
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ 

วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๑๒  อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นท ี ศุกลรัตน์  รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ กรรมการ 
๕. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า กรรมการ 
๖. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์  กรรมการ 
๗. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๘. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ กรรมการ 
๙. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๐. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๑. นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 
๑. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล  ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์  ผู้อ านวยการส่วน  
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 
๔. นายขจรศักดิ ์ ทานานนท์  ผู้อ านวยการส่วน  
    ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางนภาพร  เก่งสาร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักสื่อสารองค์กร 
๑๑. นางสาววัลภา  กระเดา  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี  ลูกจ้าง  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 
๑. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท   ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
    กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒. นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ  ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบ

กิจการโทรทัศน์ 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบ

กิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม  
๓. นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร์   ผู้อ านวยการส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรม 
    ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายด ารงค์  วัสโสทก  ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม   
๕. นางนุสรา  หนาแน่น  ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๖. นายชัยยุทธ  มังศรี   ผู้อ านวยการส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค 
   ในกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายชูศักดิ์  เสรีรัฐ  ผู้อ านวยการส านักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ 
๘. นายฉันทพัทธ์  ข าโคกกรวด ผู้อ านวยการส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๙. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ์   ผู้อ านวยการส านักบริหารคดีและนิติการ 
๑๐. นางสาวอริสรา  มาพบสุข  ผู้อ านวยการส่วน   
   ส านักบริหารคดีและนิติการ 



๓ 
 
๑๑. นายอรรถปรีชา  รักษาชาติ  ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  
๑๒. นายอดุลย์  วิเศษบุปผา  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๓. นายอรรถชัย  แมนมนตรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
    ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๔. นายภูริต  ประสานศักดิ์  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม  
๑๕. นางสาวกนกอร  ฉวาง  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
    ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค 
    ในกิจการโทรคมนาคม 
๑๖. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
๑๗. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
๑๘. นางสาวสุชารีย์  ช่างทอง  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักบริหารคดีและนิติการ 
   
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีมอบทุนโครงการ       
ที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (ประเภทที่ ๑) ประจ าปี ๒๕๕๗ 
จ านวน ๓๓ โครงการ วงเงินรวม ๑๕๙,๐๔๓,๐๗๒ บาท โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 
ประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิ และ
สื่อมวลชน ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนได้มาร่วมออกบูธแสดงตัวอย่างงานวิจัย ส าหรับการจัดสรร
เงินในครั้งต่อไปคาดว่าจะมีจ านวนมากกว่าครั้งนี้ 

๒. วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร
ส านักงาน กสทช. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ๒๕๕๘ พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ของส านักงาน กสทช. ให้แก่ผู้บริหารของส านักงาน กสทช. ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
โดยได้รับเกียรติจากประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของส านักงาน กสทช. พร้อมคณะอนุกรรมการฯ หัวหน้า
คณะท างานวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  



๔ 
 

ของส านักงาน กสทช. ที่ปรึกษาผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้อ านวยการส านัก
ตรวจสอบการเงินที่ ๖ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้อ านวยการส านักบริหารคดี
และนิติการ ร่วมบรรยายให้ความรู้กับผู้บริหารส านักงาน กสทช. ซึ่งนับว่ามีประโยชน์
เป็นอย่างยิ่ง 

๓. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ รวมทั้ง    
ให้ โอวาทแก่ผู้ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารส านักงาน กสทช .             
ณ อาคารหอประชุมชั้น ๑ โดยเลขาธิการ กสทช. ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ 
“ส านักงาน กสทช. กับการพัฒนาประเทศ” และได้รับเกียรติจากนายศุภชัย เจียรวนนท์ 
นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายในหัวข้อ 
“กิจการโทรคมนาคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
ประมาณ ๔๐ คน 

๔. วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการการจัดการ
องค์ความรู้ของส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๕๘ (NBTC KM DAY) ณ อาคารหอประชุม 
ชั้น ๑ โดยมีการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการ KM การประกวดการน าเสนอ
องค์ความรู้ รวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งการจัดกิจกรรมได้
เสร็จสิ้นในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  

