
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ 

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห/องประชุม  ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู/เข/าประชุม 
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�  รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ  
๔. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๕. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง)า กรรมการ 
๖. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�  กรรมการ 
๗. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๘. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� กรรมการ 
๙. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๐. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๑. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผู/เข/าร�วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ/าหน/าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก:กเกียรติกุล  ผู<อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย�  เจียรานุชาติ  ผู<อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู<อํานวยการส)วน  
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู<อํานวยการส)วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักดิ์  ทานานนท�  ผู<อํานวยการส)วน  
    สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

 
๖. นางนภาพร  เก)งสาร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุชญา  สดศรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาววัลภา  กระเดา  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักสื่อสารองค�กร  
๑๓. นางสาวพรวิไล  แจ)มมณี  ลูกจ<าง  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู/ช้ีแจง 
 
๑. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู<อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� 
  รักษาการในตําแหน)งรองเลขาธิการ กสทช.  
  สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๒. นายชูศักดิ์  เสรีรัฐ ผู<อํานวยการสํานักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ   
๓. นายฉันทพัทธ�  ขําโคกกรวด  ผู<อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน  
๔. นางยุพา  จันทร�กระจ)าง   ผู<อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ   
๕. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู<อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๖. นางอิสสะรี  ฉัตรโชติกวงศ� ผู<เชี่ยวชาญ (ช ๒)  
  รักษาการในตําแหน)งผู<อํานวยการสํานักคุ<มครองผู<บริโภค 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�   
๗. นายนิพนธ�  จงวิชิต ผู<เชี่ยวชาญ (ช ๒) 
  รักษาการในตําแหน)งผู<จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  
๘. นางพุธชาด  แมนมนตรี ผู<เชี่ยวชาญ (ช ๒)  
๙. นางสาวพรพักตร�  สถิตเวโรจน� ผู<อํานวยการส)วน  
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๐. นางสาวกนกพรรณ  ญาณภิรัต ผู<อํานวยการส)วน  
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม   
๑๑. นางสาวใจทิพย�  ศรีโนนชัย ผู<อํานวยการส)วน  
   สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ   



๓ 
 

 
๑๒. นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ ผู<อํานวยการส)วน 
  สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๓. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   รักษาการในตําแหน)งผู<อํานวยการส)วน 
   สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๔. นายตรี  บุญเจือ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   รักษาการในตําแหน)งผู<อํานวยการส)วน 
  สํานักคุ<มครองผู<บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๕. นางกุลรพี  พุทธมงคล  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๖. นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข)าย  
  ส่ิงอํานวยความสะดวก และเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
๑๗. นายวสุ  อมรนพวงศ� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๘. นายสิทธิ  สามิภักดิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๙. นางสาวลักษมี  นุตตะโร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
    สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ   
๒๐. นางสาวศจีพร  อิงคนินันท�  ลูกจ<าง  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
   
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล)าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    : เรื่องที่ประธานแจ/งให/ที่ประชุมทราบ  
 
 ๑. เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. เปKนประธานในพิธีเปHดสหกรณ�ออมทรัพย�

สํานักงาน กสทช. ณ อาคารอํานวยการ ช้ัน ๕ มีวัตถุประสงค�เพื่อเปKนการส)งเสริมให<
พนักงานมีทางเลือกในการออมเพิ่มข้ึน มีสหกรณ�ออมทรัพย�เปKนของสํานักงานเอง   
ซ่ึงได<ดําเนินการเปHดรับสมาชิกใหม)ตั้งแต)วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขอขอบคุณ
เลขาธิการ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ที่ได<ดําเนินการในการจัดตั้งสหกรณ�ออมทรัพย�
สํานักงาน กสทช. สําหรับในเรื่องนี้ได<กําชับเรื่องการดําเนินงานอย)าให<เหมือนสหกรณ�
ออมทรัพย�ท่ีมีปNญหาตามท่ีปรากฎเปKนข)าว ขอให<ระมัดระวังการดําเนินงานเพื่อให<
เปKนไปตามวัตถุประสงค�ในการจัดตั้งสหกรณ�ออมทรัพย� มิใช)กู<เงินในอนาคตนําไปใช<
ล)วงหน<า 

 



๔ 
 

 
 ๒. เม่ือวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. เปKนประธานในการประชุมร)วมกับ

ผู<ประกอบการเพื่อเตรียมจัดงานวันสื่อสารแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงกําหนดจัดงาน   
ในระหว)างวันที่ ๖ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย�ประชุมแห)งชาติสิริกิติ์ ในชื่องาน         
“NBTC EXPO THAILAND 2015” (NET 2015) ภายใต<แนวคิด “Future Trend in Digital 
World” โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อเผยแพร)องค�ความรู<ความก<าวหน<าทางด<านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการสื่อสารในอนาคตท่ีล้ําสมัยในด<านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน�  และกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงภายในงานจะมีงานสัมมนา การแสดง
นิทรรศการ โดยจะเชิญบุคคลท่ีมีชื่อเสียง รวมทั้งผู<ประกอบการชั้นนําเข<าร)วมงาน    
จึงขอเชิญกรรมการ กสทช. ทุกท)าน หากประสงค�ที่จะเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมใดๆ 
ขอให<แจ<งรายละเอียดให<เลขาธิการ กสทช. ทราบ สําหรับการจัดงานจะมีโครงการที่จะ
เปHดตัวประมาณ ๒ – ๓ โครงการ 

