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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
  

๑. เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดเปนประธานในพิธีถวาย
ผาพระกฐินพระราชทานฯ ประจําป ๒๕๕๖ ณ วัดตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
ซ่ึงในปนี้ไดยอดเงินรวมทําบุญท้ังสิ้น จํานวน ๔,๗๖๘,๕๐๑.๕๐ บาท โดยมี
กรรมการ กสทช.  เลขาธิการ กสทช.  ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค ผูบริหาร 
พนักงานสํานักงาน กสทช. และแขกผูมีเกียรติเขารวมพิธีเปนจํานวนมาก      
ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกทานท่ีไปรวมพิธี และขอขอบคุณสํานักงาน 
กสทช. และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกทานท่ีดําเนินการใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย    

๒. เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. พรอมดวย กสทช. รศ.
ประเสริฐฯ และ กสทช.ประวิทยฯ ไดเขารวมพิธีเปดการประชุมสุดยอดผูนํา
เอเชียและแปซิฟกของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (Connect Asia – 
Pacific Summit 2013) ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี  โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และกลาวเปดการประชุม ซ่ึงการประชุม
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีสําหรับผูนําประเทศ หรือผูนํารัฐบาล รัฐมนตรี 
ผูบริหารระดับสูงจากภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศท้ังระดับโลกและ
ภูมิภาค ไดเขารวมประชุมหารือและกําหนดแนวทางรวมกัน รวมท้ังระดมความ
คิดเห็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเงิน และทรัพยากรดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน
ตอภูมิภาค เพ่ือรองรับการเติบโตท่ียั่งยืน ตลอดจนแนวทางการลดชองวางดาน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภูมิภาค ซ่ึงการประชุม   
สุดยอดผูนําระดับภูมิภาคครั้งนี้เปนการประชุมครั้งท่ี ๕ โดยมีหัวขอหลักคือ 
Asia-Pacific : Smartly Digital (Digital Inclusive Green Innovation 
Transformative Affordable Living) โดยมีเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ (ITU) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พรอมดวยผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตางๆ รวมใหการตอนรับ 

๓. เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดเขารวมพิธีเปดงาน ITU 
Telecom World 2013 และในชวงบายไดรับเชิญในการกลาวปาฐกถาพิเศษ 
ในหัวขอ “Views on Thailand’s TDD Spectrum Planning and 
Allocation” โดยไดกลาวถึงแนวทางการจัดสรรเทคโนโลยีใหมท่ีจะนํามาใช 
อาทิ เทคโนโลยี 4G ของประเทศไทย 
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๔. เม่ือชวงเชาของวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดเขารวมในพิธี
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวาง สํานักงาน กสทช. กับ
องคกรกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของโปแลนด และตุรกี ณ อาคาร
หอประชุม ชั้น ๑ สํานักงาน กสทช. โดยมีเลขาธิการ กสทช. เปนผูลงนาม กับ
ผูบริหารระดับสูงขององคกรท้ังสองประเทศ ซ่ึงประธาน กสทช. และ กสทช.  
ดร.สุทธิพลฯ ไดรวมลงนามในฐานะสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการ
เสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวาง กสทช . กับองคกรกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมของโปแลนดและตุรกี  

๕. เม่ือชวงบายของวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดกลาว
ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวขอ “ความทาทายความปลอดภัย
ในโลกไรสายของประชาคมอาเซียน-การปกปองผูบริโภค” หรือ Mobile 
Security Challenges and Policy in the ASEAN Community : 
Consumer Protection Perspectives รวมกับเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ (ITU) (Dr. Hamadoun Touré) และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ  นาครทรรพ) 
ณ บริเวณ Openspace อาคารชาเลนเจอรฮอลล ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซ่ึงมีผูสนใจเขาฟงการสัมมนาฯ ดังกลาวเปน
จํานวนมาก โดยการจัดงาน ITU Telecom World 2013 จัดข้ึนในระหวาง
วันท่ี ๑๙ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีผูเขาชมประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน โดย
สํานักงาน กสทช. ไดใหการสนับสนุนงบประมาณจัดซ้ือบัตรใหประชาชน 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผูสนใจ เพ่ือเขาชมงานดังกลาว และหลังจากนั้น 
ในชวงบายวันเดียวกัน ประธาน กสทช. ไดใหการตอนรับและรวมประชุมหารือ
กับ Dr. Safa Nasser Eldin รัฐมนตรีวาการกระทรวงโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีการสื่อสารของรัฐปาเลสไตน และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสาธารณรัฐ อิสลามอิหราน พรอมดวย          
Mr. Hossein Kamalian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหราน และคณะ 
ในโอกาสท่ีเขาพบเพ่ือเยี่ยมคารวะ โดยไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดาน
การสื่อสารโทรคมนาคม และดานตางๆ ตลอดจนเรื่องการจัดทํารางบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางหนวยงานดวย   

๖. เนื่องในวโรกาสเปนปมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญ   
พระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยเม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดเปนประธานในพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปน
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีดีและพลังของแผนดิน ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ สํานักงาน 
กสทช. เพ่ือเปนการแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตอ
พระองคทาน ซ่ึงมีกรรมการ กสทช . ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของ
สํานักงาน กสทช. เขารวมพิธีโดยพรอมเพรียงกัน 

 



๕ 
 

  

๗. เม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. พรอมดวย กรรมการ กสทช. 
และเลขาธิการ กสทช. ไดเขารวมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวาย  
พระพรชัยมงคล ณ ทองพระโรงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกทาน และเลขาธิการ กสทช.  
ท่ีเดินทางไปเขารวมพระราชพิธีสําคัญดังกลาว 

๘. ในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ สํานักงาน กสทช. ไดกําหนดใหมีพิธีเปด-ปดการ
แขงขันกีฬาภายในประจําป ๒๕๕๖ ในชวงเชาถึงบาย และในชวงเย็นมีงานเลี้ยง
สังสรรคประจําป ๒๕๕๖ ระหวางกรรมการ กสทช. ผูบริหาร พนักงาน และ
ลูกจางของสํานักงาน กสทช. ณ บริเวณสนามหญาหลังอาคารอํานวยการ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางความสัมพันธและมิตรภาพอันดีรวมกัน โดยขอเชิญ
กรรมการ กสทช. ทุกทาน กรุณาใหเกียรติเขารวมงานดังกลาว  

๙. ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกทาน และเลขาธิการ กสทช. ตลอด ๑ ปท่ีผาน
มาท่ีไดชวยกันผลักดันเรื่องตางๆ โครงการตางๆ ของสํานักงาน กสทช. ให
เปนไปตามแผนงานท่ีวางไว และสําเร็จลุลวงดวยดี ท้ังดานกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม แมอาจมีบางเรื่องท่ียังติดขัดอยูบาง 
ซ่ึงตองปรับปรุงแกไขกันตอไป และในโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหมท่ีใกลจะ
ถึงนี้ ขออาราธนาอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายท่ีทาน
เคารพนับถือ และพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระบารมีสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถฯ ไดโปรดดลบันดาลพระราชทานพรให
กรรมการทุกทาน เลขาธิการ กสทช. ผูใตบังคับบัญชา ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
พรอมท้ังครอบครัว ประสบแตความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรงตลอดป ๒๕๕๗   

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช .  ครั้ง ท่ี  ๑๑/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 



๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๓  

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
   
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

กิจการโทรทัศน ระหวางวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามท่ี
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) : 

ประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี 

ประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ) เสนอ   
 
หมายเหตุ ๑. กสทช. สุภิญญาฯ ไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑.๑ ขอใหสํานักงาน กสทช. เตรียมความพรอม โดยจัดตั้งหองยุทธการ (War 
Room) เพ่ือท่ีจะติดตามสถานการณการชุมนุมทางการเมืองอยางตอเนื่อง  

๑.๒ ขอใหสํานักงาน กสทช. จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินการการแกไขปญหา
เรื่องการรองเรียนการตัดสัญญาณโทรศัพทมือถือในพ้ืนท่ีชุมนุม และการ
แกไขปญหาการรบกวนสัญญาณของการแพรภาพโทรทัศนผานดาวเทียม 
เพ่ือแถลงขาวใหสื่อมวลชนและสาธารณชนไดรับทราบ  

๑.๓ ควรมีการดําเนินการเพ่ิมเติมในกรณีผลกระทบตอบริการอินเทอรเน็ตท่ีเกิด
จากการท่ีกลุมผูชุมนุมบุกไปยังท่ีทําการ บมจ.กสท โทรคมนาคม และมีการ
ตัดไฟ 

๒. กสทช. ประวิทยฯ ไดสอบถาม รวมท้ังใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๒.๑ กรณีปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม ควรมีการหารือกับ

ผูประกอบการ IIG เพื่อหาทางกระจาย Internet Gateway ระหวาง
ประเทศ ไมใชกระจุกอยูท่ีอาคาร กสท โทรคมนาคม จุดเดียว 

๒.๒ กรณีสัญญาณดาวเทียม สํานักงาน กสทช. มีอุปกรณในการตรวจสอบ
แหลงท่ีมาการปลอยสัญญาณดาวเทียมท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม  

๒.๓ สํานักงาน กสทช. ควรตรวจสอบกรณีท่ีมีการรายงานวามีการสง SMS โดยมี
การเปลี่ยน Sender ID ซ่ึงเปนการปลอมแปลงเลขหมายโทรคมนาคม 