๕. วันที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้าย         
วันสถาปนาส านักงาน กสทช. ครบรอบ ๔ ปี โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การวางพวงมาลา 
พิธีสงฆ์ รวมทั้งถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท่าน  
ที่ได้เข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าว และส านักงาน กสทช. ที่ด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๖. ประธาน กสทช. ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “เศรษฐกิจดิจิทัล” ซึ่งแปลจากหนังสือของ 
Don Tapscott โดยได้รับอนุญาตจากส านักพิมพ์ McGraw-Hill และได้ เตรียม      
มอบให้แก่กรรมการ กสทช. ทุกท่าน พร้อมด้วยกระดุมเสื้อสูท ส าหรับหนังสือดังกล่าว      
ไดเ้ขียนขึ้นเมื่อ ๒๐ ปีที่ผ่านมา โดยได้คาดการณ์ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีผลกระทบต่อ
สังคมและโลกอย่างไร ซึ่งประมาณร้อยละ ๙๐ ได้เกิดขึ้นจริง ตรงตามที่เขียนไว้ 
นอกจากนี้ประธานบริษัท google ได้เขียนค าน าชื่นชมว่าเป็นหนังสือที่คาดการณ์อนาคต
ได้เป็นอย่างด ี 

๗. ท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ) 
ที่ได้รับคัดเลือกจากสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้งานวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง 
“แนวทางการก ากับดูแลกิจการด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารของ
ประเทศไทย เพ่ือผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่ งยืน ”           
เป็นเอกสารวิจัยส่วนบุคคลระดับชมเชย ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗ จึงขอแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย  

 
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
 
 



๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘   
 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 
 ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการด าเนินงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๘  

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช . ครั้ งที่  ๙/๒๕๕๘ วันพุธที่           
๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ :  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ : ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) 

 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารที่ประธาน กสท. 
(พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ         

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ :  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม           
ตามเอกสารทีป่ระธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) เสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   :    เรื่องเพื่อทราบ  
 

 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร (นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล)  
ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จ านวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  
งามสง่า) ประจ าเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๘ : กสทช. พันต ารวจเอก 
ทวีศักดิ์ฯ   

   
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  

งามสง่า) ประจ าเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่       
พันต ารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน์ รัตนพันธุ์  นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ และพลเอกธงชัย  
เกื้อสกุล ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ 
กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ เสนอ   

 



๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์) 

ประจ าเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๘ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ   
  
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์) 

ประจ าเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายเหรียญชัย  
เรียววิไลสุข  ดร.เชิดชัย ขันธ์นะภา และนายไพรัช วรปาณิ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง 
ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ :   การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๕๐/๒๕๕๘ ระหว่างวัดชนาธิปเฉลิม (ผู้ฟ้องคดี) กับ 

กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดี) : มส.   
 
มติที่ประชุม  รับทราบแนวทางการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๕๐/๒๕๕๘ ระหว่างวัดชนาธิปเฉลิม   

(ผู้ฟ้องคดี) กับ กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกต เรื่อง การรายงานผลการด าเนินการทางคดีปกครอง    

ที่ส านักงาน กสทช. ได้น าเสนอ มีแต่เฉพาะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ จึงขอให้ตรวจสอบว่าในส่วนของการด าเนินคดีปกครองทางด้านกิจการ
โทรคมนาคมจะต้องรายงานให้ที่ประชุมทราบด้วยหรือไม ่

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :   การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๖๐/๒๕๕๘ บริษัท นครเคเบิ้ลทีวี จ ากัด ที่ ๑  กับ

พวกรวม ๑๙ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับส านักงาน กสทช.  (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กสทช.           
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และ กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๓) : กสท.  มส. 