 ๓. เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. เข<าร)วมเปKนสักขีพยานในพิธีลงนาม
บันทึกข<อตกลงความร)วมมือระหว)างสํานักงาน กสทช. กับสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารหอประชุม ซ่ึงเปKนการลงนามระหว)าง
เลขาธิการ กสทช. และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายชัยพฤกษ�  เสรีรักษ�) 
โดยมีวัตถุประสงค�ในการสร<างการรับรู<และความเข<าใจเก่ียวกับการรับส)งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน�ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลแก)ประชาชน เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามีสาขาต)างๆ อยู)เกือบทุกจังหวัดท่ัวประเทศ นอกจากนี้เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได<แจ<งว)า มีนักเรียนที่ดูแลสายงานสื่อสารอยู)ประมาณ ๕ – ๖ 
หม่ืนคน ซ่ึงจะเปKนกําลังสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงาน และไม)ใช)เฉพาะงานดังกล)าวน้ี
เท)านั้น งานด<านอ่ืนๆ ก็พร<อมท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ทั้งน้ี 
เพื่อนักเรียนได<ฝrกทํางานในระหว)างเรียน ซ่ึงจะได<มีการหารือกันในโอกาสต)อไป หาก
กรรมการ กสทช. พิจารณาเห็นว)ามีงาน/กิจกรรมที่ประสงค�จะให<สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสนับสนุนการดําเนินงาน ก็น)าที่จะเปKนประโยชน� เพราะ
จะได<มีโอกาสช)วยเหลือเด็กๆ และเยาวชนของไทย 

 ๔. ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท)าน และเลขาธิการ กสทช. ที่ได<ดําเนินการจัด
ประชุมหารือร)วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
เม่ือช)วงเย็นวันศุกร�ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให<เปKนไปด<วยความเรียบร<อย ซ่ึงการหารือ
ดังกล)าวเปKนเร่ืองท่ีดี เพราะได<มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย)างกว<างขวาง หากใน
อนาคตกรรมการ กสทช. เห็นว)าควรจะมีการดําเนินการในทํานองนี้อีก ขอให<แจ<ง
ความประสงค�เพื่อท่ีจะได<ประสานการดําเนินงานให<             

                       
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  
 
 
 
 



๕ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒.๑    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๒    : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันศุกร�ที่  ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘   
  
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๘ วันศุกร�ที่  ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระที่ ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ 
วันศุกร�ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่         
๓/๒๕๕๘ วันศุกร�ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน� : ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ  

กิจการโทรทัศน� ระหว)างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘        
ตามเอกสารที่ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ        

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดํา เนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม           

ตามเอกสารที่ประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ  
 
ระเบียบวาระที่  ๔   :   เรื่องเพ่ือทราบ  
 
 เลขาธิการ กสทช. ขอให<ที่ประชุมรับทราบเร่ืองเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน ๘ เร่ือง ดังนี้  



๖ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจําประธาน กสทช. ระหว�างวันที่       

๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ : ปบ. 
   
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจําประธาน กสทช. ระหว)างวันที่ 

๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๔ ท)าน ได<แก) ศาสตราจารย�พิเศษ ประสพสุข  
บุญเดช  พลเอก ชิตศักดิ์  ประเสริฐ  นายสุรินทร�  จิรวิศิษฎ� และรองศาสตราจารย� ดร.  
สุเจตน�  จันทรังษ� ทั้งนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา 
ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสาร       
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ :   รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สําหรับปEส้ินสุด

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  ภบ. 
  
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สําหรับปu

สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบภายในได<ดําเนินการ
ตามข<อ ๑๙(๗) ของระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔          
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตขอให<สํานักงาน กสทช. นําข<อเสนอแนะประเด็นต)างๆ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบภายในไปพิจารณา อาทิ ๑) ตัวเลขรายได<ส)งคลังที่มี
ยอดลักลั่น ๒) วิธีคิดกองทุนบําเหน็จของพนักงานที่อาจทําให<มูลค)าท่ีแท<จริง
คลาดเคลื่อน ๓) สัญญาเช)าระยะยาว ๔) การกันดอกเบ้ียเงินค)าปรับทางปกครอง 
๕) ประสิทธิภาพการใช<จ)ายเงินงบประมาณ ๖) การปรับปรุงกระบวนการเพื่อ
เบิกจ)ายคูปองทีวีดิจิตอลให<รวดเร็ว ๗) การเปHดเผยข<อมูลการจัดซ้ือ/จัดจ<าง และ
ราคากลาง ๘) โครงการที่สุ)มตรวจ ขาดรายละเอียด และ ๙) การจัดทํา KPI ควรให<เสร็จ
ตั้งแต)ต<นปu ท้ังนี้ โดยกําหนดกรอบเวลาการดําเนินการแก<ไขด<วยว)าจะเสร็จสิ้น
เม่ือไร เพื่ออย)างน<อยในการตรวจสอบคราวหน<า ทางกรรมการตรวจสอบภายใน 
จะได<ไม)มีข<อสังเกตในประเด็นเดิมๆ อีก 

 ๒. ประธาน กสทช. ขอให<เลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช. กําชับให<
ผู<บริหารที่เก่ียวข<องดําเนินการให<เปKนไปตามข<อเสนอแนะและข<อสังเกตของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการดําเนินงานให<ทราบด<วย 

 
 
 
 
 
 



๗ 
 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก/ไข

เพ่ิมเติม ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘ : คท.  ดท.   
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได<แต)งตั้งเจ<าพนักงานผู<ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพิ่มเติม 
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ :   การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๒๘/๒๕๕๘ ระหว�าง ห/างหุ/นส�วนจํากัด สมประสงค�สิริ

ดวงเนตร มีเดีย (ผู/ฟIองคดี) กับ กสทช. (ผู/ถูกฟIองคดี) : กสท.  มส. 
 
มติที่ประชุม  รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๘/๒๕๕๘ ระหว)าง ห<างหุ<นส)วนจํากัด 

สมประสงค�สิริดวงเนตร มีเดีย (ผู<ฟxองคดี) กับ กสทช. (ผู<ถูกฟxองคดี) ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. 

นที  ศุกลรัตน�) ประจําเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ : รองประธาน กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ  

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 

ดร. นที  ศุกลรัตน�) ประจําเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ท)าน ได<แก) 
พลตํารวจเอก ชาญชิต  เพียรเลิศ  พลเอก สุเจตน�  วัฒนสุข  และนายสวัสด์ิ  โชติพานิช 
ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<างที่ปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ       

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ :   รายงานความคืบหน/าการดําเนินงานตามแผนแม�บทกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ฉบับครบรอบ ๓ ปE (ข/อมูล
สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๕๘) : กสท.  อส. 

