
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 

วันอังคารท่ี  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  หองประชุม  ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_________________________ 

 
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. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสงา กรรมการ 
๖. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษนันท กรรมการ 
๗. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค กรรมการ 
๘. นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๙. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๑๐. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผูไมเขาประชุม 
๑. นายสุทธิพล  ทวีชัยการ ติดภารกิจ 
๒. นายประเสริฐ  ศีลพิพัฒน ติดภารกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจาหนาท่ีการประชุม  
๑. นายเฉลิมชัย  กกเกียรติกุล ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ 

กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย  เจียรานุชาติ ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร 
๓. นายสมสกุล  ชัยกาญจนศักดิ์ ผูบริหารระดับตน 

กลุมงานเลขาธิการและกํากับดูแลองคกร 
๔. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน ผูบริหารระดับตน  

กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางอรุณ  วงศศิวะวิลาส ผูบริหารระดับตน  

กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

  

๖. นายขจรศักดิ์  ทานานนท ผูบริหารระดับตน  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๗. นางนภาพร  เกงสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๘. นางสาวกานตชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๙. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๑๐. นางสาวสุภาวดี  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๑๒. นางสาวพรวิไล  แจมมณี พนักงานตามสัญญาจาง 
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

 
ผูช้ีแจง 
๑. นางสาวภานุพร  ภัทรโชค ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ 

กลุมงานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม 
๒. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ 

กลุมงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
๓. นางอัจฉรา  ปณยวณิช ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ 

กลุมงานพัฒนาสมรรถนะและวิชาการ 
๔. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 

กลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน 
๕. นางรมิดา  จรินทิพยพิทักษ ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 

กลุมงานสงเสริมการแขงขันและกํากับดูแลตนเอง 
๖. นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 

กลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนเคลื่อนท่ี และโทรทัศน 
ในระบบไอพี 

๗. นางสาวสุภัทรา  กฤตยาบาล ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๘. นางสาวมณีรัตน  กําจรกิจการ ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส. ๑) 

๙. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน 

๑๐. นางยุพา  จันทรกระจาง ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
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๑๑. นายประถมพงศ  ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 

๑๒. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานสงเสริมการแขงขันและกํากับดูแลตนเอง 

๑๓. นายวิทวัส  ปยวรรณวงศ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส. ๑) 

๑๔. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน 

๑๕. นางสาวศิริรักษ  เสมาเงิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 

๑๖. นางสาวพิชญนุช  ชลาชีวะ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 

๑๗. นางสาวธัญธารีย  สุธีวราสิทธิ์ พนกังานปฏบิัติการระดับกลาง 
กลุมงานสงเสริมการแขงขันและกํากับดูแลตนเอง 

๑๘. นางสาวปุณรดา  เตชะวนิช พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
กลุมงานพัฒนาสมรรถนะและวิชาการ 

๑๙. นางสาวณิตญาภรณ  วาจศร พนักงานตามสัญญาจาง 
กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๒๐. นางสาวการยสิริ  กิตติกุลธัญโรจน พนักงานตามสัญญาจาง 
กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  

ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

๑.  ตามท่ีไดมีการประชุม กสทช. วาระพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือบรรจุแตงตั้งดํารงตําแหนง      
รองเลขาธิการ กสทช. ๓ ภารกิจ ซ่ึงมีผูผานการคัดเลือก และสํานักงาน กสทช. 
ไดมีคําสั่งบรรจุแตงตั้งไปแลว ดังนี้ ๑) รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจยุทธศาสตร
และบริหารองคกร ไดแก นายไตรรัตน วิริยะศิริกุล ๒) รองเลขาธิการ กสทช. 
ภารกิจโทรคมนาคม ไดแก นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร และ ๓) รองเลขาธิการ 
กสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ ไดแก พล.อ.ต. ดร. ธนพันธุ  หรายเจริญ 
ท้ังนี้ ลําดับท่ี ๑ - ๒ ไดมีคําสั่งบรรจุแตงตั้งวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ สําหรับ
ลําดับท่ี ๓ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป ซ่ึงจะชวย  
แบงเบาภาระงานของเลขาธิการ กสทช. ไดมากข้ึน จึงขอแจงใหคณะกรรมการ 
ทุกทานทราบ 



๔ 
 

  

๒. เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดไปรวมพิธีเปดสํานักงาน
ภู มิภาคอาเซียนและแปซิฟกของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 
(International Telecommunication Union : ITU) ณ อาคารศูนยฝกอบรม
ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ถนนแจงวัฒนะ เพ่ือรองรับการขยายตัว       
และอํานวยความสะดวกแกประเทศสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 
๓๘ ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยมีรองประธาน กสทช. พันเอก 
เศรษฐพงคฯ  กสทช.สุทธิพลฯ  กสทช.ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ 
รวมท้ังเลขาธิการ กสทช. เขารวมเปนเกียรติในงานนี้ดวย โดย Dr.Eun Ju Kim 
ผูอํานวยการสํานักงานฯ ไดใหการตอนรับ 

๓. เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดรับเชิญจากวิทยาลัยการ  
ทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ใหไปบรรยายเรื่อง “บทบาทของ กสทช. 
กับการพัฒนาประเทศ” ซ่ึงไดรับความสนใจจากนายทหารสัญญาบัตรของ
กองทัพอากาศอยางมาก  

๔. เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช . และคณะ ไดไปตรวจเยี่ยม
สํานักงาน กสทช. เขต ๗ นครราชสีมา เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีไดมอบ
นโยบายไว ซ่ึงพบวามีปญหาอุปสรรคเรื่องน้ําใชของสํานักงานฯ และไดมอบหมาย
ใหรองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ เรงแกไข เนื่องจากขณะนี้
ในพ้ืนท่ีมีปญหาความแหงแลงมาก จึงควรพิจารณาแนวทางใหความชวยเหลือ 
โดยจะทําการติดปมน้ําเพ่ิมเติม ขอใหสํานักงานฯ เรงดําเนินการในเรื่องนี้  

