รางขอกําหนด (Term of Reference : TOR) โครงการจัดใหมีบริการ
โทรศัพทสาธารณะโดยท่ัวถึง ดวยวิธีการประกวดราคา จังหวัด
หนองคาย 

 ๒.๔ รางขอกําหนด (Term of Reference : TOR) โครงการจัดใหมีบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ดวยวิธีการประกวดราคา จังหวัดหนองคาย 

 ๓. อนุมัติราคากลางดําเนินโครงการจัดใหมีบริการโทรศัพทสาธารณะและจัดใหมี
บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงโดยท่ัวถึง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
หนองคาย ดวยวิธีการประกวดราคา ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ ดังนี้ 

 ๓.๑ ราคากลางโครงการจัดใหมีบริการโทรศัพทสาธารณะโดยท่ัวถึง      
ดวยวิธีการประกวดราคา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๓๑,๗๓๔,๗๕๐ บาท 

 ๓.๒ ราคากลางโครงการจัดใหมีบริการโทรศัพทสาธารณะโดยท่ัวถึง      
ดวยวิธีการประกวดราคา จังหวัดหนองคาย จํานวน ๓,๗๓๓,๕๐๐ บาท 

 ๓.๓ ราคากลางโครงการจัดใหมีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จังหวัด
พิษณุโลก ดวยวิธีการประกวดราคา จํานวน ๒๘๓,๓๓๕,๐๕๔.๙๙ บาท 

 ๓.๔ ราคากลางโครงการจัดใหมีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จังหวัด
หนองคาย ดวยวิธีการประกวดราคา จํานวน ๑๒๒,๙๙๕,๗๑๙.๒๗ บาท 

 ๔. ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)   
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ)  กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ 
กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ กสทช.สุทธิพลฯ  
กสทช.พลเอก สุกิจฯ และ กสทช.ประเสริฐฯ) มีมติอนุมัติใหสํานักงาน กสทช. 
ดําเนินโครงการจัดให มีบริการโทรศัพทสาธารณะ และจัดให มีบริการ
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อินเทอรเน็ตความเร็วสูงโดยท่ัวถึง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย 
ดวยวิธีการประกวดราคา ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงานฯ 
ดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนของระเบียบท่ีกําหนดไว  

 อนึ่ง กสทช.พันเอกนทีฯ ไดแจงท่ีประชุมยืนยันขอสังเกตตามบันทึก ท่ี สทช.
๑๐๐๓.๒/๒๒๕ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ท่ีแนบทายรายงานการประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ วาระท่ี ๖.๑ และ กสทช.
สุทธิพลฯ มีขอสังเกตขอใหสํานักงาน กสทช. รับไปพิจารณากรณีท่ีใหนํากรอบ
วงเงินสวนตางในโครงการไปใชเปนวงเงินสํารองโครงการเผื่อขาด โดยขอให
สํานักงาน กสทช. ไปตรวจสอบเพ่ือใหมีความสอดคลองกับระเบียบ รวมท้ัง
กรณี ผูเสนอราคาเกินกวาราคาเพดานท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความชัดเจน  

 มติท่ีประชุมเสียงขางนอย (กทช.ประวิทยฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ) ขอสงวน
ความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๒ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ในสวนหมายเหตุ
ของวาระท่ี ๕.๓ ดังนี้ 

 “๑. ในการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ ในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๖.๑ 
เรื่อง รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รองประธาน กสทช. 
(พันเอก นทีฯ) ไดมีการตั้งขอสังเกตในประการท่ีสําคัญหลายประเด็น 
โดยเฉพาะเรื่องควรมีการกําหนดราคากลาง และควรใชกระบวนการ
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงผมไดสนับสนุนความเห็นดังกลาว  
โดยไดมีการเปดเผยความเห็นไวอยางชัดเจนในรายงานการประชุมครั้ง
ดังกลาวแลว แตเม่ือไมมีการแกไขประกาศหลักเกณฑดังกลาว ในการ
จัดทํารางขอกําหนด (TOR) โครงการแมกําหนดใหมีคําวา “ราคากลาง” 
เพ่ิมเขามาก็ยอมไมมีนัยทางกฎหมาย อีกท้ังกระบวนการประกวดก็ยังคง 
ใชรูปแบบเดิม ดังนั้น ผมจึงยังไมอาจใหความเห็นชอบได 

 ๒. ตั้งแตเม่ือตนป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีการออกประกาศ กทช. วาดวยมาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคมสําหรับคนพิการและ
ผูสูงอายุ เรื่อง โทรศัพทสาธารณะ ผมจึงเห็นวา ในการรางขอกําหนด 
(TOR) โครงการ ในสวนการจัดใหมีบริการโทรศัพทสาธารณะ ควรท่ีจะ
เปนไปตามประกาศดังกลาว ซ่ึงไดกําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค
ทางดานเทคนิคท้ังในสวนเครื่องและบัตรโทรศัพท ตูโทรศัพท การติดต้ังตู
โทรศัพท และการติดตั้ งเครื่องโทรศัพท ท้ังนี้ เ พ่ือใหโครงการท่ีจะ
ดําเนินการมีความเปนตนแบบของการใหบริการโทรศัพทสาธารณะใน
ลักษณะท่ีไดมาตรฐานสําหรับคนพิการและสูงอายุตอไป และเปน
แบบอยางในการปฏิบัติตามกติกาท่ีหนวยงานกําหนดข้ึนเองดวย 
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       สวนท่ีมีขอหวงใยวา อาจมีปญหาอุปสรรค ขอจํากัด หรือเกิดเหตุ
สุดวิสัยท่ีทําใหไมอาจดําเนินการตามมาตรฐานดังกลาว ผมเห็นวาก็
สามารถแกไขดวยการกําหนดเปนขอยกเวนไวได แตสําหรับขอกําหนด
หลักนั้นควรตองเปนไปตามมาตรฐานกอนเปนสําคัญ มิใชไมอางอิง
มาตรฐานตามประกาศดังกลาวไวเลย” 

 ๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๙๕ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 
ในสวนหมายเหตุของวาระท่ี ๕.๓ ดังนี้ 

    “ดิฉันขอยืนยันตามท่ีไดสงวนความเห็นไวในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖
ในการพิจารณาวาระท่ี ๖.๑ เรื่องรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัด
ใหบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยเฉพาะในเรื่องการกําหนดราคากลาง การเปดกวางในเรื่องผูเขารวม
ประกวดราคาท่ีไมจํากัดเฉพาะผูรับใบอนุญาต รวมถึงเรื่องการพิจารณาวิธีการ
ประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส เพ่ือใหเกิดการแขงขันในการเสนอราคาท่ี
เหมาะสมเปนธรรมอยางแทจริง  นอกจากนี้ดิฉันยังสนับสนุนความเห็น 
กสทช .ประวิทยฯ ท่ีวาโครงการท่ีดําเนินการตองเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการโทรคมนาคมท่ีเปนบุคคลท่ัวไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชบริการท่ีเปนคนพิการและผูสูงอายุตามประกาศ กสทช.
วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคม สําหรับคน
พิการและผูสูงอายุ เรื่องโทรศัพทสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๔”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  : รางระเบียบ กสทช. วาดวยการลาของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. .... : บย. 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔ เรื่องรางระเบียบ กสทช. วาดวย

การลาของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. ....  ออกไปกอน ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. 
เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาในการประชุม
ครั้งตอไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕  : รางระเบียบ กสทช. วาดวยการจายเงินเดือนของพนักงานและคาจางของลูกจาง 

พ.ศ. .... :  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในฯ  
  
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๕ เรื่องรางระเบียบ กสทช. วาดวย

การจายเงินเดือนของพนักงานและคาจางของลูกจาง พ.ศ. .... ออกไปกอน ตามท่ี
เลขาธิการ กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป   
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๖  :  รางประมวลจริยธรรมของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และรางระเบียบ กสทช. วาดวยประมวล
จริยธรรมของพนักงานและลูกจางของสํานักงาน กสทช .  พ .ศ .  . . . .  : 
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในฯ 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา เนื่องจากรางประมวลจริยธรรมของกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ท่ีจะกําหนดข้ึนนี้
ควรจะเปนกฎกติกาท่ีกรรมการทุกทานมีความเห็นพองรวมกัน ดังนั้น หาก
กรรมการทานใดมีความประสงคจะแกไขปรับปรุงใหจัดสงความเห็นดังกลาว 
และ/หรือเขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการ
บริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช . เพ่ือจะไดประมวลสรุปแกไขราง      
แลวนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

 

หมายเหตุ กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึก ท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ขอใหจัดสงขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรางประมวลจริยธรรมของกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ให
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน 
กสทช. เพ่ือใหเปนไปตามมติท่ีประชุม กสทช. 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗  :   โครงการเกษียณกอนกําหนดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ : บย. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง โครงการเกษียณกอน

กําหนดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกไปกอน ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ  
ท้ังนี้  ใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุม  
ครั้งตอไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘  :  ปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน : 

กทค., คท. 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)   

รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ)  กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ กสทช.
พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ กสทช.สุภิญญาฯ กสทช.สุทธิพลฯ  
กสทช.ประเสริฐฯ  และ กสทช .พลเอก สุกิจฯ)  มีมติเห็นชอบในหลักการ
หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน และรางประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช.นํารางประกาศดังกลาวขางตน
ไปจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๒๘ แหง พ.ร.บ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอไป   



๑๗ 
 

  

 ท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช.ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นสงใหในภายหลัง 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๑ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 
ในสวนหมายเหตุของวาระท่ี ๕.๘ ดังนี้ 

 “ผมขอยืนยันความเห็นเชนเดียวกับการพิจารณาในชั้น กทค. กลาวคือ ผมเห็นชอบ
ในการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน 
เพ่ือใหกิจการเกิดประโยชนตอสังคม มีประสิทธิภาพ และพัฒนายิ่งข้ึน แตมี
ขอสังเกตเพ่ิมเติมตอเนื้อหาสาระของรางประกาศท่ีแกไขใหม ดังนี้  

 ๑. ขอ ๔๐ ของรางประกาศฯ ท่ีกําหนดใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผู
ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเปนลายลักษณอักษรมี
อํานาจเขาไปในอาคารสถานท่ีของบุคคลใดๆ ไดนั้นเปนการขัดตอสิทธิและ
เสรีภาพในเคหสถานของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๓๓ วรรคทาย และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๕๗ ท่ีกําหนดวา การเขาไปในเคหสถานหรือการตรวจคนเคหสถานหรือในท่ี
รโหฐานตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล ซ่ึง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๓ ก็มีบทบัญญัติท่ีกําหนด  
ในบรรทัดฐานเดียวกันวา ใหคณะกรรมการและพนักงานเจาหนาท่ี มีอํานาจ... 
(๓) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีประกอบการของผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลใด
ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของ
สถานท่ีนั้นเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิด... ซ่ึงในการ
เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีประกอบการตาม (๓) ตองมีหมายคนซ่ึงออก   
โดยศาล อีกท้ัง สํานักงานตํารวจแหงชาติก็มีแนวทางปฏิบัติในการเขาไปใน
เคหสถานของบุคคลใดท่ีสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายเชนกัน ผมจึง
เห็นควรท่ีรางประกาศฉบับนี้จะตองมีขอกําหนดท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน    
นั้นดวย  

 ๒. การพิจารณาโทษตามขอ ๓๘ ประกอบขอ ๓๙ และตามหลักเกณฑ ท่ี
คณะกรรมการกําหนดไวในภาคผนวก ๗ แนบทายรางประกาศฯ ในขอ ๓.๒ 
และขอ ๓.๓ นั้น เนื่องจากการกระทําตามท่ีกําหนดดังกลาวเปนความผิดตาม 
พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๖  ๑๑ ประกอบมาตรา ๒๓ ดวย 
ดังนั้น การกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาแตเพียงโทษใหพนจากการเปน
พนักงานวิทยุสมัครเลนเปนการชั่วคราวเปนเวลาไมเกินหกเดือนหรือไมเกิน
หนึ่งป โดยไมดําเนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคมฯ จึงเปนขอกําหนด
โทษท่ีไมครบถวนตามกฎหมาย และจะเขาขายเปนการละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีได”    