 



๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประธาน กสทช . (ระหวางวันท่ี ๑ 
กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) : ปบ. 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประธาน กสทช. (ระหวางวันท่ี ๑ 
กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) จํานวน ๔ ทาน ไดแก ศาสตราจารยพิเศษ 
ประสพสุข  บุญเดช  พลเอก ชิตศักดิ์  ประเสริฐ  นายสุรินทร  จิรวิศิษฎ และ     
รองศาสตราจารย ดร.สุเจตน  จันทรังษ ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ 
กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา 
กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษากรรมการ : กสทช. ดร.สุทธิพลฯ   

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช . (ดร.สุทธิพล         
ทวีชัยการ) ระหวางวันท่ี ๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ทาน ไดแก         
ดร.กิตติน  อุดมเกียรติ  ดร.สงขลา  วิชัยขัทคะ และ นายธานีรัตน  ศิริปะชะนะ ท้ังนี้ 
ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
(ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ) เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการเดินทางเขารวมงาน CASBAA Convention 2013 ณ เขตบริหาร
พิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน : กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการเดินทางเขารวมงาน CASBAA Convention 2013 ของ 
กสทช.สุภิญญาฯ ระหวางวันท่ี ๒๒ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง 
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามเอกสารท่ี กสทช.สุภิญญาฯ เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ไดใหขอสังเกตตอเนื่องจากเรื่อง รายงานผลการเดินทางเขา

รวมงาน CASBAA Convention 2013 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน วาเม่ือมีการไดรับขอมูลหรือประเด็นมาจากตางประเทศท่ีเก่ียวเนื่อง 
กับการกํากับดูแลในอนาคต สํานักงาน กสทช. ควรจะไดมีการนําประเด็นเหลานั้น 
มาศึกษาเพ่ือเตรียมการรับมือ เชนในครั้งนี้มีประเด็นตางๆ ไดแก กรณีกิจการ   
Over-The-Top (OTT) ซ่ึงในอนาคตจะมีผลกระทบกับผูใหบริการท้ังดานกิจการ 
Broadcast และ Telecom และกรณียานความถ่ี C-Band ซ่ึงใหบริการท้ังในสวน
ของเทคโนโลยี WiMax และ Fixed Satellite Service (FSS) ท้ังนี้ รวมถึงการ
ประชุมอ่ืนๆ ดวย เชน การประชุม GSR หรือการประชุม Telecom World 2013  
ท่ีผานมา ก็มีการกลาวถึงเรื่อง White Space หรือ Internet of thing หรือ 
Internet of Everything ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ควรจะตองศึกษากรณีดังกลาวเพ่ือ
รองรับสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 



๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :  รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ   
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ : มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ไดใหขอสังเกตเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖     
โดยขอใหสํานักงาน กสทช .  ตรวจสอบประเด็นความลาช าในการรับรอง          
เครื่องโทรคมนาคม และการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคม และรายงานใหทราบ
เปนรายกรณี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ :  รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ   

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๖ : มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ไดใหขอสังเกตเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๖  โดยมี
ประเด็นตางๆ ไดแก ใหสํานักงานฯ ตรวจสอบประเด็นเรื่องผูลงนามในรายงานผล
การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ อาทิ ในลําดับท่ี ๕ วามีอํานาจลงนามใน
รายงานผลการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณหรือไม และประเด็นสาเหตุ
ความลาชาในการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ และการขอจดทะเบียน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ท้ังนี้ โดยใหจัดทํารายงานกรณีท่ีใชระยะเวลาการ
ดําเนินการเกินกวา ๓๐ วันใหทราบเปนรายกรณี  

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน, ภบ. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 

เสนอ  
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ไดใหขอสังเกตเรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดย

ขอใหสํานักงาน กสทช. แนบรายงานการประชุม หรือมติท่ีประชุมท่ีเปนทางการใหท่ี
ประชุมทราบในการรายงานเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ในครั้งตอๆ ไปดวย  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๓๑๔๐/๒๕๕๕ : กสท., มส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๓๑๔๐/๒๕๕๕ (ระหวาง  