๕. เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดเปนประธานในพิธีเปดการ
ประชุมเสวนา และรับฟงความเห็นเฉพาะกลุม เรื่องศักยภาพและความพรอมของ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๒๐๑๕ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พารค โดยมี กสทช.สุภิญญาฯ เขารวมในพิธีเปดครั้งนี้
ดวย ซ่ึงสํานักงานฯ ไดจัดข้ึนเพ่ือเปนเวทีใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ไดรวมกันแสดงความเห็นตางๆ ซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนในการ
ทํางานเพ่ือกําหนดทิศทางของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนของไทย 
ในการนี้จะไดรวมกับหนวยงานของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ  

๖. เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดไปเปนประธานในพิธีเปดการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกใหใชคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ 
สํานักงาน กสทช. ซ่ึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญในการกํากับดูแลการเปลี่ยนผานการ
รับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิตอล โดยการจัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้งนี้เปนเวทีเพ่ือรับฟงความเห็นและปญหาอุปสรรค
เพ่ือนําไปปรับปรุงและสรางกรอบแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนตอไป  

อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. ไดขออนุญาตประธาน กสทช. เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน
ของสํานักงาน กสทช. ใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีไดเกิดเหตุเพลิงไหมท่ีศูนยพักพิง
ชั่วคราวผูหนีภัยจากการสูรบบานแมสุรินทร จังหวัดแมฮองสอน โดยมีผูประสบภัย



๕ 
 

  

เสียชีวิตจํานวนมาก ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงพระราชทานให
ความชวยเหลือแกผูประสบอัคคีภัยดังกลาว แตยังติดขัดดานการสื่อสาร และ 
เลขาธิการ กสทช . ไดประสานงานกับผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอนในการ
ประสานงานกับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมท้ัง ๕ ราย เพ่ือเขาไปตั้งศูนยชวยเหลือ
เก่ียวกับการสื่อสาร โดยศูนยท่ีจัดตั้งข้ึนใชชื่อศูนยสื่อสาร กสทช. เพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัย โดยจะเปนการดําเนินการรวมกับจังหวัดแมฮองสอน จึงขอแจงให       
ท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบ 

 
มติท่ีประชุม               ๑. รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช. รับไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
๒. รับทราบรายงานการจัดตั้งศูนยสื่อสาร กสทช. เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย ตามท่ี

เลขาธิการ กสทช. รายงานใหท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๓ กุมภาพันธ 

๒๕๕๖ 
    
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยใหแกไขขอความมติในวาระท่ี ๖.๑ ดังนี้ 
“ท่ีประชุมไดพิจารณาผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมของสถานท่ีตั้ง

สํานักงาน กสทช. แหงใหม และแนวคิดในการออกแบบเบื้องตน ตามท่ีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เสนอ ซ่ึงท่ีประชุมมีขอสรุปในการ
พิจารณา ๒ แนวทางไดแก แนวทางท่ี ๑ ท่ีตั้งสํานักงาน กสทช. หลัก อยูท่ีถนน
พหลโยธิน ซอย ๘ และสวนท่ีเปนสวนสนับสนุนอยูท่ีบริเวณสํานักงาน กสทช.   
เขต ๑ นนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร และแนวทางท่ี ๒ สวนท่ีเปนสวนสนับสนุนอยูท่ี
บริเวณสํานักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ และท่ีตั้งสํานักงาน กสทช. หลัก 
อยูท่ีสํานักงาน กสทช. เขต ๑ นนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร ซ่ึงท่ีประชุมเสียงขางมาก 
(ประธาน กสทช.  กสทช.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน  กสทช.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา    
กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท  กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสงา  
และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค) มีมติเห็นชอบกําหนดสถานท่ีตั้งสํานักงาน กสทช. 
แหงใหมตามแนวทางท่ี ๒ สําหรับท่ีประชุมเสียงขางนอย (รองประธาน กสทช.  
(พันเอก นที ศุกลรัตน)  กสทช.พลโท ดร. พีระพงษ  มานะกิจ  กสทช.สุทธิพล   
ทวีชัยการ และ กสทช.พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร) มีมติเห็นชอบกําหนดสถานท่ีตั้ง
สํานักงาน กสทช. แหงใหมตามแนวทางท่ี ๑ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. รับไป
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

อนึ่ง รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) ไมไดอยูในท่ีประชุม
ระหวางการพิจารณาวาระนี้ แตไดประสานสอบถามความเห็นทางโทรศัพท ซ่ึง    
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) เห็นดวยกับแนวทางท่ี ๑ 

 



๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้ง ท่ี ๒/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
   

มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๓  
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

   
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

กิจการโทรทัศน ระหวางวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีประธาน 
กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) : 

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี 

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :  สิทธิในการใชคล่ืนความถี่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐภายหลัง

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช
บังคับ : มท. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบความเห็นของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย กสทช. ตอสิทธิในการใช
คลื่นความถ่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐภายหลังพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใชบังคับ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 



๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖ : มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ มีความเห็นใหสํานักงาน กสทช. วางแนวทางแกไขปญหา
ระยะยาวเก่ียวกับอุปกรณ RFID ในทางเขา-ออกของอาคารตางๆ แทนการจับกุม
เพียงอยางเดียว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประธาน กสทช . (ระหวางวันท่ี ๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖) : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประธาน กสทช. ระหวางวันท่ี ๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จํานวน ๔ ทาน ไดแก ศาสตราจารย
พิเศษ ประสพสุข บุญเดช  พลเอกชิตศักดิ์ 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 ๔.๔ : รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน

มกราคม และเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน

มกราคม และเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ ตั้งแตการประชุมครั้ง ท่ี  ๕/๒๕๕๔ –          
๒/๒๕๕๖ (งานคางดําเนินการ) จํานวน ๓๙ เรื่อง แยกออกเปนดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน ๒๕ เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑๔ เรื่อง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ :  รายงานการติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนแมบทกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ ส้ินสุดประมาณกุมภาพันธ ๒๕๕๖ : 
คณะอนุกรรมการติดตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน, 
อส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนแมบทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ สิ้นสุดประมาณกุมภาพันธ ๒๕๕๖ ตาม
เอกสารท่ีคณะอนุกรรมการติดตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ ประจําป ๒๕๕๕ : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม          
เพ่ือประโยชนสาธารณะ ประจําป ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : องคประกอบของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมาย กสทช. : กสท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหแตงตั้ง นายวีรพล  ปานะบุตร เปนอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมาย 