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานความคืบหน<าการดําเนินงานตามแผนแม)บทกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ฉบับครบรอบ ๓ ปu (ข<อมูลสิ้นสุด
เดือนมีนาคม ๒๕๕๘) ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกต ขอให<สํานักงาน กสทช. รายงานความคืบหน<าการดําเนินงาน

ตามแผนแม)บทท้ัง ๓ ฉบับ ให<ใกล<เคียงกัน เพื่อไม)เกิดความลักลั่น 
  



๘ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ     

ที่แก/ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ : ทท.  มท. 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได<แต)งตั้งเจ<าพนักงานผู<ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพิ่มเติม 
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกต ขอให<สํานักงาน กสทช. ศึกษาข<อกฎหมาย หลักเกณฑ�การ

เปรียบเทียบปรับคดีอาญาของพนักงานสอบสวน เร่ือง การยึดของกลางเพื่อให<เปKนมาตรฐาน 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ :   การเลือกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ : บย. 
 
มติที่ประชุม  รับทราบผลการเลือกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ

โทรคมนาคมแห)งชาติ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  :   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑ :   เรื่องที่ผ�านการพิจารณาจากที่ประชุม กสท. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : พิจารณาขยายระยะเวลาของคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช�อง ๕ : กสท.  
ปส.๓   

   
มติที่ประชุม  อนุมัติให<ขยายระยะเวลาของคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช)อง ๕ ออกไป
อีก ๓ เดือน นับแต)วันท่ีครบกําหนดระยะเวลาเดิม ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

  อน่ึง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกส)งให<ในภายหลัง 

   
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง พิจารณาขยายระยะเวลาของคณะทํางานเพื่อติดตามและ
ประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุ
โทรทัศน�กองทัพบก ช)อง ๕   

 
 
 



๙ 
 

 
 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๑๑๒ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 

๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นเพิ่มเติมไว<ในหมายเหตุท<ายมติที่ประชุมวาระที่ 
๕.๑.๑ ดังน้ี 

 “ ผมมีข<อสังเกตในส)วนของการตั้งตัวแทนในคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผล
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�
กองทัพบก ช)อง ๕ ดังต)อไปน้ี เน่ืองด<วยคณะทํางานดังกล)าวได<หมดวาระลง จึง
จําเปKนต<องต้ังคณะทํางานฯ ชุดใหม) ซ่ึงอํานาจและหน<าที่ของคณะทํางานฯ นั้น 
จะต<องติดตามความก<าวหน<าและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบ
กิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช)อง ๕ พร<อมทั้งรายงานสรุปผล
การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�
กองทัพบกต)อ กสท. ดังนั้น การท่ีมีผู<ดํารงตําแหน)งในคณะทํางานฯ ซ่ึงเปKนตัวแทน
ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช)อง ๕ น้ัน อาจก)อให<เกิดกรณีผลประโยชน�ทับซ<อน 
(conflict of interests) ได< ด<วยเหตุนี้ ตัวแทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก 
ช)อง ๕ ซ่ึงถือว)าเปKนผู<มีส)วนได<เสียจึงไม)ควรดํารงตําแหน)งในคณะทํางานฯ ดังกล)าว 
และสมควรให<บุคคลภายนอกดํารงตําแหน)งในคณะทํางานฯ ดังกล)าวแทน เพื่อ
ความเที่ยงตรงและโปร)งใสในการทํางาน” 

 ๓. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๒๐ ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นเพิ่มเติมไว<ในหมายเหตุท<ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๑ ดังนี้ 

 “ ดิฉันขอยืนยันสงวนความเห็นตามบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๕๔ ลงวันท่ี ๒๒ 
เมษายน ๒๕๕๘ ซ่ึงเปHดเผยความเห็นในการประชุม กสท. คร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๘   
เม่ือวันจันทร�ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ วาระท่ี ๔.๑๓ เร่ืองการขยายระยะเวลาของ
คณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบ
กิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช)อง ๕ กล)าวคือ ดิฉันเห็นว)า
สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช)อง ๕ ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการ
โทรทัศน�ให<เปKนไปตามหลักเกณฑ�ของการเปKนโทรทัศน�ประเภทบริการสาธารณะก)อน 
มิใช)เปKนการปรับเปลี่ยนซ่ึงต<องให<องค�กรกํากับติดตามประเมินในแต)ละระยะ 
ดังนั้น ดิ ฉันจึงมิอาจเห็นชอบการเสนอให<ขยายระยะเวลาของคณะทํางาน        
ชุดดังกล)าว” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : การแก/ไของค�ประกอบคณะอนุกรรมการการคุ/มครองผู/บริโภคด/านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน� : กสท.  บส.   
 
มติที่ประชุม  อนุมัติให<แก<ไของค�ประกอบคณะอนุกรรมการการคุ<มครองผู<บริโภคด<านกิจการกระจายเสยีง

และกิจการโทรทัศน� โดยให< พลโท อภิชาติ  นพเมือง พ<นจากตําแหน)งอนุกรรมการ 
และแต)งตั้งนายกิตตินันท�  ขาวสุทธิ์ เปKนอนุกรรมการแทน ซ่ึงเปKนการใช<อํานาจของ 
กสทช. ตามมาตรา ๓๑ แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 



๑๐ 
 

 

 ทั้งน้ี ในการจัดทําคําส่ังแต)งตั้งคณะอนุกรรมการการคุ<มครองผู<บริโภคด<านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของ    
ที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และ
มติท่ีประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การแก<ไของค�ประกอบคณะอนุกรรมการการคุ<มครองผู<บริโภคด<าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ : การเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ/เฝIาระวัง การกระทํา   

ที่ มีลักษณะเปLนการเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�              
ในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค : กสท.  บส.   

