
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐  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. พันเอก ดร. เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ  มานะกิจ กรรมการ 
๕. ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ  กรรมการ 
๖. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสงา กรรมการ 
๗. รศ. ประเสริฐ  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. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน  ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศศิวะวิลาส   ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักดิ์  ทานานนท  ผูบริหารระดับตน 
    กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๖. นายสมสกุล  ชัยกาญจนาศักดิ์ ผูบริหารระดับตน  
   กลุมงานเลขาธิการและกํากับดูแลองคกร 
๗. นางนภาพร  เกงสาร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวกานตชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
    กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจมมณี  ลูกจาง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผูช้ีแจง 
 
๑. นางอัจฉรา  ปณยวนิช   ผูอํานวยการกลุมงานทรัพยากรบุคคล 
๒. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม  ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
๓. นางสาวชนิสรา  รัตนานุกูล   ลูกจาง 
    กลุมงานทรัพยากรบุคคล  
    
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดเปนประธานในพิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงาน กสทช. กับโรงเรียนนายรอย   
พระจุลจอมเกลา ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สํานักงาน กสทช. โดยมีเลขาธิการ กสทช. 
และผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนผูลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือฯ ดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสานตอพระปณิธานของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนายรอย       
พระจุลจอมเกลา ซ่ึงมีผูบริหาร/เจาหนาท่ีของท้ังสองหนวยงานรวมเปนสักขีพยานใน
พิธีดังกลาว 

 
 



๓ 
 

๒. เม่ือวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดไปเปนประธานในพิธีเปดงาน
กิจกรรม NBTC Campus Tours 2013 ซ่ึงสํานักงาน กสทช.ไดจัดข้ึน ณ หองประชุม
การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยกิจกรรมดังกลาวมีการบรรยายในหัวขอ
เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของ กสทช. และความกาวหนาดานการสื่อสาร ท้ังดานกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ในยุคของดิจิทัลและการ
คุมครองผูบริโภคจากอันตรายและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการใชงานอินเทอรเน็ตผาน
ระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี รวมท้ังเรื่องของดิจิตอลทีวี โดยผูบริหารของสํานักงาน กสทช. 
รวมท้ังวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอก อาทิ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  กสทช.สุภิญญาฯ  
รศ .ดร.สุเจตน จันทรังษ รองเลขาธิการ กสทช . (พลอากาศตรี ดร .ธนพันธุฯ)          
คุณสุรางคณา  วายุภาพ และ พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นอกจากนี้ ในงานดังกลาวยังมี
สวนของการแสดงนิทรรศการเพ่ือใหความรูเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม รวมท้ังภัยอันตรายและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการใชงาน
อินเทอรเน็ตผานระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี ซ่ึงไดรับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา 
ตลอดจนประชาชนท่ีเขารวมงานเปนอยางมาก ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. ไดกําหนดจัด
กิจกรรมดังกลาวขางตนตอไปอีกจํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖        
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และวันท่ี ๒๑ มกราคม 
๒๕๕๗  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช   

๓. เม่ือวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดเขารวมงานแถลงขาวการประชุม
สุดยอดผูนําเอเชียและแปซิฟกของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (Connect 
Asia – Pacific Summit 2013) และงาน ITU TELECOM WORLD 2013 โดยประเทศไทย 
ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดงานการประชุมฯ ซ่ึงกําหนดจัดงานระหวางวันท่ี ๑๘ – ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ซ่ึงได
เขารวมพิธีเปดงานและรวมแถลงขาวกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ (ดร.สุรพงษ  โตวิจักษณชัยกุล)  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ  นาครทรรพ) 
ผูอํานวยการภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟกสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) 
(Dr. Eun-Ju Kim) และผูอํานวยการสํานักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ   
(ดร.นพรัตน เมธาวีกุลชัย) โดยประธาน กสทช. ไดรับเกียรติเปนผูแถลงขาวเก่ียวกับ
บทบาทของ กสทช. ในการเปนเจาภาพจัดงานดังกลาวขางตน สําหรับกําหนดการและ
รายละเอียดจะไดแจงใหกรรมการ กสทช. ทุกทานทราบตอไป 

๔. ในวันนี้จะขอเชิญกรรมการ กสทช. ไปรวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงทรงประทับรักษาพระอาการประชวรอยูท่ี    
ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ในชวงหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม กสทช. 
หากกรรมการทานใดไมติดภารกิจ ก็ขอเชิญไปรวมลงนามดังกลาว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. 
รับไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  

 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ :  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖   
  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖    

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยในสวนของระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ใหคงเนื้อความ
ตามรางเดิม ไมตองแกไขตามท่ีกลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
แจงมา   

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒ :  รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ วันศุกรท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖   
  