นายธงชัย  แกวรัมย และพวก รวม ๕ คน ผูฟองคดี กับสํานักงาน กสทช. ผูถูกฟอง
คดีท่ี ๑ และ กสทช. ผูถูกฟองคดีท่ี ๒) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
ระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหถอนวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกจาก
วาระการพิจารณา เนื่องจากอยูในระหวางการพิจารณาของกรรมการ กสทช .        
ดานกฎหมาย (กสทช. ดร. สุทธิพลฯ และ กสทช. พันตํารวจเอก  ทวีศักดิ์ฯ) ตามท่ี
เลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. สงขอคิดเห็นของท่ีประชุมให
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน 
กสทช. เพ่ือพิจารณาดําเนินการ โดยจัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบสวนท่ีคงเดิมและ
สวนท่ีแกไข รวมท้ังเหตุผล หลักการในการเปลี่ยนแปลง แกไข (เพ่ิมเติม) เพ่ือใชเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาของท่ีประชุม กสทช. และสําหรับการชี้แจงสรางความ
เขาใจกับสาธารณะชน นอกจากนี้ใหสงกลุมงานกฎหมายท้ังดานกิจการกระจายเสียงฯ 
และดานกิจการโทรคมนาคม ศึกษาขอมูลในประเด็นขอกฎหมายเก่ียวกับอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือใหมีความถูกตองและสอดคลองกับมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และรวบรวมสรุปนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
 



๑๐ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : รางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการประชุม คาตอบแทน และคาใชจายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... : นย.  
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหถอนวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง รางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการประชุม คาตอบแทน 
และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ออกจาก
วาระการพิจารณา เนื่องจากอยูในระหวางการพิจารณาของกรรมการ กสทช .        
ดานกฎหมาย (กสทช. ดร. สุทธิพลฯ และ กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ) ตามท่ี
เลขาธิการ กสทช. เสนอ เพ่ือนําไปแกไขปรับปรุงใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ 
ใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ โดยแสดง
รายละเอียดเปรียบเทียบสวนท่ีคงเดิมและสวนท่ีแกไข รวมท้ังเหตุผล หลักการในการ
เปลี่ยนแปลง แกไข และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ : การแตงตั้งผูทํางานในคณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและคุณภาพการ

ใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียงเพ่ิมเติม : ทท.  
 

มติท่ีประชุม อนุมัติใหแตง ต้ังนายองอาจ  เรืองรุงโสม ผู เชี่ยวชาญพิเศษ เปนผู ทํางานใน
คณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมประเภท
เสียง เพ่ิมเติม ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิค วาดวยการประสานและ

จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๔ ในประเด็นดาน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุ
คมนาคม : รองเลขาธิการ กสทช. (พล.อ.ต.ดร.ธนพันธุ  หรายเจริญ), วภ.  

 
มติท่ีประชุม    ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิค วาดวยการ

ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-ลาว ครั้งท่ี ๔ (The 4th 
Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand-Lao PDR Common Border 
- JTC) ในประเด็นดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการวิทยุคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบบันทึกความตกลงรวม (Agreed Minutes) ใน
สวนของการประชุมเต็มคณะ การประชุม Working Group 1 (Broadcasting) 
และการประชุม Working Group 2 (Mobile and Non-broadcasting) ตาม
ความเห็นของ กสท. และ กทค.  



๑๑ 
 

  

๓. เห็นชอบใหมีผูแทนดานกิจการโทรคมนาคมเขารวมการประชุมคณะกรรมการรวม
ทางเทคนิค วาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดน  
ไทย-ลาว ครั้งท่ี ๔  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ : ผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน   

ของสัญญาการใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก พ .ศ .  . . . .  : กสท . , 
คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใชกฎหมายดานกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน, มส., รส. 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีตอรายงานผลการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการใหบริการ
โทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน 
กสทช. นําไปเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ตอไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
การใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก  พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นํารางประกาศนําเสนอ
ประธาน กสท. เพ่ือลงนามในประกาศดังกลาวขางตนในฐานะปฏิบัติการแทน
ประธาน กสทช. ตามมติ ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๘ 
กันยายน ๒๕๕๖ เพ่ือนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  

ท้ังนี้ กสทช.ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผูมีอํานาจลงนามในประกาศ 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๕ เรื่อง ผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก  
พ.ศ. ....   

๒. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๑ ลงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๗ 
ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ ในสวน
หมายเหตุ วาระท่ี ๕.๕ ดังนี้ 

“ผมยืนยันวาควรมีการตรวจสอบประเด็นขอกฎหมายเก่ียวกับผูมีอํานาจ  
ลงนามในรางประกาศ กสทช. ใหชัดเจน เนื่องจากตาม พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) นั้น กําหนดให กสทช. เปนผูมีอํานาจหนาท่ีออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. และแมตาม
มาตรา ๒๓ วรรคทายของ พ.ร.บ. ฉบับดังกลาว จะกําหนดวา ในการปฏิบัติหนาท่ี
กสทช. อาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. 
ไดก็ตาม แตอํานาจในการลงนามรางประกาศฯ เปนอํานาจสําคัญและเปนอํานาจ
หนาท่ีเฉพาะอันสงวนไวปฏิบัติดวยตนเองของประมุของคกร ซ่ึงตามหลักการ
มอบหมายอํานาจหนาท่ี (Delegation of Authority) ตองพิจารณาลักษณะของ