 
มติที่ประชุม  รับทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ/เฝxาระวัง 

การกระทําที่มีลักษณะเปKนการเอาเปรียบผู<บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�
ในส)วนกลางและส)วนภูมิภาค ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล)าวอยู)ในอํานาจของ
สํานักงาน กสทช. ตามข<อ ๒๑ ของระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการงบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ/เฝxาระวัง 
การกระทําที่มีลักษณะเปKนการเอาเปรียบผู<บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�   
ในส)วนกลางและส)วนภูมิภาค 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๒ :   เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากที่ประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการ

โทรศัพท�เคลื่อนที่ที่เปLนเลขหมายสวย : กทค.  คณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ�การ
จัดสรรเลขหมายฯ  จท.   

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต)อสรุปผลการรับฟNงความคิดเห็น

สาธารณะต)อร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�
สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนที่ที่เปKนเลขหมายสวย ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีที่เปKนเลขหมายสวย ทั้งนี้ ให<นํา
ร)างประกาศดังกล)าวข<างต<นเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนาม ก)อนนําไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต)อไป 



๑๑ 
 

 
 ๓. อนุมัติในหลักการให<สํานักงาน กสทช. กันเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการ

โทรศัพท�เคลื่อนที่ท่ีเปKนเลขหมายสวย ๙ หลักเหมือนกัน จํานวน ๑ เลขหมาย เพื่อใช<
ในการดําเนินกิจกรรมวันส่ือสารแห)งชาติ ปu ๒๕๕๘ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 

 
 หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง ร)างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�
สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนที่ท่ีเปKนเลขหมายสวย 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตขอให<สํานักงาน กสทช. รับไปพิจารณาดําเนินการ     
ดังน้ี ๑) ผู<ชนะการประมูลต<องสามารถเปHดบริการกับผู<ประกอบการรายใดก็ได< โดยไม)มี
ข<อจํากัด ๒) การแต)งตั้งคณะทํางาน อาจต<องมีผู<แทนของผู<เก่ียวข<อง เช)น ผู<บริโภค   
เข<าร)วมด<วย เพื่อความโปร)งใส  

 ๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๙๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นเพิ่มเติมไว<ในหมายเหตุท<ายมติที่ประชุมวาระที่ 
๕.๒.๑ ดังน้ี 
“ ในการพิจารณาเร่ืองนี้ ผมได<มีความเห็นยืนยันมาโดยตลอดตั้งแต)ก)อนการนําร)าง

ไปรับฟNงความคิดเห็นว)า ผู<ชนะการประมูลต<องมีสิทธินําเลขหมายท่ีประมูลได<ไป
เปHดบริการกับผู<ให<บริการรายใดก็ได< โดยไม)ถูกจํากัดสิทธิตามที่สํานักงาน กสทช. 
เสนอ ซ่ึงประเด็นดังกล)าวมีผู<แสดงความเห็นไว<สอดคล<องกันในเวทีการรับฟNง
ความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังยังมีความเห็นเพิ่มเติมจากการรับฟNงความคิดเห็น
สาธารณะว)าคณะทํางานตามข<อ ๔ ของร)างประกาศ ควรมีตัวแทนขององค�กร
ผู<บริโภคด<วย ซ่ึงสํานักงาน กสทช. รับท่ีจะนําไปดําเนินการในชั้นปฏิบัติการ โดย
ยังคงร)างเดิมไว< 

 หากสํานักงาน กสทช. สามารถทําให<ผู<ชนะการประมูลสามารถเปHดให<บริการกับ
ผู<ให<บริการรายใดก็ได<จริง ในวันชนะการประมูล และให<คณะทํางานมีตัวแทน
องค�กรผู<บริโภคร)วมด<วย เพื่อให<กระบวนการประมูลเกิดข้ึนได<เร็ว ผมจึงเห็นชอบ
ร)างประกาศนี้ โดยให<สํานักงาน กสทช. รับความเห็นของผมไปดําเนินการให<
เกิดผลจริงในทางปฏิบัติ” 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๘๐๙/๒๕๕๘ ระหว�าง บริษัท อาร�เอส อินเตอร�

เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง แอนด� สปอร�ต แมเนจเม/นท� จํากัด (ผู/ฟIองคดี) กับ สํานักงาน 
กสทช. (ผู/ถูกฟIองคดี) : มส. 

 
 
 
 



๑๒ 
 

   
มติที่ประชุม  มอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. และผู<อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� 

(นายสมบัติ ลีลาพตะ) รักษาการในตําแหน)งรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน� เปKนผู<รับมอบอํานาจดําเนินคดีแทน กสทช. ทั้งน้ี ให<สํานักงาน กสทช. จัดทํา
คําให<การแก<คําฟxอง และดําเนินการในส)วนท่ีเก่ียวข<องต)อไป 

  อน่ึง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ กสทช. ประวิทย�ฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ ขอเปHดเผย
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกส)งให<ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เร่ือง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๘๐๙/๒๕๕๘ ระหว)าง บริษัท 
อาร�เอส อินเตอร�เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด� สปอร�ต แมเนจเม<นท� จํากัด (ผู<ฟxองคดี) 
กับ สํานักงาน กสทช. (ผู<ถูกฟxองคดี)   

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๑๑๓ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นเพิ่มเติมไว<ในหมายเหตุท<ายมติที่ประชุมวาระที่ 
๕.๓.๑ ดังน้ี 