มติท่ีประชุม             กรรมการ กสทช. ท่ีเขารวมการประชุม กสทช. นัดพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

จํานวน ๖ ทาน ( ประธาน กสทช.  กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  กสทช. ประวิทยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ ) รับรอง
รายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ วันศุกรท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  สําหรับกรรมการ กสทช. ท่ีไมไดเขารวมการประชุมฯ จํานวน ๕ ทาน  
( รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ)  รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ)  
กสทช. ดร. สุทธิพลฯ  กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  และ กสทช. สุภิญญาฯ ) 
รับทราบรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ดังกลาว  

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ขอใหนําความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติท่ีประชุม ตามท่ีได
จัดสงมาแลว บรรจุในรายงานการประชุมดวย 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๕๖   

   
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน : ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน ระหวางวันท่ี ๒๑ ตุลาคม – วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามท่ี 
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ    

 
 



๕ 
 

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

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี 

ประธาน กทค. ( พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ) เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   :    เรื่องเพ่ือทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. 

เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) ไตรมาสท่ี ๓/๒๕๕๖ : รองประธาน กสทช. (พันเอก 
ดร. เศรษฐพงคฯ) 

  
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช .      

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
จํานวน ๓ ทาน ไดแก พลเอก บุญเลิศ  แกวประสิทธิ์  นายวรรณชัย  สุวรรณกาญจน 
และนายณกฤช  เศวตนันทน ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวย
การจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช.    
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร.พีระพงษ  

มานะกิจ) ประจําเดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ : กสทช. พลโท ดร.
พีระพงษฯ 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร.พีระพงษ  

มานะกิจ) ประจําเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ทาน ไดแก     
พลเอก ธงชัย  เก้ือสกุล  นายธงชัย  ตรีพิพัฒนกุล และนางอรพินธ  บุญชูเศรษฐ ท้ังนี้ 
ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
พลโท ดร.พีระพงษฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ :   รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําป 

๒๕๕๖ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖) : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน, ภบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

ประจําป ๒๕๕๖ (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖) ท้ังนี้ ตามขอ ๑๙(๗) 
ของระเบียบ กสทช. วาดวยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๖ 
 

 
หมายเหตุ กสทช .ประวิทยฯ ไดใหขอสังเกตเรื่องรายงานผลการตรวจสอบภายในของ

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําป ๒๕๕๖ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖) 
โดยมีประเด็นตางๆ ท่ีสํานักงาน กสทช. ควรนําไปพิจารณาดําเนินการ ไดแก เรื่อง
การจัดทํา KPI ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบภายในเห็นวาลาชาและจะเชื่อมโยงไปถึง
เรื่องการคํานวณและจายคาตอบแทนพิเศษท่ียังไมชัดเจน เรื่องการลงขอมูลและ
จัดทํารายงานท่ีอาจตองมีการแกไขระเบียบ เรื่องเงินประกันสัญญาป พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ท่ียั งคงค างอยู  เ รื่ องค า ใชจ ายค างจ ายตั้ งแตป  พ .ศ .  ๒๕๕๔ นอกจากนี้
คณะกรรมการยังไดตั้งขอสังเกตเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางในหลายประเด็น เชน 
กรณีท่ีมีการจางในลักษณะใกลกําหนดเวลาการทํางานและตองใชวิธีพิเศษ กรณี
การสุมตรวจสอบโครงการและพบวารายงานตรวจสอบการจางในบางโครงการไมมี
การลงรายละเอียดการตรวจรับเครื่องมือ และเครื่องมือนั้นไมมีการลงบันทึกครุภัณฑ 
ของสํานักงาน กสทช. ดวย กรณีบางโครงการมีการแกไขสัญญาหลังสัญญาเดิม
สิ้นสุดและมีการสงมอบงานเรียบรอยแลว กรณีการเปลี่ยนรายละเอียดการจัดงาน
บางรายการโดยไมมีการแกไขสัญญาและเปนการอนุมัติในวันดําเนินการ ซ่ึงทาง
คณะกรรมการเห็นวานาจะทําไมได กรณีการจางงานในลักษณะเดียวกันกับผูรับจาง
รายเดียวกัน แตแยกเปนสองงาน ทําใหวงเงินงบประมาณอยูในอํานาจของ
เลขาธิการ แตงบประมาณเม่ือรวมกันแลวสูงถึง ๒๙ ลานบาท ตลอดจนกรณีการ
วางแผนการจางท่ีไมเปนการวางแผนท่ีดี เชน การจาง รปภ. เพียง ๓ เดือน เปนตน 
ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบภายในยังมีขอเสนอแนะท่ีนาสนใจ เชน การ
เสนอวาในการจัดจางควรเชิญผูเสนอราคามากกวา ๑ ราย ควรมีการกําหนด
คุณสมบัติท่ัวไปของผูเสนอราคา เพ่ือใชเปนเกณฑในการกําหนดมาตรฐาน การ
กําชับใหการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามระเบียบ การเสนอใหติดตามผลการจาง      
คนภายนอกในการตรวจนับครุภัณฑ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ียังไมแลวเสร็จ รวมถึงมี
ขอเสนอของสํานักงานเขตเก่ียวกับการมีรถโมบายและนิติกรในแตละเขต ท่ีจะตอง
พิจารณาวาสมควรสนับสนุนหรือไม ท้ังนี้ เห็นวาสํานักงาน กสทช. ควรเปรียบเทียบ
ผลการตรวจสอบภายในครั้งนี้กับครั้งกอนดวยวา มีสวนใดท่ีเปนขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะท่ีซํ้าเดิม เพ่ือใหมีการพัฒนาระบบงานอยางตรงจุดและหลีกเลี่ยงการ
เกิดปญหาในลักษณะซํ้าซาก โดยการปรับปรุงในสวนใดท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการ เชน กรณีการแกไขหรือออกระเบียบ ใหจัดทําระเบียบวาระ
เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาตอไป อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. ไดชี้แจงวา ไดสง
รายงานดังกลาวใหรองเลขาธิการ กสทช. ทุกทาน เพ่ือจัดทําคําชี้แจงกอนประมวล
สรุปนําเสนอท่ีประชุม กสทช. ตอไป 