๑๒ 
 

  

อํานาจหนาท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของเรื่องนั้น ดังนั้น หากยังไมมีความ
กระจางชัดในทางกฎหมายตอประเด็นนี้ ก็ควรท่ีจะพิจารณาใหประธาน กสทช. 
เปนผูลงนามในประกาศตางๆ เทานั้น เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาทเรื่อง
ความชอบดวยกฎหมายของรางประกาศจนเปนคดีปกครองจากการใชอํานาจทาง
ปกครองของเจาหนาท่ีท่ีตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น 
ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๙ (๑)”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ : แผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ (เดือนมกราคม –     

เดือนธันวาคม ๒๕๕๗) : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน, ภบ. 
 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ (เดือนมกราคม – 

เดือนธันวาคม ๒๕๕๗) ของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน
ของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอสังเกตของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 
ดังนี้ 
๒.๑ ใหแกไขขอความในขอ ๓ ขอบเขตในการดําเนินงานตรวจสอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน จากเดิม “ขอ ๔. กลุมงานหรือหนวยงาน
อ่ืนท่ีสํานักงาน กสทช. จัดตั้งข้ึนในอนาคต” แกไขใหมเปน “ขอ ๔. กลุมงาน
หรือหนวยงานอ่ืนท่ีสํานักงาน กสทช. จัดตั้งข้ึนในป ๒๕๕๗”  

๒.๒ ขอ ๔. การประเมินความเสี่ยงขอใหตรวจสอบความชอบเรื่อง การจัดทํา 
MOU ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของ  

๒.๓ ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในสอบทานการจัดทํา KPI ของสํานักงาน 
กสทช. ใหเสร็จกอนปงบประมาณ เพ่ือความถูกตองของกระบวนการ
พิจารณาคาตอบแทนพิเศษ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ : ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) สถานี

ตรวจสอบการใชความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio 
Monitoring Stations) และเห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการซ้ือสถานี
ตรวจสอบการใชความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio 
Monitoring Stations) จํานวน ๒๖ สถานี โดยวิธีประกวดราคา : รองเลขาธิการ 
กสทช. (พล.อ.ต.ดร. ธนพันธุ  หรายเจริญ), ภภ., พย. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา เพ่ือใหการดําเนินโครงการจัดตั้งชุดสถานีตรวจสอบการใช

ความถ่ีวิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring 
Stat ions) จํานวน ๒๖ สถานี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบตาม
ขอเสนอของสํานักงาน กสทช. ดังนี้ 



๑๓ 
 

  

๑. เห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) สถานีตรวจสอบการใช
ความถ่ีวิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring 
Stations) จํานวน ๒๖ สถานี โดยวิธีประกวดราคา ท้ังนี้ โดยใหปรับเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกเปน ๒ ข้ันตอน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมมากยิ่ง 
ดังนี้  
๑.๑ ใหปรับเกณฑการพิจารณาทางเทคนิคใหไมนอยกวารอยละ ๗๕ เพ่ือ 

คัดเลือกเฉพาะผูท่ีผานคุณสมบัติทางเทคนิคเขาสูข้ันตอนการเปดซองราคา
ตอไป 

๑.๒ พิจารณาเปดซองราคาผูท่ีผานคุณสมบัติ ตามขอ ๑.๑ เพ่ือคัดเลือกผูเสนอท่ี 
ยื่นราคาต่ําสุด  

๒. เห็นชอบราคากลาง (อางอิง) สถานีตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุระบบควบคุม
ระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) จํานวน ๒๖ สถานี 

๓. เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการซ้ือสถานีตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุ
ระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) 
จํานวน ๒๖ สถานี โดยวิธีประกวดราคา   

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 
สถานีตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control 
Radio Monitoring Stations) และเห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการซ้ือ
สถานีตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control 
Radio Monitoring Stations) จํานวน ๒๖ สถานี โดยวิธีประกวดราคา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ : การทบทวนโครงการท่ีขอรับการสงเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ ประจําป ๒๕๕๖ ประเภทท่ี ๑ ตามมติท่ีประชุม กสทช. 
จํานวน ๒ โครงการ : กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหถอนวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง การทบทวนโครงการท่ีขอรับการสงเสริมและ

สนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน     
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ ประจําป ๒๕๕๖ ประเภทท่ี ๑ 
ตามมติท่ีประชุม จํานวน ๒ โครงการ ออกจากวาระการพิจารณา ท้ังนี้ ใหสํานักงาน 
กสทช . นําเรื่องนี้ เสนอคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมายของ กสทช .        
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นผูมีสวนไดเสียในการพิจารณาใหความ
เห็นชอบโครงการในสวนของประธาน กสทช. ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน
วิจัยและพัฒนาฯ และเลขาธิการ กสทช. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
วิจัยและพัฒนาฯ กอนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. อีกครั้งหนึ่ง 