กสทช. แทน ศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ อนุกรรมการท่ีขอลาออก ซ่ึงเปน
การใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ ในการ
จัดทําคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมาย กสทช. (เพ่ิมเติม) ใหสํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือ
วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : การเปนเจาภาพจัดงาน ITU Telecom World 2013 รวมกับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : คณะทํางานประสานงานเพ่ือพิจารณา
กําหนดแนวทางการดําเนินนโยบายรัฐบาล และพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
มติท่ีประชุม         เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. สงเรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการเปน

เจาภาพจัดงาน ITU Telecom World 2013 รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ใหคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
พิจารณาใหความเห็นกอนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาตอไป  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ : การมอบหมาย กสทช. และผูแทนสํานักงาน กสทช. เขารวมการประชุมหนวยงาน

กํากับดูแลระดับโลก (GSR) ครั้งท่ี ๑๓ : ตย. 
 

มติท่ีประชุม              ๑. รับทราบเรื่องการเขารวมการประชุมหนวยงานกํากับดูแลระดับโลก (Global 
Symposium for Regulation : GSR) ครั้งท่ี ๑๓ ซ่ึงจัดโดยสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศระหวางวันท่ี ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงวอรซอ 
สาธารณรัฐโปแลนด ท้ังนี้ ใหกรรมการ กสทช. ท่ีมีความประสงคจะเขารวมการ
ประชุมดังกลาวขางตนแจงความประสงคใหสํานักงาน กสทช. ทราบ เพ่ือจะได
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

๒. อนุมัติองคประกอบคณะผูแทนสํานักงาน กสทช. เพ่ือเขารวมการประชุมตาม   
ขอ ๑ ประกอบดวย เลขาธิการ กสทช. ผูแทนกลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ ผูแทน
กลุมงานการตางประเทศ และผูแทนกลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการใน
กิจการโทรคมนาคม กลุมละ ๑ คน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให
เพ่ิมเติมผูแทนกลุมงานดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ๑ คน     
โดยมอบหมายให กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ หารือรวมกับรองประธาน กสทช.  
(พันเอก นทีฯ) เพ่ือกําหนดรายชื่อผูแทนดังกลาว และจัดสงรายชื่อผูแทนให
สํานักงาน กสทช. เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : การแตงตั้งอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของ

สํานักงาน กสทช. (เพ่ิมเติม) : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ
บริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช., นย. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหแตงตั้งนางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ เปนอนุกรรมการพิจารณาการปรับปรุง

ระ เบี ยบการบริหารงานภายในของสํ านั กงาน กสทช .  ( เ พ่ิม เติม )  ตาม ท่ี
คณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยมอบหมายใหประธาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไป
หารือประธานคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาปรับลดผูแทนของสํานักงาน กสทช. 



๑๐ 
 

  

ในคณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของ
สํานักงาน กสทช. ลง จํานวน ๑ ทาน 

 อนึ่ง ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับปรุงระเบียบการ
บริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. (เพ่ิมเติม) ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช . ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ติดภารกิจ มิไดรวมลงมติวาระนี้ในท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ : การขยายระยะ เ วลาและการปรั บ เป ล่ี ยนขอบเขต อํานาจหน า ท่ีของ

คณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ีของ กสท. : มส. 
 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติใหขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสงเสริมและ

กํากับการแขงขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ออกไปอีก ๑ ปนับ
แตวันท่ีครบกําหนด (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖) ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก 
นทีฯ) เสนอ 

๒. เห็นชอบใหปรับเปลี่ยนขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือ
การปฏิบัติหนา ท่ีของ กสท . จํานวน ๔ คณะ ท้ังนี้  ตามมาตรา ๓๓ แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๒.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
๒.๒ คณะอนุกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลกันเอง 
๒.๓ คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
๒.๔ คณะอนุกรรมการสงเสริมและกํากับการแขงขันในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน 
 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ติดภารกิจ มิไดรวมลงมติวาระนี้ในท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ : การปรับเปล่ียนขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดาน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : มส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับเปลี่ยนขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ท้ังนี้ ตามมาตรา ๓๑ แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 



๑๑ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ :  การแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ
โทรคมนาคมประเภทเสียง : ทท. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ

โทรคมนาคมประเภทเสียง โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และวาระการปฏิบัติ
หนาท่ี ๓ เดือน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตาม
มาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท้ังนี้ โดย
ใหไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ในอัตราก่ึงหนึ่งของคณะอนุกรรมการตามขอ 
๑๔ (๒ ) ขอ ๑๕ และขอ ๑๗ (๒ ) ของระเบียบ กสทช .  วาดวยการประชุม 
คาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
๑. รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจโทรคมนาคม  ประธานคณะทํางาน 
๒. นายปริญญา  เทศบรรทัด    ผูทํางาน 
๓. นายสุรพล  เกียรติยศสกุล    ผูทํางาน 
๔. พันเอก วิเศษ  เจริญสุข    ผูทํางาน 
๕. นายกิติศักดิ์  ออมทรัพย    ผูทํางาน 
๖. นายสุปรีย  เทียนทํานูล    ผูทํางาน 
๗. ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม  ผูทํางาน 
๘. ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครอง ผูทํางาน 
 ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  
๙. ผูอํานวยการกลุมงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ผูทํางาน 
๑๐. ผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ผูทํางาน 
๑๑. นายอธิวัจน  เอ่ียมดิลกวงศ    ผูทํางาน 
๑๒. นายวีรศักดิ์  แกวศรีดํา    ผูทํางานและเลขานุการ 
๑๓. นายธีระ  จงสมชัย     ผูชวยเลขานุการ 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและคุณภาพการ
ใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุม
ไปปรับปรุงถอยคําในสวนของอํานาจหนาท่ีใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน รวมท้ัง 
ดําเนินการใหเปนไปตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือ
วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ : แตงตั้งคณะทํางานประสานงานเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล และพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ เพ่ิมเติม : ฝายเลขานุการคณะทํางานประสานงานเพ่ือพิจารณากําหนด
แนวทางการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลฯ 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติใหแตงตั้งผู อํานวยการสํานักงบประมาณ หรือผูแทน เปนผูทํางานใน

คณะทํางานประสานงานเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล และพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(เพ่ิมเติม) ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีคณะทํางานประสานงานเพ่ือ
พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลฯ เสนอ 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานประสานงานเพ่ือพิจารณากําหนด  
แนวทางการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล และพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม) ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติ
หลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

๒. ท่ีประชุมมีมติไมอนุมัติการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล และพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เพ่ิมเติม จํานวน ๓ ดาน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ เนื่องจากพิจารณาเห็นวา
คณะทํางานประสานงานเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล และพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มี
องคประกอบครอบคลุมท้ังดานโทรคมนาคม ดานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน  และดานการตางประเทศ ซ่ึงเปนกลไกในการผลักดันใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอยูแลว ดังนั้น จึงยังไมมีความจําเปนท่ีจะแตงตั้งคณะทํางานเพ่ิมเติมตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๓ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการแพรเสียงแพรภาพรายการท่ีสําคัญ  
พ.ศ. .... : สส. 

  
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ

การแพรเสียงแพรภาพรายการท่ีสําคัญ พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช.    
(พันเอก นทีฯ) เสนอ    

๒. มอบอํานาจให  กสท .  ปฏิบัติหนา ท่ี กสทช .  ตามมาตรา ๒๗ (๒๔ ) แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และใหประธาน กสท. ลงนามใน
ประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทน ประธาน กสทช. เพ่ือประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาตอไป 

อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผูท่ีมีอํานาจลงนามในประกาศ 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุมมีมติรับรองมติ ท่ีประชุมในวาระนี้  ในการประชุม กสทช . ครั้ง ท่ี         

๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖  
๒. กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๒๓๙ ลงวันท่ี ๙ เมษายน 

๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 
ดังนี้ 
“เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) 

กําหนดให กสทช. เปนผูมีอํานาจหนาท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง      
อันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ซ่ึงอํานาจในการลงนามรางประกาศฯ นั้น 
เปนอํานาจหนาท่ีเฉพาะของประมุขในองคกร คือ ประธาน กสทช. ท่ีตองสงวน
ไวปฏิบัติเองเทานั้น ดังนั้นผมจึงเห็นควรใหมีการตรวจสอบในประเด็นเก่ียวกับ 
ผูมีอํานาจลงนามในรางประกาศ กสทช. ใหชัดเจนวาแนวทางท่ีชอบดวย
กฎหมายเปนเชนไร แตหากไมมีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบขอกฎหมาย     
ในประเด็นนี้ใหกระจางชัด ผมก็เห็นควรท่ีประธาน กสทช. จะเปนผูลงนาม    
ในประกาศตางๆ เอง เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมาย
ของรางประกาศเปนคดีปกครองจากการใชอํานาจทางปกครองของเจาหนาท่ี  
ท่ีตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)” 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ : สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของ
กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก สําหรับการ     
เช่ือมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. .... : กสท., พส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีตอความคิดเห็นสาธารณะตอราง 

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือ
แปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน 
แบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite 
TV) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําไปลง
เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ตอไป  

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน แบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมตอไปยัง
ระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช.  
(พันเอก นทีฯ) เสนอ โดยใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอประธาน กสท. เพ่ือ      
ลงนามในประกาศดังกลาวขางตน ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. ตาม
มติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือนํา
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป   

อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผูท่ีมีอํานาจลงนามในประกาศ 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 
 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๒๓๙ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๖ 
ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ ดังนี้ 
“เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) 

กําหนดให กสทช . เปนผู มี อํานาจหนาท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ ง          
อันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ซ่ึงอํานาจในการลงนามรางประกาศฯ นั้น 
เปนอํานาจหนาท่ีเฉพาะของประมุขในองคกร คือ ประธาน กสทช. ท่ีตองสงวนไว
ปฏิบัติเองเทานั้น ดังนั้นผมจึงเห็นควรใหมีการตรวจสอบในประเด็นเก่ียวกับผูมี
อํานาจลงนามในรางประกาศ กสทช. ใหชัดเจนวาแนวทางท่ีชอบดวยกฎหมายเปน
เชนไร แตหากไมมีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบขอกฎหมายในประเด็นนี้ใหกระจางชัด 
ผมก็เห็นควรท่ีประธาน กสทช. จะเปนผูลงนามในประกาศตางๆ เอง เพ่ือปองกันมิ
ใหเกิดขอพิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมายของรางประกาศเปนคดีปกครองจาก
การใชอํานาจทางปกครองของเจาหนาท่ีท่ีตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจ
หนาท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)” 

 
 



๑๕ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ : ขอปรับปรุงรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหใชคล่ืน
ความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนสําหรับการประกอบกิจการทาง
ธุรกิจ พ.ศ. .... : มส., จส., สส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหใช
คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนสําหรับการประกอบกิจการ
ทางธุรกิจ พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ ให
สํานักงาน กสทช. ไปจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (เพ่ิมเติม) อีก ๑ สัปดาห กอน
ดําเนินการใหเปนไปตามมติ ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ตอไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุมมีมติรับรองมติท่ีประชุมในวาระนี้ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 

เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ : การกําหนดใหเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ : จส., มส. 
 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดให
เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ ให
สํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปแกไขปรับปรุงรางประกาศในกรณี
อุปกรณแปลงสัญญาณวิทยุโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (Set-Top-Box) 
โดยใหไดรับการยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตมี และใบอนุญาตใช ตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท้ังนี้ โดยไมครอบคลุมกรณีใบอนุญาต
นําออก 