 “ ผมของดออกเสียงในวาระข<างต<น เน่ืองจากเร่ืองดังกล)าวเปKนผลต)อเน่ืองมาจาก
ประกาศเร่ืองหลักเกณฑ�รายการโทรทัศน�สําคัญท่ีให<เผยแพร)ได<เฉพาะในบริการ
โทรทัศน�ที่เปKนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕ (Must Have) ซ่ึงผมไม)เห็นชอบและสงวน
ความเห็นไว<และได<งดออกเสียง รวมถึงสงวนความเห็นในวาระต)างๆ ท่ีตามมา   
อันเปKนผลพวงจากประกาศฯ นั้น โดยผมได<เคยทักท<วงไว<แล<วว)าประกาศฯ 
ดังกล)าว และเรื่องที่เก่ียวข<องนั้น จะทําให<เกิดประเด็นปNญหาต)อไป ผมจึงใครของด
ออกความคิดเห็นในประเด็นน้ี ดังที่ได<กล)าวไว<ข<างต<น” 

 ๓. กสทช. ประวิทย�ฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๙๙ ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นเพิ่มเติมไว<ในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุมวาระที่ 
๕.๓.๑ ดังนี้ 

 “ ในการพิจารณาเรื่อง การสนับสนุนให<ประชาชนสามารถเข<าถึงบริการโทรทัศน�     
ที่เปKนการท่ัวไปในรายการ “การแข)งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท<ายปu ๒๐๑๔” (FIFA 
World Cup Final) ของท่ีประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ผมได<ร)วมการพิจารณา แต)มิได<ลงมติ เนื่องจากเห็นว)า ข<อมูลและ
ระยะเวลาในการพิจารณาไม)เพียงพอ โดยกรรมการ กสทช. ได<รับแจกเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมในห<องประชุม ซ่ึงประกอบด<วยเอกสารหลายฉบับท่ี
จําเปKนต<องใช<เวลาในการศึกษาอย)างรอบคอบก)อน จึงจะใช<ดุลยพินิจได<อย)างถ่ีถ<วน
และรอบคอบ อีกท้ังในท่ีประชุม กสทช. มีการโต<แย<งรายละเอียดการวิเคราะห�
ค)าใช<จ)ายในการสนับสนุนให<ประชาชนได<รับชมการแข)งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท<ายฯ 
ของสํานักงาน กสทช. ว)ามีการวิเคราะห�ที่ไม)ถูกต<อง ทําให<ไม)สามารถประเมิน
วงเงินสนับสนุนที่สมเหตุสมผลได< ส)วนในการพิจารณาเร่ืองนี้อีกคร้ังในการประชุม 
กสทช. คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เปKนการนําเสนอผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการ ซ่ึงได<เสนอกรอบวงเงินที่จะพิจารณาสนับสนุน



๑๓ 
 

จํานวน ๓๖๙,๘๕๙,๑๒๔.๓๒ บาท โดยมีการแจกแจงรายละเอียดท่ีมาและวิธีคิด
วงเงินดังกล)าวพอสมควร ผมจึงได<ร)วมพิจารณาและมีข<อสังเกตเปHดเผยไว<ในการ
ประชุมคร้ังดังกล)าว 

 เม่ือคร้ังนี้เปKนการพิจารณาเก่ียวกับการดําเนินคดีที่บริษัท อาร�เอส อินเตอร� เนชั่นแนล 
บรอดคาสต้ิง แอนด� สปอร�ต แมเนจเม<นท� จํากัด เปKนผู<ฟxอง กสทช. ในลักษณะองค�รวม 
โดยไม)แบ)งแยกเฉพาะผู<เก่ียวข<องหรือไม)เก่ียวข<อง ผมจึงร)วมพิจารณาการแต)งตั้ง   
ผู<ดําเนินคดีด<วย โดยเห็นชอบการมอบอํานาจให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ 
สอดคล<องกับมติของที่ประชุมน่ันเอง” 

 ๔. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๒๐ ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นเพิ่มเติมไว<ในหมายเหตุท<ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๓.๑ ดังนี้ 

 “ ดิฉันขอยืนยันความเห็นตามบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๔๔ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ซ่ึงได<เปHดเผยความเห็นในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ 
เม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ วาระที่ ๕.๑ เรื่องการสนับสนุนให<ประชาชน
สามารถเข<าถึงบริการโทรทัศน�ท่ีเปKนการทั่วไปในรายการ “การแข)งขันฟุตบอลโลก
รอบสุดท<าย ปu ๒๐๑๔” (FIFA World Cup Final)”   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : แผนปฏิบัติการจัดให/มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม 

(USO) ประจําปE ๒๕๕๗ : ทบ. 
    
มติที่ประชุม เห็นชอบให<ถอนวาระท่ี ๕.๓.๒ เร่ือง แผนปฏิบัติการจัดให<มีบริการโทรคมนาคม

พื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (USO) ประจําปu ๒๕๕๗ ออกไป เพื่อรอความชัดเจน
ของคําสั่งคณะรักษาความสงบแห)งชาติ (คสช.) ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : การพิจารณาโครงการที่ย่ืนขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปE ๒๕๕๗ ตามวัตถุประสงค�
ของกองทุนฯ มาตรา ๕๒(๒) : ทบ.   

  
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาโครงการท่ียื่นขอรับ

การส)งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ประเภทท่ี ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปu ๒๕๕๗ ตามวัตถุประสงค�ของกองทุนฯ มาตรา ๕๒(๒) 
ออกไป เพื่อให<กรรมการ กสทช. ทุกท)านได<ศึกษาในรายละเอียด และให<สํานักงาน กสทช. 
นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

  อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ มีประเด็นข<อสังเกต ซ่ึงจะได<จัดส)งให<สํานักงานกองทุนวิจัยและ
พัฒนาฯ ใช<ในการจัดทําข<อมูลประกอบการพิจารณาของท่ีประชุม กสทช. ต)อไป 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ ได<มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๐๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ขอให<บันทึกความเห็นเพิ่มเติมไว<ในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุมวาระที่ ๕.๓.๓ ดังน้ี  
 