 



๑๔ 
 

  

หมายเหตุ ท่ีประชุม กสทช. ไดพิจารณาวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง การทบทวนโครงการท่ีขอรับการ
สงเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ ประจําป ๒๕๕๖ 
ประเภทท่ี ๑ ตามมติท่ีประชุม จํานวน ๒ โครงการ ในคราวเดียวกันวาระท่ี ๖.๒  
เรื่อง ความชอบดวยกฎหมายของการพิจารณาโครงการท่ีขอรับการสงเสริมและ
สนับสนุนเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ ประจําป ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ : การจัดทําตัวช้ีวัด (KPI) ของสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๗ : เลขาธิการ 

กสทช., บย. 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบรางตัวชี้วัด (KPI) ระดับสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๗ ท่ีสํานักงาน 

กสทช. ไดดําเนินการจัดทําข้ึนโดยสอดคลองกับแผนแมบทท้ัง ๓ ฉบับ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. กําหนดใหใชตัวชี้วัด (KPI) ระดับสํานักงาน ระดับกลุมงาน และระดับบุคคล เปน
ตัวชี้วัดสําหรับการประเมินเพ่ือจายคาตอบแทนประจําป ๒๕๕๗ ใหกับพนักงาน 
ลูกจาง และผูปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ตามระเบียบ กทช. วาดวยการ
เบิกจายคาตอบแทนประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช . รับ
ขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
๒.๑ มิติดานประสิทธิผล โดยควรกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของสํานักงาน 

กสทช. ในการดําเนินภารกิจตามแผนแมบทท้ัง ๓ แผน โดยการกําหนดเปน
อัตราสวนของจํานวนภารกิจในภาพรวมท่ีสํานักงาน กสทช . จะตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒.๒ ใหศึกษาวาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีการ
กําหนดกลุมของสํานักงาน กสทช. เทียบเคียงกับองคกรอิสระใดท่ีมีแนวทาง
ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน เพ่ือการกําหนดสัดสวนในการจัดทําตัวชี้วัด 
(KPI) ท่ีมีความสอดคลองกัน  

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ตั้งขอสังเกตตอ KPI มิติท่ี ๑ วา ยังขาดตัวชี้วัดของบางภารกิจตาม

แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงตามยุทธศาสตรดานท่ี ๕ ดานการคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ไดกําหนดตัวชี้วัดขอ ๑. วา “สามารถจัดทํา 
หลักเกณฑในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคใหแลวเสร็จภายใน ๒ ป” และแนวทาง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร ขอ ๕) กําหนดวา “๕) จัดทําหลักเกณฑในการคุมครอง
สิทธิของผูบริโภคตามมาตรา ๓๑ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓” ดังนั้นจึงควรดําเนินการใหครบถวนดวย ท้ังนี้ ควรมีการ
ไลเรียงภารกิจท่ีแผนแมบทตางๆ กําหนดใหตองดําเนินการใหสําเร็จในป ๒๕๕๗    
ใหครบถวน เพ่ือไมใหเกิดกรณีบางภารกิจหลุดไปจากกําหนด KPI 



๑๕ 
 

  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ : การอนุมัติขยายการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป ประจําป ๒๕๕๕, การอนุมัติกันเงินไว

เบิกเหล่ือมป ประจําป ๒๕๕๖ และเห็นชอบในหลักการการพิจารณาทบทวนการ
ใชจายงบประมาณแผนงาน/โครงการ ประจําป ๒๕๕๖ : เลขาธิการ กสทช.,   
รองเลขาธิการ กสทช. (ภารกิจยุทธศาสตรและกิจการองคกร), ยย. 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติการขยายกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ประจําป ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนรายการท่ีผูกพัน 

ลงนามในสัญญาแลว จํานวน ๑๑๑ รายการ จํานวนเงิน ๑๙๗.๑๗ ลานบาท และ
รายการท่ีผูกพันตามมติ กสทช. จํานวน ๒๗ รายการ จํานวนเงิน ๑๘๒.๒๑ ลานบาท 

๒. อนุมัติการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ กรณีเปนรายการท่ี
ไดรับอนุมัติงบประมาณจากมติท่ีประชุม กสทช. แลว และอยูระหวางดําเนินการ
ทางพัสดุ (กระบวนการจัดซ้ือ/จัดจาง/เชา) จํานวน ๒๕๘ รายการ จํานวนเงิน 
๗๓๓.๖๐ ลานบาท อนึ่ง หากไมอยูในเง่ือนไขดังกลาว ใหยกเลิกการกันเงิน 