๒. มอบอํานาจให  กสท .  ปฏิบัติหนา ท่ี กสทช .  ตามมาตรา ๒๗ (๒๔ ) แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และใหประธาน กสท. ลงนามใน
ประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทน ประธาน กสทช. เพ่ือประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาตอไป 

อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผูท่ีมีอํานาจลงนามในประกาศ 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 

 
 
 



๑๖ 
 

  

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุมมีมติรับรองมติ ท่ีประชุมในวาระนี้  ในการประชุม กสทช . ครั้ง ท่ี         
๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖  

๒. กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๒๓๙ ลงวันท่ี ๙ เมษายน 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 
ดังนี้ 
“เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) 

กําหนดให กสทช. เปนผูมีอํานาจหนาท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง      
อันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ซ่ึงอํานาจในการลงนามรางประกาศฯ นั้น 
เปนอํานาจหนาท่ีเฉพาะของประมุขในองคกร คือ ประธาน กสทช. ท่ีตองสงวน
ไวปฏิบัติเองเทานั้น ดังนั้นผมจึงเห็นควรใหมีการตรวจสอบในประเด็นเก่ียวกับ 
ผูมีอํานาจลงนามในรางประกาศ กสทช. ใหชัดเจนวาแนวทางท่ีชอบดวย
กฎหมายเปนเชนไร แตหากไมมีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบขอกฎหมาย     
ในประเด็นนี้ใหกระจางชัด ผมก็เห็นควรท่ีประธาน กสทช. จะเปนผูลงนาม    
ในประกาศตางๆ เอง เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมาย
ของรางประกาศเปนคดีปกครองจากการใชอํานาจทางปกครองของเจาหนาท่ี  
ท่ีตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ :  การคืนเงินและเรียกชําระเงินคาธรรมเนียมการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน

โดยท่ัวถึง ประจําป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. สงเรื่อง การคืนเงินและเรียกชําระเงินคาธรรมเนียม

การจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง ประจําป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ของ
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมใหคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ พิจารณาใหความเห็นและนําเสนอท่ีประชุม กสทช . 
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 
และรายงานใหท่ีประชุม กสทช. ทราบตอไป ดังนี้ 
๒.๑ ใหตรวจสอบความชัดเจนในประเด็นดานกฎหมายเรื่องการนําสงเงินเขา

กองทุนฯ ของสํานักงานฯ ตามกฎหมายเดิม และกฎหมายใหมจะกําหนด
แนวทางปฏิบัติอยางไร 

๒.๒ ใหสํานักงาน กสทช. ศึกษาความเปนไปไดในกรณีท่ี กสทช. จะมอบอํานาจ
ใหสํานักงาน กสทช. ปฏิบัติการแทนในสวนท่ีเก่ียวกับภาระผูกพันของ
กองทุนฯ เดิม 

 



๑๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ : การพิจารณารางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกํากับการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ

การกํากับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และแบบรับรองการ
ปฏิบัติตามเ ง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามท่ี         
รองประธาน กสทช. (พันเอก นที) เสนอ 

๒. มอบอํานาจให  กสท .  ปฏิบัติหนา ท่ี กสทช .  ตามมาตรา ๒๗ (๒๔ ) แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และใหประธาน กสท. ลงนามใน
ประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทน ประธาน กสทช. เพ่ือประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาตอไป  

อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผูท่ีมีอํานาจลงนามในประกาศ 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุมมีมติรับรองมติ ท่ีประชุมในวาระนี้  ในการประชุม กสทช . ครั้ง ท่ี         

๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖  
๒. กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๒๓๙ ลงวันท่ี ๙ เมษายน 

๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 
ดังนี้ 
“เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) 

กําหนดให กสทช. เปนผูมีอํานาจหนาท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง      
อันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ซ่ึงอํานาจในการลงนามรางประกาศฯ นั้น 
เปนอํานาจหนาท่ีเฉพาะของประมุขในองคกร คือ ประธาน กสทช. ท่ีตองสงวน
ไวปฏิบัติเองเทานั้น ดังนั้นผมจึงเห็นควรใหมีการตรวจสอบในประเด็นเก่ียวกับ 
ผูมีอํานาจลงนามในรางประกาศ กสทช. ใหชัดเจนวาแนวทางท่ีชอบดวย
กฎหมายเปนเชนไร แตหากไมมีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบขอกฎหมาย     
ในประเด็นนี้ใหกระจางชัด ผมก็เห็นควรท่ีประธาน กสทช. จะเปนผูลงนาม    
ในประกาศตางๆ เอง เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมาย
ของรางประกาศเปนคดีปกครองจากการใชอํานาจทางปกครองของเจาหนาท่ี  
ท่ีตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)” 

   
 
 
 
       



๑๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ : การอนุญาตใหใชวงจรดาวเทียมเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน : วส., มส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบใหถอนเรื่องการอนุญาตใหใชวงจรดาวเทียมเพ่ือการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน ออกจากวาระการพิจารณาตามท่ีรองประธาน กสทช. 
(พันเอก นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ ใหสงเรื่องการอนุญาตใหใชวงจรดาวเทียมเพ่ือการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ใหคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดาน
กฎหมาย กสทช. พิจารณาใหความเห็นในประเด็นกฎหมายเก่ียวกับอํานาจหนาท่ี
ในการกํากับดูแล ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ กอนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาตอไป 

๒. มอบหมายใหรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) และรองประธาน กสทช.    
(พันเอก เศรษฐพงคฯ) หารือเรื่องแนวทางการดําเนินงานในการกํากับดูแลเรื่อง  
ท่ีมีความเชื่อมโยงเก่ียวพันกันระหวางกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช.สุภิญญาฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวาจะไดหารือกับ กสทช.    