 



๑๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙  :  การแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาขอเท็จจริงท่ีบริษัท แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ไดนําเสนอเพ่ือใหทบทวนประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม : 
กทค., นท. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาขอเท็จจริงท่ีบริษัท แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ไดนําเสนอเพ่ือใหทบทวนประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม  
โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และวาระการปฏิบัติหนาท่ี ๓ เดือน ซ่ึงเปนการ
ใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ.๒๕๕๓  ท้ังนี้ โดยใหไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔(๒) วรรคสอง 
ขอ ๑๕ และขอ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. วาดวยการประชุม คาตอบแทน และ
คาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑.  กสทช.ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน   ท่ีปรึกษา 
 ๒.  นายเชิดชัย  ขันธนะภา   หัวหนาคณะทํางาน 
 ๓.  ผูชวยศาสตราจารย รวีวัลย  ภิยโยพนากุล ผูทํางาน 
 ๔.  นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา   ผูทํางาน 
 ๕.  นางสาวอัญชลี  เจิดรังษี   ผูทํางาน 
 ๖.  นายจิตตศักดิ์  ผาสุกจิตธรรม   ผูทํางาน 
 ๗.  นางสาวพรพักตร  สถิตเวโรจน   ผูทํางาน 
 ๘.  นางสาวธัญวรัตม  พิมุขมนัสกิจ   ผูทํางานและเลขานุการ 
 ๙.  นางสาววภิัชราวรรณ  วงษลิขิตเลิศ       ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาขอเท็จจริงท่ี บริษัท   
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ไดนําเสนอเพ่ือใหทบทวนประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคม ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  และมติ
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ :  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติ
สําหรับภารกิจดานกิจการดาวเทียมระหวางสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร : ลสทช. 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติใหถอนวาระท่ี ๕ .๑๐ เรื่อง การแตงตั้ งคณะอนุกรรมการ
ประสานงานเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับภารกิจดานกิจการ
ดาวเทียมระหวางสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ออกไปกอน ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ  ท้ังนี้  ใหสํานักงาน กสทช. 
นําเรื่องนี้เสนอท่ีประชุม กทค. พิจารณากอนนําเสนอท่ีประชุม กสทช.อีกครั้งหนึ่ง    

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ :  การเปล่ียนแปลงองคประกอบของคณะอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน (นาวาอากาศเอก ธีรวัฒน อินทรไพโรจน) : กสท., ปส.๑ 

  มติท่ีประชุม อนุมัติการแตงตั ้ง นาวาอากาศเอก ธีรวัฒน อินทรไพโรจน เปนอนุกรรมการ
กิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ แทน นายปราโมช รัฐวินิจ  อนุกรรมการท่ี
ขอลาออก  ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช .ตามมาตรา ๓๓ แหง พ .ร .บ .
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓  ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก 
นที ศุกลรัตน) เสนอ  ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกิจการ
กระจายเสียงบริการสาธารณะ ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ
ของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี 
๕.๓  และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ :  การลาออกและการเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ือของอนุกรรมการกําหนด
โครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน (นายประพฤติ  ฉัตรประภาชัย) : กสท., นส. 

มติท่ีประชุม อนุมัติการแตงตั้ง นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย เปนอนุกรรมการกําหนด
โครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน แทน นายอนุรัตน โควคาสัย อนุกรรมการท่ีขอลาออก ซ่ึงเปนการใช
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓  ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการกําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียม
และคาบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใหสํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔    
เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 



๒๐ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ :  การเปล่ียนแปลงองคประกอบคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง สุนทรี  
ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค) : กสท., รส. 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติการแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค    
เปนอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
แทน รองศาสตราจารยนวลนอย ตรีรัตน  อนุกรรมการท่ีขอลาออก ซ่ึงเปนการใช
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓  ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ 
ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน  ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของ  
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ 
และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ :  การเปล่ียนแปลงอนุกรรมการบัตรผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
 โทรทัศน (พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย) : กสท., บส. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการแตงตั้ง พลเอก มังกร  โกสินทรเสนีย  เปนอนุกรรมการบัตรผูประกาศ 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แทน นายปราโมช รัฐวินิจ    
อนุกรรมการท่ีขอลาออก ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓    
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓  ตามท่ีรองประธาน 
กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ  ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการ
บัตรผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ใหสํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔    
เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ :  การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถี่  
 (พ.ศ. ๒๕๕๕) : กสท., กทค., วภ. 
 
มติท่ีประชุม ๑.  รับทราบผลการพิจารณาของ กสท .  และ กทค .  เ ก่ียวกับการติดตาม 

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ.  
๒๕๕๕) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. เห็นชอบในหลักการการแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยใหมี
ผูแทนดาน กสท./กทค. อยูในคณะอนุกรรมการดังกลาว ท้ังนี้ ใหสํานักงาน 
กสทช. นําเสนอองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการฯ       
ในการประชุม กสทช. ครั้งตอไป     



๒๑ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ :  บทวิเคราะหความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน และสัญญา
และการพิจารณาความจําเปนการใชคล่ืนความถี่และกําหนดระยะเวลาการถือ
ครองคล่ืนความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ของกิจการ
โทรทัศนสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง ๗ : กสท., คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานฯ, คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนการใช
คล่ืนความถี่ฯ, มส., ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)   

รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ)  กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ  กสทช.
พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ กสทช.สุทธิพลฯ  กสทช. พลเอก  
สุกิจฯ และ กสทช.ประเสริฐฯ)  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีตอ
บทวิเคราะหความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาตสัมปทานและสัญญา 
ระหวาง กองทัพบก กับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด ในการดําเนิน
กิจการสถานีโทรทัศนสี กองทัพบก ชอง ๗  ตามท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณา
สัญญาสัมปทานดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเสนอ และบท
วิเคราะห การพิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถ่ีและกําหนดระยะเวลาการ
ถือครองคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ของกิจการ
โทรทัศนสถานีโทรทัศนสี กองทัพบก ชอง ๗ (บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด) 
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถ่ีดานกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน  ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ  

 ท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช.ประวิทยฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ) ขอสงวน
ความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง 

 

หมายเหตุ ๑. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๐ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 
ในสวนหมายเหตุของวาระท่ี ๕.๑๖ ดังนี้ 

  “๑. พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๒ บัญญัติให กสทช. 
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา    
ซ่ึงผมเห็นวาเปนบทบัญญัติท่ีมีนัยสําคัญ เนื่องจากผลการตรวจจะสงผลผูกพัน
ในการจําแนกวาสัญญาหรือการอนุญาตใดจะสามารถเขาสูการไดรับอนุญาต
และการกํากับดูแลของ กสทช. ตอไปตามบทบัญญัติมาตรา ๘๓ แตผลการ
ตรวจสอบและบทวิเคราะหท่ีนําเสนอมุงชี้ถึงผลในทางกฎหมายของการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น มิใชการตรวจสอบและวิเคราะหถึง
ความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาดังกลาว อีกท้ัง
ผลการตรวจก็พบอยูวามีการดําเนินการตามกฎหมายท่ีไมครบถวน ผมจึงเห็น
วายังไมอาจใหความเห็นชอบตอบทวิเคราะหท่ีนําเสนอได เนื่องจากยังคงขาด
ซ่ึงสาระสําคัญตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหดําเนินการ รวมท้ังยังไมอาจพิจารณา



๒๒ 
 

  

ถึงความจําเปนการใชคลื่นความถ่ีและกําหนดระยะเวลาการถือครองคลื่น
ความถ่ีในกรณีนี้ได  

  ๒. ผมเห็นดวยวา ตามบทบัญญัติมาตรา ๘๒ ๘๓ และ ๘๔ แหง พ.ร.บ.องคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ .ศ . ๒๕๕๓ กําหนดใหเรื่องนี้ เปนอํานาจหนาท่ี
ดําเนินการของ กสทช. จึงตองนําเสนอเรื่องนี้ตอท่ีประชุม กสทช.  แตอยางไร
ก็ตาม เม่ือในทางปฏิบัติมีการออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการ
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถ่ีและเหตุ
แหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนแลว ซ่ึงตามประกาศท้ังสองฉบับกําหนดใหเปน
อํานาจของ กสท. โดยถือวาความเห็นและมติของ กสท. ถือเปนท่ียุติและเปน
ท่ีสุดทายดวย  ดังนั้น ข้ันตอนในการพิจารณาเรื่องนี้ตามท่ีกําหนดในประกาศ
จึงขัดกับขอบทของพระราชบัญญัติ ซ่ึงผมเห็นวาประเด็นนี้เปนเรื่องสําคัญท่ี
จะตองหาขอยุติ ท้ังการสะสางความสับสนในระดับของตัวบท ตลอดจน
กําหนดแนวทางการดําเนินการใหชัดเจน โดยตองใชแนวทางเดียวกันท้ังในฝง
กิจการวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมตอไปดวย”  

 ๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๙๕ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 
ในสวนหมายเหตุของวาระท่ี ๕.๑๖ ดังนี้ 

    “๑. ดิฉันยืนยันความเห็นตามท่ีไดสงวนไวในการพิจารณาชั้นประชุม กสท.  
ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๖ ตามบันทึกขอความท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๗๕ กลาวคือ 
เห็นวาการพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาระหวาง กองทัพบก กับ บริษัทกรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 
เปนอํานาจหนาท่ี กสทช.ตามมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และเม่ือ กสท. พิจารณาวาการอนุญาต
สัมปทานหรือสัญญาดังกลาวชอบดวยกฎหมายแลวจึงจะเปนผลใหไดรับ
อนุญาตตามมาตรา ๘๓     

         ดังนั้น กรณีการแกไขสัญญาระหวาง กองทัพบก กับ บริษัทกรุงเทพ
โทรทัศนและวิทยุ จํากัด ในครั้งท่ี ๔ และครั้งท่ี ๕ ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลัง
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ  
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๓๕ มีผลใชบังคับ มิไดเปนการดําเนินการตามข้ันตอนและ
วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด กลาวคือ จากมูลคารวมของคาตอบแทนและ 
การลงทุนจัดหาอุปกรณการสงโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง ๗ แลว พบวามี
มูลคาไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ลานบาท และแมวาคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมี
แนวคําวินิจฉัยเรื่องในลักษณะดังกลาววา หาไดเปนหตุใหการแกไขสัญญา
ดังกลาวเสียไป  แตอยางใด คงมีผลเปนเพียงใหสัญญาหรือการแกไข
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สัญญาดังกลาวไมสมบูรณเทานั้น แตเม่ือพระราชบัญญัติฯ ป ๒๕๓๕ ถูก
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ซ่ึงบทเฉพาะกาล มาตรา ๗๒ ไดบัญญัติวิธีการแกไขการดําเนินการ
ไวเปนการเฉพาะ ท้ังนี้ ตามท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานฯ 
และคณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถ่ีดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ไดวิเคราะหไวแลวนั้น  

        ดิฉันจึงเห็นวาการท่ี กสทช. จะพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของ
การอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา ระหวาง กองทัพบก กับ บริษัทกรุงเทพ
โทรทัศนและวิทยุ จํากัด ตามมาตรา ๘๒ และเปนผลใหไดรับอนุญาตตาม
มาตรา ๘๓ ไดนั้น จําเปนตองใหกองทัพบกและกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๗๒  แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใหสัญญามีผลสมบูรณเสียกอน ตามเจตนารมณ
ของการตรากฎหมายข้ึนบังคับใช 