๓. เห็นชอบในหลักการการมอบหมายใหคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการแทน กสทช. ในการพิจารณาปรับปรุงแผนงาน/
โครงการท่ีลาชากวาแผน เพ่ือนํางบประมาณดังกลาวไปใชจายแผนงาน/โครงการ
ท่ีดําเนินการเร็วกวาแผนท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ เพ่ือเปนการลดภาระการใชจายเงิน
งบประมาณในป ๒๕๕๗ ตอไป โดยใหนําเสนอผลตอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
อีกครั้ง 

๔. ใหรับขอสังเกตของ กสทช.ประวิทยฯ เรื่องตรวจสอบแผนงานโครงการประจําป 
๒๕๕๕ ท่ีไมมีรายละเอียดเลขท่ีสัญญาซ้ือ/สัญญาจางวา หากเปนกรณียังไมมีการ
กอหนี้ผูกพัน (ไมมีสัญญาจาง/ซ้ือ) ตามระเบียบฯ แลวยอมไมสามารถจะขอกัน
เงินเหลื่อมปตอไปได 

อนึ่ง กสทช. ประวิทยฯ ขอตั้งขอสังเกตและเปดเผยความเห็นเพ่ิมเติม โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง  
 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙ ลงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ขอให
บันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ ในสวนหมายเหตุ 
วาระท่ี ๕.๑๐ ดังนี้ 
“๑. กรณีการขยายกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ประจําป ๒๕๕๕ พิจารณาจากเอกสาร

แนบท่ีแสดงรายการท่ีขอกันเงินจํานวนท้ังสิ้น ๑๓๘ รายการ แลวพบวา ยังมี
สวนของรายการท่ีไมปรากฏเลขท่ีสัญญาซ้ือ/จาง จํานวน ๒๗ รายการ ซ่ึงเปน
จํานวนเงินสูงถึง ๑๘๒.๒๑๑ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๔๘ ของยอดเงินท่ีขอ
กันท้ังหมด ผมจึงเห็นควรตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหชัดเจนกอน 
เ นื่ อ ง จ า ก ห า ก มี ก ร ณี ก า ร ข ย า ย ร ะ ย ะ เ ว ล า กั น เ งิ น ต อ ไ ป อี ก  ๑  ป 
โดยไมมีสัญญาจริง ยอมไมสามารถกระทําไดตามระเบียบ กสทช. วาดวย
การงบประมาณของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ และการท่ี กสทช. มีมติ
อนุมัติก็จะเปนมติอันมิชอบ 



๑๖ 
 

  

๒. สํานักงาน กสทช. ควรเรงสะสางใหมีการเบิกจายเงินในรายการท่ีมีการทํา
สัญญาแลว และการดําเนินงานลุลวงแลว เพ่ือมิใหตองขอขยายการกันเงิน
เรื่อยไป ซ่ึงจากการพิจารณารายการท่ีขอขยายกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ประจําป 
๒๕๕๕ ในรายละเอียดบางโครงการพบวา นาจะมีดําเนินการเสร็จสิ้นแลวตั้งแต
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ เชน รายการคาจางดําเนินการจัดงานแถลงขาวผลงาน ๖ 
เดือนแรก กสทช. เดินหนา ๓ แผนแมบท เปนตน แตกลับปรากฏวายังไมมีการ
เบิกจายเงินเลย จึงควรมีการตรวจสอบและเรงรัดการเบิกจายใหเสร็จสิ้นดวย 
หรือหากมีปญหาอุปสรรคประการใดก็ควรเรงแกไขและหาขอยุติ 

๓. กรณีการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ประจําป ๒๕๕๖ แมผมเห็นดวยในหลักการ
ใหดําเนินการไดในสวนท่ีเปนความจําเปน แตผมยังไมสามารถพิจารณาเรื่องนี้ได 
เนื่องจากผมยังไมเคยใหความเห็นชอบแผนงบประมาณประจําป ๒๕๕๖ ดวย
เหตุผลวา สํานักงาน กสทช. มิไดเสนอรายละเอียดโครงการประกอบการ
พิจารณาของท่ีประชุมแตอยางใด ซ่ึงผมไดขอใหสํานักงาน กสทช. จัดสง
รายละเอียดของทุกโครงการใหผม แตยังคงไมมีการสงใหจนบัดนี้ ดังนั้นจึงขอ
ทวงรายละเอียดโครงการทุกโครงการตามแผนงบประมาณประจําป ๒๕๕๖    
ไว ณ ท่ีนี้ดวย” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ : การอนุมัติงบประมาณรายจายคาใชจายท่ีจําเปนข้ันต่ํา งบประมาณรายจาย      
ท่ีผูกพันขามป ประจําป ๒๕๕๗ และกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําป 
๒๕๕๗ : เลขาธิการ กสทช., รองเลขาธิการ กสทช. (ภารกิจยุทธศาสตรและ
กิจการองคกร), ยย. 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติใหสํานักงาน กสทช. ใชจายงบประมาณประจําป ๒๕๕๗ ในสวนท่ีเปน