ประวิทยฯ เพ่ือศึกษาประเด็นการคุมครองผูบริโภคท่ีมีความเชื่อมโยงเก่ียวพันกัน
ระหวางกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม และจะได
สรุปนําเสนอท่ีประชุม กสท. กทค. และ กสทช. เพ่ือพิจารณาตอไป 

๒. กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๒๓๙ ลงวันท่ี ๙ เมษายน 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 
ดังนี้ 
“เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) 

กําหนดให กสทช. เปนผูมีอํานาจหนาท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง      
อันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ซ่ึงอํานาจในการลงนามรางประกาศฯ นั้น 
เปนอํานาจหนาท่ีเฉพาะของประมุขในองคกร คือ ประธาน กสทช. ท่ีตองสงวน
ไวปฏิบัติเองเทานั้น ดังนั้นผมจึงเห็นควรใหมีการตรวจสอบในประเด็นเก่ียวกับ 
ผูมีอํานาจลงนามในรางประกาศ กสทช. ใหชัดเจนวาแนวทางท่ีชอบดวย
กฎหมายเปนเชนไร แตหากไมมีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบขอกฎหมาย     
ในประเด็นนี้ใหกระจางชัด ผมก็เห็นควรท่ีประธาน กสทช. จะเปนผูลงนาม    
ในประกาศตางๆ เอง เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมาย
ของรางประกาศเปนคดีปกครองจากการใชอํานาจทางปกครองของเจาหนาท่ี  
ท่ีตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)” 

 
 
 
 



๑๙ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดหมวดหมูและการจัดลําดับ
บริการโทรทัศนท่ีไมใชคล่ืนความถี่ พ.ศ. .... : ชส., มส. 

 
มติประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีตอความคิดเห็นสาธารณะของราง

ประกาศ กสทช. หลักเกณฑการกําหนดหมวดหมูและการจัดลําดับบริการ
โทรทัศนท่ีไมใชคลื่นความถ่ี พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให
สํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ตอไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกําหนด
หมวดหมูและการจัดลําดับบริการโทรทัศนท่ีไมใชคลื่นความถ่ี พ.ศ. .... ตามท่ี  
รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ และใหนําเสนอประธาน กสท. ลงนาม
ในประกาศดังกลาวในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือประกาศใน      
ราชกิจจานุเบกษาตอไป ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ เม่ือ
วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  

อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผูท่ีมีอํานาจลงนามในประกาศ 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๒๓๙ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ ดังนี้ 
“เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) 

กําหนดให กสทช . เปนผู มี อํานาจหนาท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ ง          
อันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ซ่ึงอํานาจในการลงนามรางประกาศฯ นั้น 
เปนอํานาจหนาท่ีเฉพาะของประมุขในองคกร คือ ประธาน กสทช. ท่ีตองสงวนไว
ปฏิบัติเองเทานั้น ดังนั้นผมจึงเห็นควรใหมีการตรวจสอบในประเด็นเก่ียวกับผูมี
อํานาจลงนามในรางประกาศ กสทช. ใหชัดเจนวาแนวทางท่ีชอบดวยกฎหมายเปน
เชนไร แตหากไมมีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบขอกฎหมายในประเด็นนี้ใหกระจาง
ชัด ผมก็เห็นควรท่ีประธาน กสทช. จะเปนผูลงนามในประกาศตางๆ เอง เพ่ือ
ปองกันมิใหเกิดขอพิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมายของรางประกาศเปนคดี
ปกครองจากการใชอํานาจทางปกครองของเจาหนาท่ีท่ีตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึง
มีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)” 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ : ขอเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ืออนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., มส. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงองคประกอบรายชื่ออนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิค 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จากเดิม รศ.ดร.วาทิต  เบญจพลกุล 
เปลี่ยนเปน พล.ต.ดร.ชัยณรงค  เชิดชู ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา 
๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีรองประธาน 
กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการจัดทํา
มาตรฐานดานเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใหสํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือ
วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ : การจัดสงรายงานการประชุม กสทช. แบบบันทึกเสียงลงส่ือบันทึกเสียงให

ผูเกี่ยวของ : กส. 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. จัดทําแนวทางการเปดเผยรายงานการประชุมแบบ

บันทึกเสียงลงสื่อบันทึกเสียง ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับขอ ๓๗ ของระเบียบ กสทช. 
วาดวยขอบังคับการประชุม กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๖  และนําเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาตอไป ท้ังนี้ ในระหวางการจัดทํา
แนวทาง ใหสํานักงาน กสทช. จัดสงรายงานการประชุมแบบบันทึกเสียงลงสื่อ
บันทึกเสียงให กสทช. ตามแนวปฏิบัติท่ีดําเนินการมาเปนปกติตอไป 

อนึ่ง ขอใหสํานักงาน กสทช. ในสวนท่ีรับผิดชอบการประชุม กสท. และ กทค. 
ปรับปรุงเรื่องการเปดเผยรายงานการประชุมใหรวดเร็วยิ่งข้ึน และมีการเปดเผย
ระเบียบวาระการประชุมดวย ในแนวทางเดียวกับการประชุม กสทช. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙ : การขอสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของนางสาวอิงพร  ศิริกุลบดี : วย. 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ

จัดทําหลักเกณฑในการรับสมัครและคัดเลือกผูมีคุณสมบัติในการขอรับทุนการศึกษา
ของสํานักงาน กสทช. และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาตอไป  

 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ : รางเนื้อหารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๕ : คณะทํางานกํากับ
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๕ ของ กสทช., ยย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบรางเนื้อหารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๕ ตามท่ี

สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นท่ีประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงใหมีความครบถวนสมบูรณ ดังนี้ 
๑. ใหเพ่ิมเติมเนื้อหาในสวนท่ี ๓ ผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญของ กสทช. ประจําป 

๒๕๕๕ โดยเพ่ิมขอ ๘) รายงานการติดตามความคืบหนาแผนแมบทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ฉบับท่ี ๑) 