 
 
 
 
 



๗ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :   งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสท่ี ๓ ส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๖ : ลย. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสท่ี ๓ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตามขอ ๗๘ ของระเบียบ กทช. วาดวยการรับ การจาย 
และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ไดใหขอสังเกตเรื่องงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับ     

ไตรมาสท่ี ๓ (สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) โดยขอใหสํานักงาน กสทช . 
ตรวจสอบประเด็นเรื่องลูกหนี้เพ่ือติดตามทวงถามหรือดําเนินคดีกอนท่ีคดีจะ
หมดอายุความ และใหเตรียมการเพ่ือนําสงเงินเขารัฐภายหลังจากท่ีสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.) รับรองงบประจําปเรียบรอยแลว เพ่ือมิใหเกิดความลาชา 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร) 

ระหวางวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ : กสทช. พลเอก สุกิจฯ 
    
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ทาน ไดแก พลอากาศเอก 
อาคม  กาญจนหิรัญ  พลเอกมนตรี  สังขทรัพย และนายสุรนันท  วงศวิทยกําจร  
ท้ังนี้  ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช .  วาดวยการจางท่ีปรึกษา 
ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตาม
เอกสารท่ี กสทช. พลเอก สุกิจฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :   รายงานการเขารวมประชุมหนวยงานกํากับดูแลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 

(ITU-Asia Pacific Regulators’ Roundtable) ครั้งท่ี ๓ ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี : กสทช. ดร. สุทธิพลฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการเขารวมประชุมหนวยงานกํากับดูแลในภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟก (ITU-Asia Pacific Regulators’ Roundtable) ครั้งท่ี ๓ และการเขารวม
ประชุมกับหนวยงานดานโทรคมนาคมของ กสทช . ดร. สุทธิพลฯ และคณะ 
ระหวางวันท่ี ๑๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตาม
เอกสารท่ี กสทช. ดร. สุทธิพลฯ เสนอ  

 
 
 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ :   รายงานการเขารวมประชุม ITU–KCC Asia–Pacific Regulators’ Roundtable : 
กสทช.ประวิทยฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการเขารวมประชุม ITU–KCC Asia–Pacific Regulators’ 

Roundtable ของ กสทช.ประวิทยฯ ระหวางวันท่ี ๑๔ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖     
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามเอกสารท่ี กสทช.ประวิทยฯ เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  :   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ :   รางระเบียบ กสทช. วาดวยการลาของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. .... : บย. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหถอนวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง รางระเบียบ กสทช. วาดวยการลาของพนักงาน

และลูกจาง พ.ศ. .... ออกจากวาระการพิจารณา เพ่ือนําไปแกไขปรับปรุงใหมี 
ความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน 
กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ โดยใหจัดทําขอมูล
รายละเอียดเปรียบเทียบระเบียบของสํานักงาน กสทช. กับระเบียบของหนวยงาน
ท่ีเปนองคกรอิสระอ่ืนๆ อาทิ กรณีการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
และกรณีลูกจางลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศ เปนตน และนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอตั้งขอสังเกตและเปดเผยความเห็นเพ่ิมเติม โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 

   
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๖๐ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้ 
  “ในการพิจารณาระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานองคกรนั้น ควรตอง