รายจายประจําสําหรับการดําเนินงานไดตามกรอบของงบประมาณป ๒๕๕๖    
ไปพลางกอน 

 ๒. เห็นชอบงบประมาณรายจายท่ีผูกพันตามสัญญา ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
๓. สําหรับงบประมาณแผนงานโครงการใหมและงบประมาณรายจายท่ีจําเปน 

ประจําป ๒๕๕๗ ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ 
จํานวนท้ังสิ้น ๒,๓๗๗.๑๙ ลานบาท ใหสํานักงาน กสทช. จัดสงรายละเอียดให
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. พิจารณา ท้ังนี้ ให
สํานักงาน กสทช. เรงนําเสนอรายละเอียดขอมูลเพ่ือพิจารณาอนุมัติในภาพรวม
งบประมาณป ๒๕๕๗ ในการประชุม กสทช. ครั้งตอไป  

อนึ่ง กสทช. ประวิทยฯ มีประเด็นขอสังเกต โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหใน
ภายหลัง  

 
 
 



๑๗ 
 

  

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจายคาใชจายท่ีจําเปน   
ข้ันต่ํา งบประมาณรายจายท่ีผูกพันขามป ประจําป ๒๕๕๗ และกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๗ ในขอ ๑  

๒. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๐ ลงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๗ 
ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ ในสวน
หมายเหตุ วาระท่ี ๕.๑๑ ดังนี้ 
“๑. ในหลักการดําเนินงานท่ีดี เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของการดําเนินการตามแผน

งบประมาณประจําปแลว ควรท่ีจะมีการประเมินผลการดําเนินงานประจําป
ท่ีลวงมาแลว เพ่ือประเมินความสําเร็จและความคืบหนาของภารกิจเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแผนงบประมาณของปตอไป 

๒. ในการพิจารณางบประมาณ ผมยืนยันวา สํานักงาน กสทช. ตองเสนอ
รายละเอียดโครงการพรอมท้ังเสนอตัวชี้วัดของสํานักงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณาดวย และควรมีการพิจารณาสัดสวนของงบประมาณใหสอดคลอง
กับตัวชี้วัด ยุทธศาสตร และภารกิจ ตลอดจนคํานึงถึงสัดสวนงบประมาณ
ตามกลุมงานดวย”  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   : เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ : ขออนุมัติคาตอบแทนของคณะทํางานตรวจสอบเงินนําสงรายไดแผนดินจากการ

ใหบริการในระยะเวลาคุมครองผูใชบริการ : นย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหถอนวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง ขออนุมัติคาตอบแทนของคณะทํางานตรวจสอบ

เงินนําสงรายไดแผนดินจากการใหบริการในระยะเวลาคุมครองผูใชบริการ ออกจาก
วาระการพิจารณา ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวของตอไป  

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ : ความชอบดวยกฎหมายของการพิจารณาโครงการท่ีขอรับการสงเสริมและ
สนับสนุนเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประจําป ๒๕๕๖ (ประเภทท่ี ๑) : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามความเห็นคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมาย 

ของ กสทช. ตามแนวทางท่ี ๑ ซ่ึงเสนอใหยกเลิกมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี    
๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ซ่ึงเห็นชอบการให
การสงเสริมและสนับสนุนการใชเงินจากกองทุนฯ จํานวน ๑๐ โครงการ และ
มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับขอพิจารณาดังกลาวไป
ดําเนินการกอนนําเสนอ กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 
 



๑๘ 
 

  

๒. ใหยกเลิกมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการท่ีขอรับการสงเสริมและ
สนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะประจําป ๒๕๕๖ (ประเภทท่ี ๑) 

๓.  ใหสํานักงาน กสทช. แจงมติท่ีประชุมตามขอ ๑. และขอ ๒. ใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณา 

๔.  ใหสํานักงาน กสทช. นําเรื่องนี้เสนอคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมายของ 
กสทช. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นผูมีสวนไดเสียในการพิจารณา
ใหความเห็นชอบโครงการในสวนของประธาน กสทช .  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ และเลขาธิการ กสทช . ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ กอนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
อีกครั้งหนึ่ง 

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง ความชอบดวยกฎหมายของการพิจารณาโครงการท่ีขอรับการ
สงเสริมและสนับสนุนเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประจําป ๒๕๕๖ (ประเภทท่ี ๑) 

 
ประธาน ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช . ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ ในวันพุธท่ี ๑๕ มกราคม      

๒๕๕๗ ใหท่ีประชุมทราบ กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม  
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.      
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