๑๔ 
 

 
 “๑. พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๕ กําหนดให<

คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน<าที่เสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดสรร
เงินกองทุนเพื่อใช<จ)ายตามวัตถุประสงค�ตามมาตรา ๕๒ ต)อ กสทช. เพื่อพิจารณาให<
ความเห็นชอบ ผมจึงเห็นว)า กสทช. ไม)ใช)ผู<มีหน<าที่ต<องพิจารณาโครงการท้ังหมดที่
มีการยื่นเสนอเข<ามา แต)พิจารณาสิ่งที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ ซ่ึงควร
จะได<มีการกลั่นกรองโดยรอบคอบแล<ว แต)สําหรับโครงการเสนอมาให<พิจารณาในคร้ังนี้ 
ยังมีรายละเอียดท่ีทําให<เกิดข<อสงสัยและเกิดความไม)สบายใจที่จะพิจารณา ดังนี้ 

 ๑) มีบางโครงการที่ระบุข<อมูลค)าตอบแทนผู<วิจัยไม)ถูกต<อง และบางโครงการขาดชื่อ
ผู<รับผิดชอบโครงการ 

 ๒) มีบางโครงการท่ีงบประมาณไม)สอดคล<องกับวิธีดําเนินการ โดยมีงบประมาณถึง
ร<อยละ ๘๗ เปKนค)าตอบแทนให<กับนักวิจัย แต)ไม)มีค)าตอบแทนผู<ทรงคุณวุฒิ  
ค)าตีพิมพ�รายงาน ตลอดจนค)าอุปกรณ�การดําเนินการใดๆ 

 ๓) กรอบระยะเวลาดําเนินโครงการส)วนใหญ)คือ ๒ ปu สําหรับบางโครงการอาจ   
ไม)เหมาะสม โดยเฉพาะท่ีเปKนโครงการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร� และในการ
กําหนดค)าตอบแทนควรเปKนไปตามระยะเวลาการทํางานจริง มิใช)ตาม
ระยะเวลาทั้งหมดของโครงการ 

 ๔) ควรมีการกําหนดเกณฑ�ในการเบิกจ)าย เช)น การคืนเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย สิทธิ
ในครุภัณฑ� ฯลฯ 

 ทั้งนี้ ในส)วนของรายละเอียดข<อสังเกตและความเห็นต)างๆ นั้น ผมจะทําหนังสือ
แจ<งเพื่อให<ดําเนินการปรับปรุงก)อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป 

 ๒. ผมเห็นว)า กสทช. ควรมีการพิจารณาชี้ชัดว)าเห็นชอบต)อสิ่งที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเสนอหรือไม) หากไม)เห็นชอบเปKนเพราะเหตุผลใด เพื่อให<กระบวนการใช<
ดุลยพินิจทางปกครองมีความชัดเจน อันจะกระทบต)อการใช<สิทธิของผู<เก่ียวข<อง” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) รถตรวจสอบ

และหาทิศวิทยุ จํานวน ๑๔ คัน โดยวิธีประกวดราคา  : ผภ.  พย. 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน 
(Term of Reference : TOR) รถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๑๔ คัน โดยวิธี
ประกวดราคาออกไป ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ เพื่อรอให<มีความชัดเจนภายหลัง
การจัดทํางบประมาณรายจ)าย กลางปu ประจําปu ๒๕๕๘ โดยให<นําเรื่องนี้เสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. พิจารณาให<ความเห็นเบื้องต<น 
ก)อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป 

 
 
 
 
  



๑๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ชุดสถานี
ตรวจสอบการใช/ความถี่ วิทยุประจําที่  และเห็นชอบให/สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการซื้อชุดสถานีตรวจสอบการใช/ความถี่วิทยุประจําที่ จํานวน ๖ แห�ง    
โดยวิธีประกวดราคา : ผภ.  พย. 

     
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๕ เร่ือง ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน 

(Term of Reference : TOR) ชุดสถานีตรวจสอบการใช<ความถ่ีวิทยุประจําที่ และ
เห็นชอบให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการซ้ือชุดสถานีตรวจสอบการใช<ความถ่ีวิทยุ
ประจําท่ี จํานวน ๖ แห)ง โดยวิธีประกวดราคาออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 
เพื่อรอให<มีความชัดเจนภายหลังการจัดทํางบประมาณรายจ)าย กลางปu ประจําปu ๒๕๕๘ 
โดยให<นําเร่ืองน้ีเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
พิจารณาให<ความเห็นเบ้ืองต<น ก)อนนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖ : ความเห็นของประเทศไทยต�อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ�ระดับโลกว�าด/วย

วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเซียและแปซิฟ]ก คร้ังที่ ๕ (APG 15-5) : 
กสท.  กทค.  คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ�ระดับโลกฯ  คภ. 

  
มติที่ประชุม ๑. รับทราบผลการประชุมคณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม 

ค.ศ. ๒๐๑๕ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 ๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ที่มีต)อความเห็นของประเทศไทย

ต)อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ 
ของภูมิภาคเอเซียและแปซิฟHก ครั้งท่ี ๕ (APG 15-5) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 

 ๑) เห็นชอบเอกสารความเห็นของประเทศไทย จํานวน ๑๘ ฉบับ ท่ีจะนําเสนอต)อ
การประชุมเตรียมการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ 
ของภูมิภาคเอเซียแปซิฟHก คร้ังที่ ๕ (APG 15-5) ในระเบียบวาระต)างๆ  ของการประชุมใหญ) 
ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15)  

 ๒) เห็นชอบในหลักการการจัดส)งเปKนเอกสารความเห็นร)วมกับประเทศอ่ืน (Joint 
contribution) หากได<รับการร<องขอ ในระเบียบวาระท่ีมีความเห็นสอดคล<องกัน 
เพื่อนําเสนอต)อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเซียแปซิฟHก คร้ังที่ ๕ (APG 15-5) ต)อไป 

 ๓) เห็นชอบในหลักการของการแสดงความเห็นของประเทศไทยในระเบียบวาระ 
และ/หรือ ย)านความถ่ี ที่ยังไม)มีความเห็น โดยให<สอดคล<องกับความเห็นของ
ประเทศสมาชิก APT เพื่อให<การใช<คลื่นความถ่ีสอดคล<องกันในระดับภูมิภาค 
(Regional Spectrum Harmonization) ท้ังนี้ ให<คํานึงถึงผลกระทบต)อการใช<
คลื่นความถ่ีของประเทศไทยเปKนสําคัญ และพิจารณาถึงความเห็นของ
หน)วยงานภายในประเทศท่ีเก่ียวข<องด<วย 