๒.  ใหเพ่ิมเติมรูปภาพหนาปกท่ีเก่ียวกับภารกิจการคุมครองผูบริโภค   

อนึ่ง หากกรรมการมีความเห็นเพ่ิมเติมใหจัดสงสํานักงาน กสทช. ภายในวันท่ี ๒ 
เมษายน ๒๕๕๖ เพ่ือท่ีจะไดดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย และนําเสนอ
ประธาน กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบกอนจัดทําเปนรูปเลมหนังสือเพ่ือนําสง
รัฐสภา และเผยแพรหนังสือดังกลาวใหกับสาธารณะตอไป ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตาม
บทบัญญัติในมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตอไป 

     
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๑ : การเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ือของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และคณะอนุกรรมการติดตามการบริหาร
คล่ืนความถี่ : ปบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงองคประกอบรายชื่อของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารคลื่น
ความถ่ี จากเดิม พล .อ .ต .  ธนพันธุ   หรายเจริญ ท่ีขอลาออกจากการเปน             
อนุกรรมการฯ ท้ัง ๒ คณะ เปลี่ยนเปน นายนาวิน  ขันธหิรัญ เปนอนุกรรมการ
ติดตามการบริหารคลื่นความถ่ี และพลอากาศเอก คํารบ  ลียะวณิช เปน
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงเปนการใช
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ . ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
คณะอนุกรรมการติดตามการบริหารคลื่นความถ่ี ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
 
 



๒๒ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๒ : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ 
๑๘๐๐ MHz คณะทํางานการมีสวนรวมและสรางความเขาใจแนวทางการ
อนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ ๑๘๐๐ MHz และคณะทํางานกําหนดมาตรการรองรับ
ผลกระทบอันเกิดจากการส้ินสุดสัญญาสัมปทานการใชคล่ืนความถี่ ๑๘๐๐ MHz 
: ปท. ๒ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตใหใชคลื่น

ความถ่ี ๑๘๐๐ MHz โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และวาระการปฏิบัติ
หนาท่ี ๑ ป นับตั้งแตวันท่ีมีคําสั่งแตงตั้ง ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตาม
มาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ี
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ ท้ังนี้ โดยใหไดรับคาตอบแทน 
คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔ (๒) ขอ ๑๕ ขอ ๑๗ และขอ ๑๘ ของระเบียบ กสทช. 
วาดวยการประชุม คาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แลวแตกรณี ดังนี้ 
๑.๑ พันเอก เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ  ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ นายสุทธิพล  ทวีชัยการ   อนุกรรมการ 
๑.๓ นายประเสริฐ  ศีลพิพัฒน  อนุกรรมการ 
๑.๔ นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา  อนุกรรมการ 
๑.๕ พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร   อนุกรรมการ 
๑.๖ นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์   อนุกรรมการ 
๑.๗ นายแกวสรร  อติโพธิ   อนุกรรมการ 
๑.๘ ศาสตราจารย ดร. ถวิล  พ่ึงมา  อนุกรรมการ 
๑.๙ ดร. สงขลา  วิชัยขัทคะ   อนุกรรมการ 
๑.๑๐ นายเชิดชัย  ขันธนะภา   อนุกรรมการ 
๑.๑๑ นายนิมิตร  เทียนอุดม   อนุกรรมการ 
๑.๑๒ นายชัยศักดิ์  อังคสุวรรณ   อนุกรรมการ 
๑.๑๓ นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร   อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๔ นายดํารง  วัสโสทก   ผูชวยเลขานุการ 
๑.๑๕ นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร  ผูชวยเลขานุการ 
๑.๑๖ นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน  ผูชวยเลขานุการ 
๑.๑๗ นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท  ผูชวยเลขานุการ 
๑.๑๘ นายจาตุรนต  โชคสวัสดิ์   ผูชวยเลขานุการ 

๒. เห็นชอบการแตงตั้งคณะทํางานสนับสนุนภารกิจเพ่ือเตรียมความพรอมในการ
อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz จํานวน ๒ คณะ โดยมีองคประกอบ 
อํานาจหนาท่ี และวาระการปฏิบัติหนาท่ี ๑ ป นับตั้งแตวันท่ีมีคําสั่งแตงตั้ง ซ่ึง
เปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 
เสนอ ท้ังนี้  โดยใหไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ในอัตราก่ึงหนึ่งของ



๒๓ 
 

  

คณะอนุกรรมการฯ ตามขอ ๑๔ (๒) ขอ ๑๕ ขอ ๑๗ และขอ ๑๘ ของระเบียบ 
กสทช. วาดวยการประชุม คาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แลวแตกรณี ดังนี้  
๒.๑ คณะทํางานการมีสวนรวมและสรางความเขาใจแนวทางการอนุญาตใหใช

คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 
๑) นายแกวสรร  อติโพธิ   หัวหนาคณะทํางาน 
๒) นายเหรียญชัย  เรียววิไลสุข  ผูทํางาน 
๓) ดร. กิตติน  อุดมเกียรติ  ผูทํางาน 
๔) พลเอก สืบพงศ  เปาวรัตน  ผูทํางาน 
๕) นายพิทยาพล  จันทนะสาโร  ผูทํางาน 
๖) นางสุวรรนีย  เจียรานุชาติ  ผูทํางาน 
๗) นายเสนห  สายวงศ   ผูทํางาน 
๘) นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผูทํางาน 
๙) ดร. พัชรสุทธิ์  สุจริตตานนท  ผูทํางาน 
๑๐) นางสาวเสาวลักษณ  ชีวสิทธิยานนท ผูทํางาน 
๑๑) นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท ผูทํางานและเลขานุการ 
๑๒) ดร. ประถมพงศ  ศรีนวล  ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 
๑๓) นางสาวปุณยสิรี  ฉัตรจินดา  ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 
๑๔) นางสาวพรรณิภา  สีใส  ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 
๑๕) นางสาวณัฐจิรา  ขันทอง  ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 