เทียบเคียงกับองคกรท่ีจัดอยูในลักษณะใกลเคียงกัน วามีระเบียบเชนใด มิใชนํา
ระเบียบท่ีมุงใชกับหนวยราชการมาประยุกตใช อันจะไมเปนไปตามเจตนารมณใน
การจัดตั้งองคกรอิสระ ท้ังนี้ กพร. เองไดจัดกลุมใหสํานักงาน กสทช. อยูในกลุม
หนวยงานของรัฐประเภทหนวยธุรการขององคการของรัฐท่ีเปนอิสระ ไดแก 
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกันภัย สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการพลังงาน สถาบันคุมครองเงินฝาก และองคการกระจายเสียง
และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย จึงควรศึกษาระเบียบขององคกรเหลานี้
ประกอบการพิจารณาดวย เชน กรณีการลาติดตามคูสมรสซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีใน
ตางประเทศ และการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ วามีการกําหนด
ไวหรือไม ลักษณะใด” 

 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ :   รางระเบียบ กสทช. วาดวยการจายเงินเดือนของพนักงานและคาจางของลูกจาง 
พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในฯ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหถอนวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง รางระเบียบ กสทช. วาดวยการจายเงินเดือน

ของพนักงานและคาจางของลูกจาง พ.ศ. .... ออกจากวาระการพิจารณา เพ่ือนําไป
แกไขปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการแกไขปรับปรุงรางระเบียบ 
กสทช. วาดวยการลาของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. .... ในวาระท่ี ๕.๑ ตามท่ีเลขาธิการ 
กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ :   โครงการเกษียณกอนกําหนดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ : บย. 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมในประเด็นตางๆ ไป

พิจารณาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดโครงการเกษียณกอนกําหนด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

 ๑. ปรับปรุงวัตถุประสงคของโครงการใหเหมาะสมและมีทิศทางภายใตกรอบ
นโยบายดานบุคลากรท่ีชัดเจน 

 ๒. การกําหนดคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการในเรื่องอายุ 
 ๓. ปรับปรุงประเด็นขอเสนอเพ่ือพิจารณาใหมีเหตุผลและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 ๔. การตรวจสอบสิทธิของผู เขารวมโครงการเพ่ือใหสอดคลองกับวงเงิน

งบประมาณท่ีเสนอขออนุมัติ 
 ๕. ขอใหตรวจสอบเรื่องการกําหนดสิทธิในเรื่องสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ในขอ ๒.๓  

วรรคสอง กรณีท่ีมีการกําหนดสิทธิในอนาคตไวจะดําเนินการไดหรือไม 
 ๖. ใหจัดทําผลการประเมินโครงการเกษียณกอนกําหนดปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ และ ป ๒๕๕๕ ประกอบการพิจารณา   
 อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอตั้งขอสังเกตและเปดเผยความเห็นเพ่ิมเติม โดยจะจัดทํา

บันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง  

  
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๖๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้ 
  “การกําหนดใหมีโครงการเกษียณกอนกําหนดตองพิจารณาวาเปนเครื่องมือ

เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคหรือนโยบายใด เชน นโยบายการลดจํานวนบุคลากร 
ดังนั้นจึงตองพิจารณานโยบายบริหารบุคลากรในภาพรวมกอนวา จะลดขนาดหรือ
เพ่ิมขนาด เพราะท่ีผานมายังมีการจางบุคลากรเพ่ิมเปนระยะ เ ม่ือทราบ
วัตถุประสงคแลว จะทําใหสามารถกําหนดระยะเวลาโครงการไดชัดเจน ไมใชการ
จัดใหมีการเกษียณกอนกําหนดเปนการประจํา อันอาจสงผลกระทบในทางไมพึง
ประสงค อันกอผลเสียตอองคกรได 

 



๑๐ 
 

  ในสวน กทช. เดิมไดจัดใหมีโครงการเกษียณกอนกําหนดสําหรับกรณีพนักงาน
ท่ีไมสามารถปรับตัวใหเขากับภารกิจและรูปแบบการบริหารงานใหมได ในชวงท่ีมี
การประกาศใชกฎหมายองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฉบับใหมแลว การยกเหตุผลนี้
ข้ึนมาอีกในโครงการนี้จึงไมมีน้ําหนักเพียงพอ 

  นอกจากนี้ ควรมีการประเมินผลโครงการเกษียณกอนกําหนดท่ีดําเนินการไปแลว
สองครั้งวาสงผลเชนใด กรณีตามท่ีสํานักงาน กสทช. แจงวาเปนการชวยลด
คาใชจายและเสริมสรางโอกาสและกําลังใจแกพนักงานรุนใหมๆ เปนจริงหรือไม
เพียงใด ท้ังนี้ เพ่ือใหมีขอมูลเพียงพอท่ีจะสามารถพิจารณาไดโดยรอบคอบวา
สมควรมีโครงการนี้อีกหรือไม ในลักษณะใด และในชวงเวลาใด”  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔ :  การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําป ๒๕๕๗ (ระหวางเดือนมกราคม - เดือน