  
มติที่ประชุม  รับทราบแนวทางการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๖๐/๒๕๕๘ ระหว่างบริษัท 

นครเคเบิ้ลทีวี จ ากัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๙ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับส านักงาน กสทช.      
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑) กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒) และ กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๓)           
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ :   การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๕๔๓/๒๕๕๘ ระหว่างสมาคมการค้า

ผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี ที่  ๑ กับพวกรวม ๒๐ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช.         
(ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๑) และ กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๒) : กสท.  มส. 

  
มติที่ประชุม  รับทราบแนวทางการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่  ๑๕๔๓/๒๕๕๘ ระหว่าง      

สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๐ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ 
กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และ กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 



๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :   การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๔๕๗/๒๕๕๘ ระหว่าง บริษัท ซุปเปอร์เช็ง 

ปทุมธานี จ ากัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๙๗ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑) กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๒) และ กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๓) : กสท.  มส. 

   
มติที่ประชุม  รับทราบแนวทางการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๔๕๗/๒๕๕๘ ระหว่าง   

บริษัท ซุปเปอร์เช็ง ปทุมธานี จ ากัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๙๗ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ 
ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และ กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ :   รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือน

มิถุนายน ๒๕๕๘ : กทค.  รท. 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ตามข้อ ๖(๔) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

  
หมายเหต ุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกต เรื่อง สถิติการไกล่เกลี่ยที่ส านักงาน กสทช. รายงานให้ทราบ 

พบว่า ยังคงมีจ านวนผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ของผู้แสดงความจ านง และ
ข้อมูลที่รายงานมีความล่าช้า 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ     

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ : ทท.  มท.  ดท.  คท. 
  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของส านักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ กรณีการทดสอบ การจดทะเบียน และการรับรอง  
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ์ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหต ุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความชัดเจนในเรื่อง แนวทางการด าเนินการทางคดี  

ทั้งในส่วนของเจ้าพนักงานต ารวจและส านักงาน กสทช. ในประเด็นการปรับและ         
ยึดของกลาง เนื่องจากหากมีการปรับแต่ไม่ยึดของกลาง จะท าให้เกิดปัญหาว่า       
การกระท าผิดเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นการกระท าที่ถูกกฎหมายขึ้นมาหรือไม่           
ซึ่งรองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร (นายไตรรัตน์  
วิริยะศิริกุล) ได้แจ้งว่า จะได้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท ารายละเอียดชี้แจงให้ 
กสทช. ประวิทย์ฯ ทราบต่อไป  

 
 



๘ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์) 

ประจ าเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๘ : กสทช. สุภิญญาฯ 
  
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (นางสาวสุภิญญา  

กลางณรงค์) ประจ าเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ 
นายจอน อ๊ึงภากรณ์  นายต่อพงศ์ เสลานนท์ และนายนคร ชมพูชาติ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ 
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. สุภิญญาฯ เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐:   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร) 

ประจ าเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๘ : กสทช. พลเอก สุกิจฯ 
  
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร) 

ประจ าเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ พลอากาศเอก 
อาคม กาญจนหิรัญ  พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ และนายธวัช บวรวนิชยกูร ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ 
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. พลเอก สุกิจฯ เสนอ    

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  :   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ :   เรื่องท่ีผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม กสท. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการ

วิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. .... : กสท.  ทส.  
   
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติ เอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการร่ างประกาศ กสทช. เรื่ อง       

หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบินของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. .... ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. มอบอ านาจให้  กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช . ตามมาตรา ๒๗ (๒๔)           
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มี   
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และให้ประธาน กสท. 
ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือน าไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

  อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ขอสงวนความเห็นประเด็นผู้มีอ านาจลงนามในประกาศ 
โดยจะจัดท าบันทึกจัดส่งให้ในภายหลัง 

 



๙ 
 
หมายเหตุ       ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้
คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่น
ความถี่ พ.ศ. ....            

 ๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข้อสังเกต ข้อ ๗ วรรคท้าย ของร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบินของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. .... ที่ระบุว่า “....อาจมี
ความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม....” โดยเห็นว่า ไม่ควรใช้
ค าว่า “อาจ” โดยควรระบุโทษให้ชัดเจน รวมทั้งประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน  
การรับรู้การจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและการบังคับใช้   

 ๓. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตใน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) ระยะเวลาในการด าเนินงาน
แก้ไขปรับปรุงกรณีสถานีวิทยุมีการแพร่คลื่นรบกวน ควรจะกระชับเวลาให้เร็วขึ้น
หรือไม ่และ ๒) ประเด็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับสถานีหลักว่าควรจะต้องมีการหารือกับ
หน่วยงานระดับนโยบาย เพ่ือให้การป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการวิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น          

 ๔. กสทช. สุภิญญาฯ มีข้อสังเกตขอให้ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว รวมทั้งให้
ส านักงาน กสทช. ภาค/เขต ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

 ๕. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๘๕๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ขอให้บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ 
๕.๑.๑ ดังนี้ 
“ ผมไม่เห็นด้วยต่อการที่ประธาน กสท. (รองประธาน กสทช. ด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) จะเป็นผู้ลงนามในประกาศฯ เอง เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) ก าหนดให้ 
กสทช. เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอันเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของ กสทช. แม้ว่าตามมาตรา ๒๓ วรรคท้ายของพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว จะก าหนดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ กสทช. อาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ได้ แต่ตามหลักการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ (Delegation of Authority) ต้องพิจารณาลักษณะของ
อ านาจหน้าที่ที่จะมอบหมายและความส าคัญของเรื่องนั้น ซึ่งอ านาจในการลงนาม
ร่างประกาศฯ เป็นอ านาจส าคัญ และเป็นอ านาจหน้าที่ เฉพาะของประมุข     
ในองค์กร คือ ประธาน กสทช . อันสงวนไว้ส าหรับปฏิบัติด้วยตนเอง             
ในการเห็นชอบร่างกฎหมายตามล าดับชั้นไป (อ้างอิงตามกระบวนการพิจารณา
ยกร่าง แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ยุติธรรม: คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หน้า ๑๙ ที่เป็นอ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลงนามร่างกฎกระทรวง เป็นต้น)  
ผมจึงเห็นว่า อ านาจในการเป็นผู้ลงนามในประกาศต่างๆ นั้น เป็นอ านาจหน้าที่



๑๐ 
 

ของประธาน กสทช. เป็นการเฉพาะ ดังนั้น หากไม่มีการด าเนินการเพ่ือ
ตรวจสอบข้อกฎหมายในประเด็นนี้ให้กระจ่างชัด ก็ควรที่จะคงให้ประธาน กสทช. 
เป็นผู้ลงนามในประกาศต่างๆ เท่านั้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทเรื่อง
ความชอบด้วยกฎหมายของประกาศ เป็นคดีปกครองจากการใช้อ านาจทาง
ปกครองของเจ้าหน้าที่ที่ต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๙(๑)” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : พิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... : กสท.  ปส.๑  ทส.  รส.  
 
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์

การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. เห็นชอบเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทบริการชุมชน 
บริการสาธารณะ และบริการทางธุรกิจ ที่ได้มีการแก้ไขให้สอดคล้องตามร่างประกาศ
ในข้อ ๑ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๓. เห็นชอบรูปแบบใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
จากรูปแบบ “ใบอนุญาต” เป็น “หนังสืออนุญาต” ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๔. มอบอ านาจให้  กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช . ตามมาตรา ๒๗ (๒๔)           
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และให้ประธาน กสท. ลงนามใน
ประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช . เพ่ือน าไปประกาศใน       
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

  อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ขอสงวนความเห็นประเด็นผู้มีอ านาจลงนามในประกาศ 
โดยจะจัดท าบันทึกจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ       ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๘๕๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ขอให้บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ 
๕.๑.๒ ดังนี้ 
“ ผมไม่เห็นด้วยต่อการที่ประธาน กสท. (รองประธาน กสทช. ด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) จะเป็นผู้ลงนามในประกาศฯ เอง เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) ก าหนดให้ 
กสทช. เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอันเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของ กสทช. แม้ว่าตามมาตรา ๒๓ วรรคท้ายของพระราชบัญญัติ