 อนึ่ง กสทช. สุภิญญาฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดส)งบันทึกให<ในภายหลัง 
 



๑๖ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. วาระ
ที่ ๕.๓.๖ เรื่อง ความเห็นของประเทศไทยต)อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ)ระดับโลก
ว)าด<วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเซียและแปซิฟHก ครั้งที่ ๕ (APG 15-5) 

 ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๒๐ ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นเพิ่มเติมไว<ในหมายเหตุท<ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๓.๖ ดังนี้ 

 “ ดิฉันมีข<อสังเกตต)อการพิจารณาวาระนี้ว)า ความเห็นของประเทศไทยที่จะนําเสนอ
ต)อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ 
ของภูมิภาคเอเซียแปซิฟHก คร้ังท่ี ๕ (APG 15-5) สํานักงาน กสทช. ควรพิจารณา
ข<อเสนอในช้ันการรับฟNงความคิดเห็นฯ ตามที่เสนอปรับปรุงตารางกําหนดคลื่น
ความถ่ีแห)งชาติในย)านความถ่ี ๕๐-๕๔ MHz โดยลบกิจการวิทยุสมัครเล)นจาก
กิจการรองเพื่อให<เปKนไปตามเชิงอรรถระหว)างประเทศ 5.167 ให<เปKนไปโดยรอบคอบ” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๗ : กระทรวงการคลังขอยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ : ทบ.   
    
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข<างมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ)     

รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ)  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ  
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  
กสทช. พลเอก สุกิจฯ และ กสทช. ประวิทย�ฯ) อนุมัติให<กระทรวงการคลังยืม
เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน�สาธารณะ เพื่อนําไปใช<แทนเงินกู<บางส)วนสําหรับโครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการนํ้าและระบบขนส)งทางถนนเร)งด)วน จํานวนเงิน ๑๔,๓๐๐ 
ล<านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เสนอ  ซ่ึงเปKนไปตามวัตถุประสงค�ข<อ ๖ ของมาตรา ๕๒ แห)ง 
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข<อ ๒ ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ โดยเปKนการให<ยืมเงินในส)วนของบัญชี
กองทุนบริการโทรคมนาคมอย)างทั่วถึง  

 ทั้งนี้  ให<สํานักงาน กสทช. (สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา) ประสานรายละเอียด
กับสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ในการจัดทําแผนการคืนเงิน เพื่อมิให<ส)ง  
ผลกระทบต)อการดําเนินงานของ กสทช. และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ และที่ประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป  

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกส)งให<ในภายหลัง 

 ที่ประชุมเสียงข<างน<อย (กสทช. สุภิญญาฯ) ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึก
ส)งให<ในภายหลัง  

 
 
 



๑๗ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๓.๗ เร่ือง กระทรวงการคลังขอยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน�สาธารณะ  

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๕๐๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นเพิ่มเติมไว<ในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุมวาระที่ 
๕.๓.๗ ดังนี้ 

 “๑. กองทุนฯ มีวัตถุประสงค�ตามมาตรา ๕๒ (๖) แห)ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ เพื่อส)งเสริมและสนับสนุนด<านงบประมาณให<กระทรวงการคลัง
สามารถยืมเงินกองทุนเพื่อนําไปใช<ในกิจการของรัฐอันเปKนประโยชน�สาธารณะ 
โดยมิได<ให<อํานาจ กสทช. ในการพิจารณารายละเอียดกิจการของรัฐดังกล)าว 
ซ่ึงเปKนอํานาจของ ครม. โดยตรง ในชั้น น้ีเ ม่ือฟNงได<ว)า ครม. ได<มีมติให<
กระทรวงการคลังยืมเงินกองทุนฯ เพื่อดําเนินโครงการเงินกู<เพื่อการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส)งทางถนน ระยะเร)งด)วน และ
ผู<อํานวยการสํานักงบประมาณได<มีหนังสือที่ นร ๐๗๑๖/๑๔๐๗๑ เม่ือวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระบุชัดเจนว)า โครงการดังกล)าวถือเปKนโครงการที่เปKน
กิจการของรัฐอันเปKนประโยชน�สาธารณะ ในชั้นน้ีจึงเห็นว)า การให<ยืม
เงินกองทุนฯ ในคร้ังน้ี เปKนไปตามบทบัญญัติแห)งกฎหมาย 

  ๒. ประเด็นที่ต<องพิจารณาคือ การให<ยืมเงินจะต<องไม)ส)งผลกระทบต)อการ
ดําเนินการอ่ืนของกองทุน ซ่ึงเปKนภารกิจหลัก ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ยืนยันว)า   
ในปNจจุบันยังไม)สามารถดําเนินการได< เพราะอยู)ในระหว)างการพิจารณาของ คตร. 
กองทุนฯ จึง มี เ งินคงเหลือเพียงพอที่จะให<ยืมได<  แต)ควรต<องหารือถึง
กําหนดเวลาการคืนเงินยืมกับกระทรวงการคลังโดยรอบคอบ โดยเฉพาะอย)างยิ่ง
ในประเด็นการบริหารงบกระแสเงินสด (Cash Flow Management) เพื่อให<
กองทุนฯ มีเงินสดเพียงพอในการดําเนินการตามภารกิจหลักได<เม่ือถึงเวลา โดย
ในเรื่องนี้เห็นควรให<สํานักงาน กสทช. จัดทําร)างสัญญาให<ผู<มีอํานาจพิจารณา
ตามข้ันตอนท่ีกฎหมายบัญญัติต)อไป 