ธันวาคม ๒๕๕๗) : ปบ.  
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนการประชุม กสทช. ประจําป ๒๕๕๗ (ระหวางเดือนมกราคม - เดือน

ธันวาคม ๒๕๕๗) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ สําหรับในเดือนเมษายน 
๒๕๕๗ ท่ีประชุม กสทช. เห็นชอบกําหนดใหมีการประชุม กสทช. ในวันท่ี ๒๓ 
เมษายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๕ :  แนวทางการจัดสงขอมูลประกอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน : ปบ.  
     

มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการจัดสงขอมูลประกอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีการจัดสงวาระการประชุม กสทช. ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ใหสํานักงาน กสทช. จัดสงวาระการประชุม กสทช. ท้ังหมดใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พรอมรายงานการประชุม ภายหลังจาก
ท่ีประชุมมีมติรับรองและประธาน กสทช. ลงนามรับรองเรียบรอยแลว  

 ๒. ใหสํานักงาน กสทช. นําแนวทางการดําเนินงานตามขอ ๑. ไปใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติของ กสท. และ กทค. เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ มีความเห็นแตกตางจากท่ีประชุม และจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดสงใหในภายหลัง   

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๖๒ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้ 
  “ในการพิจารณาเรื่องนี้สมควรมีการแยกพิจารณาระหวางรายการเอกสารท่ี

เปดเผยตอสาธารณะอยูแลว เชน ระเบียบวาระการประชุม การปฏิเสธการจัดสง
ใหแกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรง
จึงไมสามารถกระทําได และสมควรสงใหลวงหนา สวนเอกสารประกอบการประชุม



๑๑ 
 

ในแตละวาระนั้น หากเปดเผยกอนการประชุมจะกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีได  
จึงสามารถยกเปนเหตุในการไมจัดสงลวงหนา และเหมาะสมท่ีจะจัดสงใหใน
ภายหลังการประชุม อยางไรก็ดี กรณีนี้ไมใชกรณีตามแนวการวิเคราะหของ
สํานักงาน กสทช. ท่ีวาเปนเอกสารลับ แตเปนกรณีท่ีตองพิจารณาตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และในความเปนจริง แมแตกรรมการ 
กสทช. เอง ก็เพ่ิงไดรับแจกเอกสารบางวาระในท่ีประชุม ดังนั้น โดยสภาพในทาง
ปฏิบัติแลวยอมไมสามารถจัดสงเอกสารวาระการประชุมกอนได 

  สําหรับรายงานการประชุม เห็นควรใหจัดสงเม่ือมีการรับรองรายงานแลว” 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๖ :  การแตงตั้งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต และการแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี และ

การมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทน กสทช. ในการกํากับดูแล
การประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : กทค., คท., ปท.๑, มท.  

     
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบ ราง ประกาศ กสทช. เรื่องแตงตั้งเจาพนักงาน     

ผูออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ ราง ประกาศ 
กสทช. เรื่อง การแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ
ประธาน กสทช. เพ่ือลงนามกอนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป   

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. ปรับปรุงการนําเสนอเรื่องใหท่ีประชุม

พิจารณา/เพ่ือทราบใหถูกตอง เนื่องจากเรื่องนี้ผานท่ีประชุม กทค. ตั้งแตปลาย
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และตองเสนอใหท่ีประชุม กสทช. เห็นชอบตอไป แต
สํานักงาน กสทช. กลับเพียงเสนอใหท่ีประชุม กสทช. รับทราบในเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๖ ทําใหไมสามารถดําเนินการออกประกาศ กสทช. ได จนเปนเหตุใหตองนํา
กลับมาเสนอให ท่ีประชุม กสทช . พิจารณาในการประชุมครั้งนี้  ทําใหการ
ดําเนินงานเรื่องดังกลาวตองลาชาและตองมีการเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมถึง ๒ รอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๗ :  การสรรหาและคัดเลือกผูอํานวยการกลุมงานในภารกิจกระจายเสียงและ

โทรทัศนในตําแหนงท่ีวางอยู จํานวน ๓ อัตรา : กสท., อส. 
    