  ๒. ดิฉันยังเห็นชอบตามขอเสนอแนะของอนุกรรมการพิจารณาสัญญา
สัมปทานดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน วารายการสวนใหญ
ยังมุงเนนในเชิงธุรกิจและความบันเทิงมากกวาภารกิจดานความม่ันคงอัน
เปนวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถานีโทรทัศนดังคําชี้แจงของกองทัพบก   
จึงควรแจงเปนขอสังเกตใหกองทัพบกและ บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและ
วิทยุ จํากัด ดําเนินการใหสอดคลองกับภารกิจของกองทัพบกดวย        
ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนการ
ใชคลื่นความถ่ีดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน วาไมสะทอน
ตอบตอพันธกิจและภารกิจของกองทัพบกท่ีไดแจงขอมูลวัตถุประสงคการ
จัดตั้งสถานีโทรทัศนแตเริ่มแรกวามุงหมายเพ่ือภารกิจดานความม่ันคง”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ :  การพิจารณารางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการ

ใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. .... : กสท., ปส.๒., มส. 
 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)   
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ)  กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ 
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  กสทช.สุทธิพลฯ  
กสทช. พลเอก สุกิจฯ  กสทช.ประเสริฐฯ  และ กสทช.ประวิทยฯ) มีมติ
เห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาต
การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  
ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน 
กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปตรวจสอบและแกไขปรับปรุงถอยคํา    
ใหมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน   
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  กสทช.สุภิญญาฯ ขอตั้งขอสังเกตไวตามท่ีไดเคยใหความเห็นในชั้นการประชุม 
 กสท. โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง  

 ๒. มอบอํานาจให กสท. ปฏิบัติหนาท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการและให
ประธาน กสท. ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. 
เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  

 
หมายเหตุ กสทช.สุภิญญาฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๙๕ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 
ในสวนหมายเหตุของวาระท่ี ๕.๑๗ ดังนี้ 

                             “สืบเนื่องจากบันทึกขอความท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๔๒ ซ่ึงเปนขอสังเกตในการ
ประชุม กสท. ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๖ เม่ือวันจันทรท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๖ วาระท่ี ๔.๙ 
เรื่อง แนวทางการอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนบริการสาธารณะประเภทท่ีสองเพ่ือความ
ปลอดภัยสาธารณะ อันเปนมติสืบเนื่องมาถึงการพิจารณาในการประชุม กสท. 
ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ดิฉันจึงประสงคจะใหบันทึก
ความเห็นของดิฉันประกอบการพิจารณาในชั้นการประชุม กสทช. ดังนี้  

 ๑. การแกไขรางประกาศโดยกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตใหใช    
คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนบริการสาธารณะ
ประเภทท่ีสอง เพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ  ในกรณีสมาคม มูลนิธิหรือ    
นิติบุคคลอ่ืนตามขอ ๑.๒.๒ จะตองไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐท่ีมี
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยสาธารณะโดยระบุวา ในขอ
ยอยสองวา “...ไดดําเนินการชวยเหลือหรือรวมกับหนวยงานตามขอ ๑.๒.๑ 
อยางตอเนื่อง เปนระยะเวลาไมนอยกวาหาป” นั้น ดิฉันเห็นวาการกําหนด
เง่ือนไขพ้ืนฐานในลักษณะนี้อาจเปนการกีดกันโอกาสและจํากัดสิทธิในการยื่น
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ 

 ๒. การกําหนดใหสามารถหารายไดจากการโฆษณาไดชั ่วโมงละ ๑๐ นาที    
ตลอดท้ังวันเฉลี่ยแลวไมเกินชั่วโมงละ ๘ นาที แมจะเปนไปตามขอบเขต
เง่ือนไขของกฎหมายท่ีอนุญาตใหสามารถโฆษณาหารายไดได แตอยางไรก็ตาม
ประเด็นสําคัญท่ีตองคํานึงถึงคือ ความเปนธรรมตอการแขงขันอยางเสรี    
เปนธรรมของผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการในประเภททางธุรกิจ ซ่ึงมีตนทุน
ในการเขาสูการเปนผูรับอนุญาตดวยวิธีการประมูลตามกฎหมาย ซ่ึงแตกตาง
จากวิธีการเขาสูการเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ
ประเภทท่ีสองเปนอยางมาก ดังนั้น การกําหนดระยะเวลาการโฆษณาหารายได
ของผูประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสองข้ึนเปนหลักเกณฑบังคับใช 
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จึงควรตองเปดรับฟงความคิดเห็นตลอดจนการยอมรับจากผูประกอบการ  
ภาคธุรกิจท่ีเขาแขงขันในการประมูลรวมถึงผูเก่ียวของในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน 

 ๓. การเตรียมการหรือกําหนดแนวทางการอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่น
ความถ่ี เพ่ือประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสอง เพ่ือความม่ันคง
ของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ และบริการสาธารณะประเภทอ่ืน ไมควร
ถูกจํากัดวาเปนหนาท่ีของหนวยงานรัฐเพียงอยางเดียว แตควรคํานึงถึงความ
หลากหลายของผูประกอบกิจการตามขอบเขตของกฎหมายซ่ึงไดบัญญัติ
รับรองสิทธิองคกรและหนวยงานไวในหลายลักษณะ”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ :  รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดลําดับบริการโทรทัศน พ.ศ. .... :  

กสท., วส. 
 