๑๑ 
 

ฉบับดังกล่าว จะก าหนดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ กสทช. อาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ได้ แต่ตามหลักการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ (Delegation of Authority) ต้องพิจารณาลักษณะของ
อ านาจหน้าที่ที่จะมอบหมายและความส าคัญของเรื่องนั้น ซึ่งอ านาจในการลงนาม
ร่างประกาศฯ เป็นอ านาจส าคัญ และเป็นอ านาจหน้าที่เฉพาะของประมุข     
ในองค์กร คือ ประธาน กสทช . อันสงวนไว้ส าหรับปฏิบัติด้วยตนเอง             
ในการเห็นชอบร่างกฎหมายตามล าดับชั้นไป (อ้างอิงตามกระบวนการพิจารณายกร่าง 
แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม: 
คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๑๙    
ที่เป็นอ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลงนามร่างกฎกระทรวง เป็นต้น) ผมจึงเห็นว่า 
อ านาจในการเป็นผู้ลงนามในประกาศต่างๆ นั้น เป็นอ านาจหน้าที่ของประธาน 
กสทช. เป็นการเฉพาะ ดังนั้น หากไม่มีการด าเนินการเ พ่ือตรวจสอบ           
ข้อกฎหมายในประเด็นนี้ให้กระจ่างชัด ก็ควรที่จะคงให้ประธาน กสทช .       
เป็นผู้ลงนามในประกาศต่างๆ เท่านั้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทเรื่ อง
ความชอบด้วยกฎหมายของประกาศ เป็นคดีปกครองจากการใช้อ านาจทางปกครอง
ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่ งมีอ านาจหน้าที่ ในเรื่องนั้น         
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๙(๑)” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : พิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของ

สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... : กสท.  ปส.๑  รส.  
 
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์

การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. .... ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. มอบอ านาจให้  กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช . ตามมาตรา ๒๗ (๒๔)          
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มี    
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และให้ประธาน กสท. 
ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือน าไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ขอสงวนความเห็นประเด็นผู้มีอ านาจลงนามในประกาศ 
โดยจะจัดท าบันทึกจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ       ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่
แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....  

 



๑๒ 
 
 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๘๕๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ขอให้บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๓ ดังนี้ 
“ ผมไม่เห็นด้วยต่อการที่ประธาน กสท. (รองประธาน กสทช. ด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) จะเป็นผู้ลงนามในประกาศฯ เอง เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) ก าหนดให้ 
กสทช. เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอันเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของ กสทช. แม้ว่าตามมาตรา ๒๓ วรรคท้ายของพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว จะก าหนดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ กสทช. อาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ได้ แต่ตามหลักการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ (Delegation of Authority) ต้องพิจารณาลักษณะของ
อ านาจหน้าที่ที่จะมอบหมายและความส าคัญของเรื่องนั้น ซึ่งอ านาจในการลงนาม
ร่างประกาศฯ เป็นอ านาจส าคัญ และเป็นอ านาจหน้าที่เฉพาะของประมุข     
ในองค์กร คือ ประธาน กสทช . อันสงวนไว้ส าหรับปฏิบัติด้วยตนเอง            
ในการเห็นชอบร่างกฎหมายตามล าดับชั้นไป (อ้างอิงตามกระบวนการพิจารณา
ยกร่าง แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม: 
คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๑๙    
ที่เป็นอ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลงนามร่างกฎกระทรวง เป็นต้น) ผมจึงเห็นว่า 
อ านาจในการเป็นผู้ลงนามในประกาศต่างๆ นั้น เป็นอ านาจหน้าที่ของประธาน 
กสทช. เป็นการเฉพาะ ดังนั้น หากไม่มีการด าเนินการเ พ่ือตรวจสอบ           
ข้อกฎหมายในประเด็นนี้ให้กระจ่างชัด ก็ควรที่จะคงให้ประธาน กสทช .       
เป็นผู้ลงนามในประกาศต่างๆ เท่านั้น เพ่ือป้องกันมิ ให้เกิดข้อพิพาทเรื่อง
ความชอบด้วยกฎหมายของประกาศ เป็นคดีปกครองจากการใช้อ านาจทางปกครอง
ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่ งมีอ านาจหน้าที่ ในเรื่องนั้น         
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๙(๑)” 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ :   เรื่องท่ีผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออก

ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต : 
กทค.  คท.  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการ

ออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต โดยให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวไปด าเนินการ
จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช . ตามที่      
ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓        



๑๓ 
 
 
 หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๒.๑ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างประกาศ กสทช .            
เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตร
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต         

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ

อุปกรณ์ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่วิทยุ 
MF/HF : กทค.  ทท.  

 
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน

ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมใน
กิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่วิทยุ MF/HF และเห็นชอบแนวทางการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศดังกล่าวไปจัดรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓       

 ๒. รับทราบรายงานการศึกษาผลกระทบจากการก ากับดูแล (Regulatory Impact Assessment 
(RIA)) ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่วิทยุ 
MF/HF ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่วิทยุ MF/HF 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การแก้ไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ

โทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพใน
การสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม : กทค.  รท.  มท.  

 
มติที่ประชุม ที่ ป ร ะชุ มมี มติ เ อกฉั นท์ เ ห็ นชอบ ในหลั กการร่ า ง ประกาศ  กสทช .  เ รื่ อ ง          

มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล        
สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม และ
เห็นชอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศดังกล่าวไปจัดรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 



๑๔ 
 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และ
เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : โครงการรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จ านวน ๑๔ คัน โดยวิธีประกวดราคา : ผภ.  พย. 
    
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การด าเนินการโครงการรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ 

จ านวน ๑๔ คัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ
ส านักงาน กสทช. ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) รถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ 
จ านวน ๑๔ คัน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. เห็นชอบราคากลาง (อ้างอิง) รถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จ านวน ๑๔ คัน จ านวนเงิน 
๒๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว 

 ๓. เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการซื้อรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จ านวน 
๑๔ คัน โดยวิธีประกวดราคา 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. วาระที ่

๕.๓.๑ เรื่อง โครงการรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จ านวน ๑๔ คัน โดยวิธีประกวดราคา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุประจ าที่ จ านวน ๖ แห่ง  

โดยวิธีประกวดราคา : ผภ.  พย. 
    
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เพ่ีอให้การด าเนินการโครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบ  

การใช้ความถี่วิทยุประจ าที่ จ านวน ๖ แห่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติ
เห็นชอบตามข้อเสนอของส านักงาน กสทช. ดังนี้  

 ๑. เห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) สถานีตรวจสอบการใช้
ความถี่วิทยุประจ าที่ จ านวน ๖ แห่ง ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. เห็นชอบราคากลาง (อ้างอิง) สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุประจ าที่ จ านวน 
๖ แห่ง จ านวนเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว 

 ๓. เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการโครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้
ความถี่วิทยุประจ าที่ จ านวน ๖ แห่ง โดยวิธีประกวดราคา 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุประจ าที่ 
จ านวน ๖ แห่ง โดยวิธีประกวดราคา 



๑๕ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการจ่ายบ าเหน็จพนักงานและการ

สงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ : บย. 
     
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. 

ว่าด้วยการจ่ายบ าเหน็จพนักงานและการสงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน พ .ศ. 
๒๕๕๕ ออกไปตามที่รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร 
(นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล) เสนอ และให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาในครั้งต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔ :  เรื่องค้างการพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยรถของส านักงาน กสทช. พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการ

พิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในฯ  นย. 
    
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนวาระพิจารณา วาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยรถของ

ส านักงาน กสทช. พ.ศ. ....  ออกจากวาระการพิจารณา ตามที่รองเลขาธิการ กสทช. 
สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร (นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 

 ไม่มี 
 

ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘ และการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 

   
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น.                         
                 
               