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหถอนวาระ ๕.๗ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกผูอํานวยการกลุมงานใน

ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศนในตําแหนงท่ีวางอยู จํานวน ๓ อัตรา ออกจาก
การพิจารณา ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ 

 
 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๘ :  การจัดตั้งคณะทํางานพิเศษระหวาง กสทช. และ MCMC : กสท., ตย.  
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหถอนวาระ ๕.๘ เรื่อง การจัดตั้งคณะทํางานพิเศษระหวาง กสทช. และ

หนวยงานกํากับดูแลกิจการสื่อสารและมัลติมีเดียแหงสหพันธรัฐมาเลเซีย (MCMC) 
ออกจากวาระการพิจารณา ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือรอผล
การศึกษาของคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาและปรับปรุงคลื่นความถ่ีฯ กอนประมวล
สรุปนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง    

 อนึ่ง ในการเสนอรางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) และรางแถลงการณรวม 
(Joint Communique) ใหท่ีประชุมพิจารณา ขอใหสํานักงาน กสทช. จัดทําราง
ดังกลาวเปนภาษาไทยประกอบการพิจารณา เพ่ิมเติม ดวย 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๙ :  ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... : กสท., วส. 
      
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการ ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนด

ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ....  ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ โดยใหรับ
ขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการปรับปรุง  
รางประกาศดังกลาวใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 ๑) ใหปรับปรุงขอความในนิยามคําวา “การใหบริการแบบประยุกต” โดยเพ่ิม
ขอความ “ซ่ึงไมใชบริการโทรคมนาคม” ตอทายขอความ “....หรือการ
ใหบริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน....” 

 ๒) ขอใหตรวจสอบขอกฎหมายในประเด็นเรื่อง การสํารวจความนิยม วา
สอดคลองกับนิยามคําวา “กิจการกระจายเสียง” และ “กิจการโทรทัศน” 
ตาม พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม 

 ๒. มอบอํานาจให กสท. ปฏิบัติหนาท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดใหมีการ 
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และใหประธาน กสท.     
ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตอไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ ท่ีประชุมไดมีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๙ เรื่อง ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและ
ประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... อนึ่ง 
กสทช.ประวิทยฯ ขอตั้งขอสังเกตและเปดเผยความเห็นเพ่ิมเติม โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง   



๑๓ 
 

 ๒. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๖๓ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้ 

  “ในปจจุบันบริการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศนเปนประเด็นท่ีผูประกอบกิจการใหความสําคัญ เนื่องจากกระทบตอ
ความสามารถในการหารายได และยังเปนประเด็นท่ีมีขอสงสัยในแงความ
นาเชื่อถือของการสํารวจ จึงเปนเรื่องท่ีดีท่ี กสทช. ใสใจท่ีจะกํากับดูแลในเรื่องนี้ 
อยางไรก็ตาม ควรพิจารณาใหชัดเจนวาบริการดังกลาวเขาลักษณะเปนกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามนิยามของกฎหมายหรือไม เพ่ือมิใหเปน
ปญหาในภายหลัง” 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๐ : ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. .... : 

กทค., ชท. 
      
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีตอรายงานผลการรับฟงความ

คิดเห็นสาธารณะตอ ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ ท้ังนี้ ให
สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ตอไป 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให
สํานักงาน กสทช. นําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามในประกาศ กอนนําไป
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ ท่ีประชุมไดมีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ....  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๑ : การสนับสนุนงบประมาณรายจายการจางผูเช่ียวชาญและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

พรอมคาใชจายในการจัดประชุมเปนโครงการจางเหมาบริการ เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) : ลสทช., 
รสทช.(ภารกิจยุทธศาสตรและกิจการองคกร), ยย. 

   

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ กตป. 
จึงมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงมติท่ีประชุม กสทช. นัดพิเศษ (เม่ือวันท่ี ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๖) วาระท่ี ๕.๑ เรื่องการสนับสนุนงบประมาณรายจายการจาง
ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน พรอมคาใชจายในการจัดประชุมเปน
โครงการจางเหมาบริการ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในมติขอท่ี ๑ โดยใหใชขอความใหม ดังนี้  



๑๔ 
 

 “๑. อนุมัติกรอบงบประมาณรายจายป ๒๕๕๖ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับการจางเหมา
บริการบุคลากร และคาใชจายในการจัดประชุม จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 
๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ โดยเบิกจายจากงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปน และ
ใหเปนไปตามระเบียบ กสทช. ท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด”  

 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. จัดสงระเบียบตางๆ ท่ี กตป. ไดจัดทําข้ึน            
ใหคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมายของ กสทช. พิจารณาใหความเห็น
ในประเด็นความชอบดวยกฎหมาย และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
ตอไป 

 ๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. แจงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๗ ท้ังนี้ เพ่ือให
เปนไปตามข้ันตอนและกระบวนการจัดทํางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
ตอไป  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ ท่ีประชุมไดมีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณรายจายการจาง
ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน พรอมคาใชจายในการจัดประชุมเปน
โครงการจางเหมาบริการ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอตั้งขอสังเกตและ
เปดเผยความเห็นเพ่ิมเติม โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง  

 ๒. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๖๔ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้ 