มติท่ีประชุม              ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีตอความคิดเห็นสาธารณะตอ   
รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดลําดับบริการโทรทัศน พ.ศ. .... 
ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร 
ในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ตอไป  

                           ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดลําดับบริการโทรทัศน พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นที 
ศุกลรัตน) เสนอ  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไป
แกไขเพ่ิมเติมขอความ “มาตรา ๓๗”  ในรางประกาศสวนท่ีเปนบทอาศัย
อํานาจ  กอนนําเสนอประธาน กสท. เพ่ือลงนามในประกาศฯ ดังกลาวขางตน
ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี     
๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖  เพ่ือนําไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาตอไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙ :  ขอยกเลิกโครงการ จํานวน ๒ โครงการ และขออนุมัติตั้งโครงการทดลองทดสอบ

ระบบการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล : กสท., วส., ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติใหยกเลิกโครงการระบบบันทึกและติดตามเนื้อหารายการสําหรับกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (Broadcasting Monitoring Center) และ
โครงการจัดหาชุดเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องสง
วิทยุกระจายเสียง ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ 

 ๒. ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)   
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ)  กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ 
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช.สุทธิพลฯ  กสทช. พลเอก สุกิจฯ 
กสทช.ประวิทยฯ และ กสทช.ประเสริฐฯ)  เห็นชอบในหลักการใหดําเนิน
โครงการทดลองทดสอบระบบการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
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ดิจิตอล สําหรับการปรับปรุงงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนินโครงการใหอยู
ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณท่ี กสทช. ไดอนุมัติไวเดิม  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน 
กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ตามท่ีรองประธาน 
กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ โดย กสทช.ประวิทยฯ ขอเปดเผย
ขอสังเกตเพ่ิมเติม และจะจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง 

  ท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ และ  กสทช .สุภิญญาฯ)  
 ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง 

  กสทช.สุภิญญาฯ ขอตั้งขอสังเกตไวตามท่ีไดเคยใหความเห็นในชั้นการประชุม 
 กสท. โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๒๐๒ ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม 

๒๕๕๖  ขอใหแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงานการประชุม จํานวน ๒ หนา  
ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
วาระท่ี ๒.๑   

 ๒. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๖ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 
ในสวนหมายเหตุของวาระท่ี ๕.๑๙ ดังนี้ 

 “๑. จากการศึกษารายละเอียดของโครงการ พบวา โครงการมีเปาหมายใน
ระดับการใหบริการท่ัวประเทศ เนื่องจากมีการกําหนดการดําเนินการวาจะ
มีหนวยงานท่ีเก่ียวของ ๒ ระดับ ระดับท่ีหนึ่งคือหนวยงานการศึกษาท่ีจะ
ทําหนาท่ีศึกษาเชิงวิชาการในภาพรวม และหนวยงานท่ีจะดําเนินการ
ทดลองทดสอบ ซ่ึงมีการกําหนดไววาไดแกกระทรวง ทบวง กรม องคกร
อิสระ หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐท่ีไมใชรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีหนาท่ีในการ
ดําเนินกิจการกระจายเสียง โดยมีการกําหนดเง่ือนไขหลักดวยวา ตองมี
โครงขายหลักใหบริการท่ัวประเทศ เม่ือเปนเชนนี้ยอมหมายถึงวาโครงการ
ไมไดมุงสําหรับการใหบริการวิทยุชุมชนในเขตเฉพาะตางๆ ใชหรือไม 

 ๒. ไมแนชัดวาโครงการจะมีการอุดหนุนงบประมาณสําหรับการซ้ืออุปกรณ
หรือไม ซ่ึงหากมีจะเกิดประเด็นปญหาวา อุปกรณเหลานั้นถือเปนครุภัณฑ
ของใคร ซ่ึงควรจะตองมีการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด
ตอไป 

 ๓. ควรตองมีนโยบายท่ีชัดเจนใหสถานีวิทยุในสังกัดสํานักงาน กสทช. ตองเขา
รวมโครงการ เ พ่ือใหไดรับการพัฒนาเปนตนแบบดวย เวนแตจะมี
แนวนโยบายวาจะไมมีการดําเนินการสถานีวิทยุตอไป” 

 ๓. กสทช.สุภิญญาฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๙๕ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 
ในสวนหมายเหตุของวาระท่ี ๕.๑๙ ดังนี้ 



๒๗ 
 

  

   “ดิฉันยืนยันขอสังเกตเรื่องการขออนุมัติตั้งโครงการทดลองทดสอบระบบการ
รับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของกลุมงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ ตามท่ีไดใหความเห็นในการประชุมชั้น กสท. ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๖ 
ตามบันทึกขอความท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๘๑ กลาวคือ เห็นวาการขออนุมัติตั้ง
โครงการทดลองทดสอบระบบการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลเปนโครงการท่ีมีงบประมาณสูง แตยังไมมีรายละเอียดท่ีชัดเจนในการ
ดําเนินการ โดยการดําเนินการโครงการตองเปดใหสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ี
ออกอากาศในระบบอนาล็อกปจจุบันเขามามีสวนรวมดวย ดังนั้น สํานักงานฯ 
ควรจัดทําโครงการยอยเสนอเขาสูการประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาตอไป”   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ : การพิจารณาใหสํานักงาน กสทช. เขาเปนสมาชิกประเภทสวนรวม (Affiliate 

Member) ของสหภาพวิทยุ-โทรทัศนแหงเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific 
Broadcasting Union: ABU) : กสท., วส. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. เขาเปนสมาชิกประเภท  

สวนรวม (Affiliate Member) ของสหภาพวิทยุ-โทรทัศนแหงเอเชีย-แปซิฟก 
(Asia-Pacific Broadcasting Union: ABU)  ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก 
นที ศุกลรัตน) เสนอ  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไป
ปรับปรุงแกไขรายการคาใชจายในการดําเนินงานข้ันตน (Gross Operational 
Expenditure) ท่ีจะนําไปคํานวณคาธรรมเนียมรายป โดยเห็นควรกําหนดเฉพาะ
คาใชจายดานบุคลากร คาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจายสาธารณูปโภค   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๑ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... : กทค., จท.  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)   

รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ)  กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ  
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ กสทช.สุภิญญาฯ     
กสทช. สุทธิพลฯ  กสทช. พลเอก สุกิจฯ  และ กสทช. ประเสริฐฯ)  มีมติเห็นชอบ
ในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ....  และ
แนวทาง การจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้  ใหสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของถอยคําใน           
รางประกาศฯ กอนนําไปจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรา ๒๘  แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓   