๒.๒ คณะทํางานกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญา
สัมปทานการใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 
๑) ดร. สงขลา  วิชัยขัทคะ  หัวหนาคณะทํางาน 
๒) นายไพรัช  วรปาณิ   ผูทํางาน 
๓) นายจิตรนรา  นวรัตน  ผูทํางาน 
๔) นายสมยศ  เลี้ยงบํารุง  ผูทํางาน 
๕) นายองอาจ  เรืองรุงโสม  ผูทํางาน 
๖) นางสุพินญา  จําป   ผูทํางาน 
๗) นายชัยยุทธ  มังศรี   ผูทํางาน 
๘) รอยโท ดร. เจษฎา  ศิวรักษ  ผูทํางาน 
๙) นางสาวปตุภูมิ  นิตยานันทะ  ผูทํางาน 
๑๐) นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร  ผูทํางานและเลขานุการ 
๑๑) นางสาวรุงตะวัน  จินดาวัลย  ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 
๑๒) นายจาตุรนต  โชคสวัสดิ์  ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 
๑๓) นางสาวพรพักตร  สถิตเวโรจน ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 
๑๔) นางธีตานันตร  สีวะรา  ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 
๑๕) นายโสรัจจ  ศรีพุฒ   ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 



๒๔ 
 

  

 
 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาต 
ใหใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz คณะทํางานการมีสวนรวมและสรางความเขาใจ
แนวทางการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และคณะทํางานกําหนด
มาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการใช        
คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 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 ๖.๑ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ : กสท., อนุกรรมการจัดทํา
มาตรฐานดานเทคนิคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน, ทส. 

   
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน

ทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ใหนํารางประกาศดังกลาวขางตนไปดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะเปนกรณีเรงดวน โดยกําหนดใหมีระยะเวลาในการรับฟงความ
คิดเห็น ๗ วัน ดวยการประกาศเชิญชวนผานทาง Website ของสํานักงาน กสทช. 
ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นที) เสนอ 

๒. มอบอํานาจให  กสท .  ปฏิบัติหนา ท่ี กสทช .  ตามมาตรา ๒๗ (๒๔ ) แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และใหประธาน กสท. ลงนามใน
ประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทน ประธาน กสทช. เพ่ือประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาตอไป  

๓. มอบหมายใหกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจาย
เสียง และกิจการโทรทัศน ซ่ึงรับผิดชอบโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี      
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส ในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร พัฒนาเปนมาตรฐานทางเลือกและมาตรการสงเสริม โดยอาศัย
กลไกจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผูท่ีมีอํานาจลงนามในประกาศ 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 

 
 
 



๒๕ 
 

  

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุมมีมติรับรองมติ ท่ีประชุมในวาระนี้  ในการประชุม กสทช . ครั้ง ท่ี         
๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖  

๒. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๒๓๙ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๖ 
ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ ดังนี้ 
“เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) 

กําหนดให กสทช. เปนผูมีอํานาจหนาท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง      
อันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ซ่ึงอํานาจในการลงนามรางประกาศฯ นั้น 
เปนอํานาจหนาท่ีเฉพาะของประมุขในองคกร คือ ประธาน กสทช. ท่ีตองสงวน
ไวปฏิบัติเองเทานั้น ดังนั้นผมจึงเห็นควรใหมีการตรวจสอบในประเด็นเก่ียวกับ 
ผูมีอํานาจลงนามในรางประกาศ กสทช. ใหชัดเจนวาแนวทางท่ีชอบดวย
กฎหมายเปนเชนไร แตหากไมมีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบขอกฎหมาย     
ในประเด็นนี้ใหกระจางชัด ผมก็เห็นควรท่ีประธาน กสทช. จะเปนผูลงนาม    
ในประกาศตางๆ เอง เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมาย
ของรางประกาศเปนคดีปกครองจากการใชอํานาจทางปกครองของเจาหนาท่ี  
ท่ีตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ รางประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ

คมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... : กสท., 
คณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคในกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน, คณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน, 
ทส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ)  

รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ)  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษฯ 
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช.สุภิญญาฯ  กสทช.ประวิทยฯ และ 
กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบ รางประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ 
สําหรับเสียงขางนอย (กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติไมเห็นชอบรางประกาศฯ 
ดังกลาว โดยขอสงวนความเห็น และจะไดจัดทําบันทึกจัดสงใหในภายหลัง ท้ังนี้ 
ใหสํานักงาน กสทช. นําประเด็นความเห็นของ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ เสนอใน
การจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะรางประกาศฯ ฉบับดังกลาวในครั้งนี้
ดวย 

๒. มอบอํานาจให  กสท .  ปฏิบัติหนา ท่ี กสทช .  ตามมาตรา ๒๗ (๒๔ ) แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และใหประธาน กสท. ลงนาม  



๒๖ 
 

  

ในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทน ประธาน กสทช. เพ่ือประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาตอไป  

อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผูท่ีมีอํานาจลงนามในประกาศ 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุมมีมติรับรองมติ ท่ีประชุมในวาระนี้  ในการประชุม กสทช . ครั้ง ท่ี         

๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖  
๒. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๒๓๙ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ ดังนี้ 
“เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) 

กําหนดให กสทช. เปนผูมีอํานาจหนาท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง      
อันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ซ่ึงอํานาจในการลงนามรางประกาศฯ นั้น 
เปนอํานาจหนาท่ีเฉพาะของประมุขในองคกร คือ ประธาน กสทช. ท่ีตองสงวน
ไวปฏิบัติเองเทานั้น ดังนั้นผมจึงเห็นควรใหมีการตรวจสอบในประเด็นเก่ียวกับ 
ผูมีอํานาจลงนามในรางประกาศ กสทช. ใหชัดเจนวาแนวทางท่ีชอบดวย
กฎหมายเปนเชนไร แตหากไมมีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบขอกฎหมาย     
ในประเด็นนี้ใหกระจางชัด ผมก็เห็นควรท่ีประธาน กสทช. จะเปนผูลงนาม    
ในประกาศตางๆ เอง เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมาย
ของรางประกาศเปนคดีปกครองจากการใชอํานาจทางปกครองของเจาหนาท่ี  
ท่ีตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)” 

 
ประธาน ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช . ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ ในวันศุกร ท่ี ๑๙ เมษายน      

๒๕๕๖ ใหท่ีประชุมทราบ กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๔๗ น.  
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