  “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) มีภารกิจใน
การจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล โดยตองแจงให กสทช. ทราบ
ภายใน ๙๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชี ในปจจุบันจึงนับเปนภารกิจท่ีคงเหลือ
ระยะเวลากระชั้นชิดแลว จําเปนตองไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรเพ่ือให
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงเห็นควรท่ีจะสนับสนุนให
ตามท่ี กตป. ขอเพ่ิมเติมมา แตหากท่ีประชุม กสทช. จะพิจารณาปรับลด
ทรัพยากรตามท่ี กตป. ขอความสนับสนุนเพ่ิมเติม จําเปนตองแสดงเหตุผล
อยางชัดแจง เพ่ือมิใหเปนท่ีครหาไดวา องคกรท่ีถูกตรวจสอบท้ัง กสทช. และ
สํานักงาน กสทช. สรางอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของตนเอง อันเปนกรณีผลประโยชนขัดแยง 

  ในการสนับสนุนงบประมาณนั้น เห็นควรใหดําเนินการตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ โดยใหการสนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือให กตป. สามารถสรรหาบุคลากร
ท้ังในระดับผูเชี่ยวชาญและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดการประชุมได 
โดยแตละรายการสามารถถัวจายกันได เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ
หนาท่ี 



๑๕ 
 

  ท้ังนี้ ในสวนระเบียบหรือคําสั่ง กตป. ตามบันทึก กตป ท่ี ๑๑๖/๒๕๕๖       
ลงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น เปนการจัดสงใหเลขาธิการ กสทช. 
โดยตรง เพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป มิไดจัดสงเพ่ือให 
กสทช. พิจารณาแตอยางใด” 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๒ : การเปล่ียนรายช่ืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหา

รายการ (นายดําริห  สุตเตมีย) : กสท., บส.   
   
มติท่ีประชุม อนุมัติการแตงตั้งนายดําริห  สุตเตมีย เปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดาน       

ผังรายการและเนื้อหารายการ แทนอนุกรรมการ (รศ. ดร. ดรุณี  หิรัญรักษ) ท่ีขอลาออก 
ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ ในการแตงตั้ง
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหารายการใหสํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ ท่ีประชุมไดมีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง การเปลี่ยนรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดานผังรายการ
และเนื้อหารายการ (นายดําริห  สุตเตมีย) 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๓ : ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... : กสท., บส., มส.  
     

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีตอสรุปผลการรับฟงความเห็นสาธารณะ
ตอ ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. ท่ีประชุมเสียงขางมาก ( ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ)  กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ 
กสทช. ดร. สุทธิพลฯ  กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  กสทช. ประวิทยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ ) มีมติ
เห็นชอบในหลักการของ ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแล
เนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... ท่ีไดดําเนินการ
แกไขปรับปรุงสาระสําคัญของรางประกาศฯ ท้ังนี้ ใหขยายระยะเวลาการพิจารณา
ของคณะกรรมการออกไปอีก ๓๐ วัน เพ่ือใหสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการจัด 
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ ราง ประกาศ กสทช. ดังกลาวเพ่ิมเติม ตามท่ี 
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ โดยใหดําเนินการตามมาตรา ๒๘ 
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 



๑๖ 
 

 ท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช.สุภิญญาฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 

 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ ท่ีประชุมไดมีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกํากับ
ดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 

 ๒. กสทช. ดร. สุทธิพลฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบความถูกตองใน
ประเด็นขอกฎหมายเรื่องการขยายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการ
เพ่ือจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะเพ่ิมเติม ตามขอ ๒๗ ของระเบียบ กทช. 
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรา ๒๘ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๓. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๗๓ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้ 

  “๑. มาตรา ๓๗ แหง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนฯ ไดบัญญัติเนื้อหาสาระของรายการท่ีตองหามออกอากาศไวแลว หนาท่ี
ของ กสทช. คือ การระงับการออกอากาศ หากผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการดวย
ตนเองในการจัดทําหลักเกณฑการกํากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน จึงสมควรมุงท่ีจะกําหนดแนวทางหรือกระบวนการในสวนท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีดังกลาว โดยพึงหลีกเลี่ยงการ    
ขยายความลักษณะของเนื้อหาสาระใหแตกตางหรือเพ่ิมเติมไปจากท่ีกฎหมาย
กําหนด อันอาจเปนอุปสรรคในการประกอบกิจการ ตลอดจนการบังคับใชกฎหมาย 

  ๒. ในสวนการขอขยายระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะนั้น 
เนื่องจากกําหนดระยะเวลาเดิมสิ้นสุดไปแลว จึงไมอาจขยายระยะเวลาออกไปไดอีก 
และเม่ือมีการแกไขสาระสําคัญของรางประกาศจนแตกตางไปจากรางเดิม        
ก็สมควรจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะใหมอีกครั้ งหนึ่ง โดยมี
ระยะเวลารับฟงความคิดเห็นไมนอยกวา ๓๐ วัน ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย” 