 ท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช.ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นสงใหในภายหลัง 

 



๒๘ 
 

  

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ  มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๕ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖       
ในสวนหมายเหตุของวาระท่ี ๕.๒๑ ดังนี้ 

 “ผมขอยืนยันความเห็นเชนเดียวกับการพิจารณาในชั้น กทค. เก่ียวกับสาระ 
ของรางประกาศท่ียังไมอาจใหความเห็นชอบ ดังนี้  

 ๑. ผมไมเห็นดวยท่ีคณะทํางานพิจารณาทบทวนแผนเลขหมายโทรคมนาคม
ฉบับใหม เสนอใหตัดสวนการกําหนดเลขหมายฯ ท่ีมีลักษณะเปนเลขหมาย
สวยออกจากรางประกาศฉบับนี้ เนื่องจากหลักในการพิจารณาวาควรจะตัด
หรือแกไขประเด็นใดในประกาศ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ นั้น ควรตองมีการ
พิจารณาถึงขอดี ขอเสีย และประโยชนท่ีเกิดข้ึนเปนสําคัญ ดังนั้น เม่ือ 
กสทช. ยังไมมีขอสรุปเชิงนโยบายท่ีชัดเจนในเรื่องดังกลาว จึงควรท่ีจะคง
เรื่องไวดังเดิมกอน อีกท้ัง ในปจจุบัน กสทช. มีการพิจารณาจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมใหกับผูขอการจัดสรรเลขหมายฯ โดยกักตุนเลขหมายสวยไว
สวนหนึ่ง เพ่ือท่ีในภายหลังจะนํามาจัดสรรโดยวิธีการอ่ืนๆ อาทิ การประมูล 
อันเปนการปฏิบัติโดยอาศัยอํานาจตามนัยขอ ๓๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีอยู
ระหวางกระบวนการแกไขและเสนอรางประกาศฉบับใหมเชนกัน ดังนั้น  
เพ่ือมิใหเกิดขอโตแยงถึงความไมชอบดวยกฎหมายในภายหลัง รวมท้ังเพ่ือ  
มิใหเนื้อหาของประกาศท้ังสองฉบับและแนวนโยบายการจัดสรรเลขหมาย
สวยของ กสทช. มีลักษณะลักลั่นยอนแยงกันเอง จึงควรเพ่ิมเติมคํานิยาม 
เลขหมายสวยไวในรางประกาศฉบับนี้ ซ่ึงหากวาในอนาคต กสทช. ประสงค
จะเปลี่ยนแนวนโยบาย ไมพิจารณาจัดสรรเลขหมายสวยแยกออกจากการ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานท่ัวไปก็สามารถกระทําไดอยูแลว  

 ๒. ในสวนหมวดเลขหมายท่ีใชสําหรับบริการขอความสั้น (SMS) ซ่ึงตามราง
ประกาศฉบับใหมกําหนดใหข้ึนตนดวยเลขหมาย ๔ และ *๔ นั้น ผมเห็นควร
กําหนดโดยแบงเปนประเภทบริการตางๆ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน อาทิ 
กําหนดให Adult Content Sensitive Content หรือ Gambling Content 
แยกเปนอีกหมวดหนึ่งตางหากจาก Commercial Service Content  ท่ัวไป 
ท้ังนี้ เพ่ือใหงายตอการควบคุมดูแลของ กสทช. และผูใหบริการ รวมท้ังงาย
และเปนประโยชนตอการใชงาน ในกรณีท่ีผูใชบริการตองการยกเลิกบริการ
ประเภทใดก็สามารถเลือกไดโดยไมตองปดบริการทุกประเภทดังเชนใน
ปจจุบัน 

 ๓. เห็นควรท่ีสํานักงาน กสทช. จะไดนําเอาประเด็นขอสังเกตท้ังสองประการ
ขางตนไปตั้งเปนประเด็นรับฟงความคิดเห็น หรือนําไปปรับแกไข (ราง) 
ประกาศดังกลาวดวย” 

 



๒๙ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๒ : รางประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
 โทรคมนาคม พ.ศ. .... : กทค., จท.  

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)   

รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ)  กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ  
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ กสทช.สุภิญญาฯ     
กสทช. สุทธิพลฯ  กสทช. พลเอก สุกิจฯ  และ กสทช. ประเสริฐฯ)  มีมติเห็นชอบ
ในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. .... และแนวทางการจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช . เสนอ  โดยใหรับขอคิดเห็นของท่ีประชุมเรื่องการปรับ     
กรอบระยะเวลาในกระบวนการจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้ เพ่ือให
เปนไปตามมาตรา ๒๘ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอไป  

 ท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช.ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นสงใหในภายหลัง 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ  มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๔ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖       
ในสวนหมายเหตุของวาระท่ี ๕.๒๒ ดังนี้ 

 “ผมเห็นดวยท่ีมีการปรับแกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม แตเห็นวาการปรับแกนั้นควรจะตองครอบคลุม 
และคําถึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ดวย  

 ๑. เนื่องจากในปจจุบันมีกรณีการปฏิบัติฝาฝนกฎหมายของผูรับการจัดสรรเลข
หมายอยูจํานวนมาก ไมวาจะเปนเรื่องการนําเลขหมายเดิมมาหมุนเวียนใช
ใหมกอนระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด การไมเก็บขอมูลผูใชบริการ และการ
คางชําระคาธรรมเนียมเลขหมาย เปนตน ซ่ึงในปจจุบันมีปญหาเรื่องการบังคับ
ใชกฎหมายและขาดมาตรการจัดการผูกระทําผิด ดังนั้นจึงควรมีการกําหนด
กลไกและมาตรการท่ีจะแกปญหาดังกลาว โดยอาจเปนมาตรการในลักษณะ
ลงโทษหรือจูงใจเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมายก็ได 