 ๔. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๓๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้ 

  “ดิฉันขอยืนยันตามท่ีไดสงวนความเห็นเรื่อง ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑการกํากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ. .... ภายหลังรับฟงความคิดเห็น ตามท่ีไดใหความเห็นในการ
ประชุมชั้น กสท. ครั้งท่ี ๔๑/๒๕๕๖ ตามบันทึกขอความท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๓๐๕ 
กลาวคือ แมจะมีการปรับแกเนื้อหาสาระจากเดิมไปมาก แตยังคงมีเนื้อหาบาง
ประการท่ีคลุมเครือตองใชดุลยพินิจในการตีความ ดิฉันเห็นวาควรมีกระบวนการ
หรือกลไกท่ีปรึกษาท่ีมีความชอบธรรม ประกอบดวย องคกรวิชาชีพสื่อ 
หนวยงานท่ีใชกฎหมายโดยตรง นักวิชาการดานตางๆ ชวยกลั่นกรองและให
ความเห็นกอนการวินิจฉัย เพ่ือใหการตัดสินตีความเนื้อหารายการตางๆ เปนไป
ดวยความถูกตองและเปนธรรม 

 



๑๗ 
 

  นอกจากนี้ ในรางประกาศดังกลาวมีเนื้อหาท่ีเขียนล้ําเสนหลักการสิทธิ
เสรีภาพท่ียอมรับในประเทศท่ีมีระบอบประชาธิปไตย และขัดตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายดวยวิธีอ่ืน ดังนั้น แมจะมีเนื้อหารายการท่ีออกอากาศการใชวาจาท่ี
เสียดสี ดาทอ แตโดยหลักสากลแลว ตองไมนําไปสูความเกลียดชัง (Hate 
Speech) และการใชความรุนแรงในสังคม รวมถึงยังปรากฎสาระท่ีคาบเก่ียวกับ
แนวปฏิบัติหรือกรอบจริยธรรมตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 
๒๕๕๑ อีกดวย 

  และเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียตามมาตรา ๒๘ พ.ร.บ. 
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดิฉันมีความเห็นวา สํานักงาน 
กสทช. ควรจัดการประชุมกลุมยอย (focus group) กับ ๔ องคกรวิชาชีพสื่อ
พิจารณาใหความเห็น กอนท่ีจะนํารางประกาศดังกลาวเขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
(กสทช.)  

  อีก ท้ังดิ ฉันยังเห็นวารางประกาศดังกลาว ควรใหความสําคัญกับ
กระบวนการหรือกลไกท่ีปรึกษามากกวาการขยายความเนื้อหาตามมาตรา ๓๗ 
แหง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน พ.ศ. 
๒๕๕๑ เทานั้น” 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๔ : การกําหนดทาทีเบ้ืองตนสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการ

ประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี 
๒๔ ในประเด็นดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และ
กิจการวิทยุคมนาคม : รองเลขาธิการ กสทช. (พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุฯ), วภ.  

    
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ เอกฉันท เห็นชอบการกําหนดทาทีเบื้องตนสําหรับการประชุม

คณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณ
ชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๔ ในประเด็นดานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๕ : การมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. ปฏิบัติการแทน กสทช. กรณีการเทียบประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลนกับประเทศท่ีมีขอตกลงตางตอบแทน : กทค., คท. 

                   
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบการมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. ปฏิบัติการแทน 

กสทช. ดําเนินการเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมสมัครเลนของ
ประเทศไทยใหกับผูมีสัญชาติไทยท่ีถือใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนของ
ประเทศท่ีมีขอตกลงตางตอบแทน โดยใชหลักการเดียวกับผูถือสัญชาติของประเทศ
ท่ีมีขอตกลงตางตอบแทน ตามนัยขอ ๑๔ ของระเบียบ กทช. วาดวยกิจการวิทยุ
สมัครเลน พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ) เสนอ 

 อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. ปรับกระบวนการเสนอเรื่องใหเร็วข้ึน 
เนื่องจากเรื่องดังกลาวผานท่ีประชุม กทค. ตั้งแตปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ แลว 
ท้ังนี้ เห็นวาหากเปนเรื่องท่ีตองเสนอใหท่ีประชุม กสทช. รับทราบหรือเห็นชอบ
ตอไป เม่ือผานท่ีประชุม กทค. แลว ควรเรงใหมีการเสนอตอ กสทช. ในครั้งถัดไป
หรือเดือนถัดไปเลย  

 

ประธาน ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ ในวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖   
ใหท่ีประชุมทราบ พรอมกลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น.  
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