 ๒. ควรกําหนดบทเฉพาะกาลท่ีเปนการรองรับประเด็นท่ียังคงเปนปญหาใน
ปจจุบัน เชนเรื่องการจดทะเบียนเลขหมาย ซ่ึงเปนคดีอยูในศาลปกครอง หาก
ยกเลิกไปเลยยอมจะเปนปญหา 

 ๓. กรณี MVNO ควรตองกําหนดขอบเขตใหดําเนินกิจการได โดยไมใหเกิดกรณี 
ท่ีถูกจํากัดการแขงขัน 

 ๔. กรณีท่ีมีการเสนอใหคํานวณคาธรรมเนียมเลขหมายใหมนั้น ผมเห็นวาควรตอง
คํานึงถึงความสอดคลองกับงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายของ
สํานักงาน กสทช. ดวย เนื่องจากคาธรรมเนียมเลขหมายนั้นเปนรายไดหลัก 



๓๐ 
 

  

 ท้ังนี้ ผมเห็นควรท่ีสํานักงาน กสทช. จะไดนําเอาประเด็นท้ังหลายขางตนนี้ไป
พิจารณาปรับแกไขเนื้อหาของรางประกาศ และอาจตั้งเปนประเด็นรับฟงความ
คิดเห็นตอไปดวย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๓ : การจายคาพาหนะและคาท่ีพักใหแกอนุกรรมการและผูทํางานท่ีไดรับการ
 แตงตั้งตามคําส่ัง กสทช. :  นย., ลย. 
 
มติท่ีประชุม  มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปตรวจสอบประเด็น

ขอกฎหมาย รวมท้ังจัดทําความเห็น/ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดังกลาว  
โดยใหสอดคลองกับระเบียบท่ีเก่ียวของ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
ตอไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๔ : รางเคาโครง “รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๖”  :  ยย.  
 
มติท่ีประชุม  ๑. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. สรุปประเด็นท่ีรัฐสภาไดมีการสอบถาม   

และสํานักงาน กสทช. ไดชี้แจงเก่ียวกับรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจําป ๒๕๕๔ และป ๒๕๕๕ แจงเวียนใหกรรมการ กสทช. ทุกทาน   
ไดพิจารณา 

 ๒.  มอบหมายใหกรรมการ กสทช. ทุกทานไปพิจารณารางเคาโครง “รายงานผล
การปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๖”  หากกรรมการ กสทช. ทานใดมี
ความประสงคจะขอใหสํานักงาน กสทช. แกไขปรับปรุง/เพ่ิมเติม ใหจัดสง
รายละเอียดใหสํานักงาน กสทช. เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๕ : การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
 การปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๖ : ยย.  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบใหถอนวาระท่ี ๕ .๒๕ เรื่อง การพิจารณาจัดสรร

งบประมาณ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
๒๕๕๖ ออกไปกอน ท้ังนี้ เพ่ือจะไดตรวจสอบความถูกตองในประเด็นขอกฎหมาย
กอนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาตอไป  ตามท่ีรองเลขาธิการ กสทช.   
(นายไตรรัตนฯ) เสนอ  โดย กสทช.ประวิทยฯ ขอเปดเผยขอสังเกตเพ่ิมเติม และ 
จะจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๓  ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖     
ในสวนหมายเหตุของวาระท่ี ๕.๒๕ ดังนี้ 



๓๑ 
 

  

 “๑. ผมขอยืนยันในหลักการสําคัญวา กสทช. มีหนาท่ีตองสนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความ
ราบรื่นและประสบผลลุลวง อันเปนขอท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ชัดเจนอยูแลว ท้ังนี้ในทางปฏิบัติจึงเห็นควร
ท่ี กสทช .  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งาน         
ตองรวมกันพิจารณาวิธีการทํางานใหชัดเจน และมีขอตกลงรวมกันเก่ียวกับ
แนวทางการสนับสนุนของ กสทช. 

 ๒. ผมมีความเห็นวาแนวทางหนึ่งท่ีเหมาะสมก็คือ กสทช. ควรพิจารณาให
งบประมาณสนับสนุนในลักษณะของงบประมาณวงเงินรวม (block grant)  
ในแตละป โดยใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน        
มีหนาท่ีบริหารจัดการไดเอง ภายใตระเบียบท่ีเก่ียวของ โดย กสทช. ไมจําเปน
ท่ีจะตองพิจารณาโครงการหรือคําขอใดๆ ในรายละเอียด เพียงแตกําหนด
หลักเกณฑหลักๆ รวมกันเทานั้น 

 ๓. เนื่องจากในปงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้  กสทช . ไดพิจารณาอนุมัติวงเงิน
งบประมาณสําหรับสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไวแลว ท้ังในคราวพิจารณางบประมาณเม่ือตนป 
และในคราวพิจารณางบประมาณรายจายกลางป ซ่ึงในการประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ ผมก็ไดสอบถามและแสดงความเห็นไวอยางชัดเจนวาควร
จะตองจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหแกทุกสวนโดยถวนหนากัน ท้ังนี้รวมถึง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดวย ซ่ึงสํานักงาน กสทช. 
แจงวามีการกันงบประมาณสําหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไวแลว โดยอยูในหมวดงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปน ดังนั้น ผม
เห็นวาเม่ือมีการรองขอก็ควรท่ีสํานักงาน กสทช. จะดําเนินการใหงบประมาณ
ดังกลาวสามารถนําออกมาใชไดสมดังวัตถุประสงคท่ีตั้งไวแตตน โดยท่ีในการ
ดําเนินการจะตองเปนไปโดยชอบดวยระเบียบอยางเครงครัด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๖ : การพิจารณาใหความเห็นชอบตอรางสุดทายของปฏิญญาสิงคโปร (Final 

Draft Singapore Declaration) : กสท., กทค., ตย.  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบรางสุดทายของปฏิญญาสิงคโปร (Final Draft 

Singapore Declaration)  ซ่ึงไดมีการแกไขถอยคําตามความเห็นของ กสทช.
สุทธิพลฯ  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. แจงมติ     
ท่ีประชุมดังกลาวขางตนใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๕๐  น.  
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