  ๓. กรณี กสทช. บางท)านแย<งว)า เงินกองทุน USO มิใช)เงินกองทุนตามมาตรา ๕๒ นั้น 
คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด<านกฎหมาย กสทช. เคยให<ความเห็นแล<วว)า 
แผนการจัดให<มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  
ต<องผ)านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนก)อนเสนอให< กสทช. 
พิจารณา ซ่ึงเปKนไปตามกระบวนการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน จึงยืนยันว)า
เงินกองทุน USO เปKนส)วนหนึ่งของเงินกองทุนตามมาตรา ๕๒ มิเช)นน้ัน    
คณะกรรมการบริหารกองทุนย)อมไม)มีอํานาจพิจารณา” 

 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 ๓. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๒๐ ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นเพิ่มเติมไว<ในหมายเหตุท<ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๓.๗ ดังนี้ 

 “ ดิฉันขอสงวนความเห็นต)อการพิจารณาเห็นชอบให<กระทรวงการคลังยืมเงินกองทุนฯ 
เพื่อนําไปใช<แทนเงินกู<บางส)วนสําหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการนํ้าและ
ระบบขนส)งทางถนนเร)งด)วน ตามที่ได<เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
เปKนจํานวนเงิน ๑๔,๓๐๐ ล<านบาท เน่ืองจากไม)ปรากฏรายละเอียดโครงการ 
ตลอดจนเงื่อนไข ระยะเวลา หรือแนวทางการคืนเงินให<แก)กองทุนฯ ให<ท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณา ซ่ึงดิฉันเห็นว)าเปKนกรณีที่อาจกระทบต)อการดําเนินการให<
ประชาชนได<รับบริการด<านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม อย)างท่ัวถึง ตามวัตถุประสงค�ของการจัดตั้งกองทุนฯ ในมาตรา ๕๒(๑) 
แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแม<ว)าจะมี
ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๘๐/๒๕๕๗ เร่ือง การแก<ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว)าด<วยองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค�
ของกองทุนฯ ตาม (๖) ส)งเสริมและสนับสนุนด<านงบประมาณให<กระทรวงการคลัง
สามารถยืมเงินกองทุนเพื่อนําไปใช<ในกิจการของรัฐอันเปKนประโยชน�สาธารณะได< 
ก็ตาม แต)ก็มิได<หมายความว)าจะเปKนกรณีท่ีกรรมการจะสามารถละเว<นการ
พิจารณาโครงการในรายละเอียดได< หรือพิจารณาให<ความเห็นชอบโดยมิได< 
คํานึงถึงธรรมาภิบาลในการใช<จ)ายงบประมาณตามที่กฎหมายกําหนดอํานาจหน<าทีไ่ว<ได< 
อนึ่ง การเปHดเผยความเห็นนี้เปKนไปตามมาตรา ๕๕ แห)งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน เพราะเปKนกรณีที่ดิฉันในฐานะ กรรมการ กสทช. มีความเห็นแตกต)างจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ท่ีเสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุน
เพื่อใช<จ)ายฯ ตามวาระน้ี จึงให<เหตุผลประกอบการพิจารณามาตามท่ีกฎหมาย
กําหนด” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๘ : ขอความเห็นชอบการทบทวนแผนงบประมาณรายจ�าย ประจําปE ๒๕๕๘ และ

แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย กลางปE ประจําปE ๒๕๕๘ ของสํานักงาน 
กสทช. : ยย.   

    
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติการทบทวนแผนงบประมาณรายจ)าย ประจําปu ๒๕๕๘ และแนวทางการ

จัดทํางบประมาณรายจ)าย กลางปu ประจําปu ๒๕๕๘ ของสํานักงาน กสทช. ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑) อนุมัติให<ยกเลิกการกันเงินไว<เบิกเหลื่อมปu ประจําปu ๒๕๕๗ ของสํานักงาน 
กสทช. กรณีที่ไม)สามารถดําเนินการตามแผน จํานวน ๖ โครงการ จํานวนเงิน 
๓๔.๗๕๐ ล<านบาท  

 
 
 



๑๙ 
 

 ๒) อนุมัติให<ปรับลดงบประมาณโครงการท่ีไม)สามารถดําเนินการได<ตามแผน
งบประมาณรายจ)าย ประจําปu ๒๕๕๘ จํานวน ๑๙ โครงการ จํานวนเงิน 
๒๔๐.๙๐๐ ล<านบาท 

 ๓) อนุมัติให<สํานักงาน กสทช. เบิกจ)ายงบประมาณโครงการที่สามารถดําเนินการ
แล<วเสร็จเร็วกว)าแผน จํานวน ๓ โครงการ จํานวนเงิน ๕๓.๕๒๕ ล<านบาท 

 ๔) เห็นชอบแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ)าย กลางปu ประจําปu ๒๕๕๘ 
ภายในกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได<รับอนุมัติไว<เดิม จํานวน ๕,๐๓๕.๑๑๒ ล<านบาท 
โดยนํางบประมาณตามข<อ ๒) หักด<วยรายจ)ายตามข<อ ๓) คงเหลือจํานวน 
๑๘๗.๓๗๕ ล<านบาท เพื่อมาจัดสรรเปKนงบประมาณรายจ)ายแผนงาน/โครงการใหม) 
ประจําปu ๒๕๕๘  

 ๒. เห็นชอบให<สํานักงาน กสทช. นํารายการตามวาระที่ ๕.๓.๔ และวาระที่ ๕.๓.๕ และ
แผนงาน/โครงการใหม)เสนอให<คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. เพื่อพิจารณากลั่นกรองในการจัดทํางบประมาณรายจ)าย กลางปu ประจําปu 
๒๕๕๘ ท้ังน้ี ภายในกรอบวงเงินท่ีได<รับอนุมัติ จํานวนเงิน ๑๘๗.๓๗๕ ล<านบาท  
ก)อนนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป หรือหากมีการปรับลดวงเงินงบประมาณ
ได<มากกว)าน้ี ก็ให<ใช<กรอบวงเงินงบประมาณใหม)ที่ปรับลดได< 

 กสทช. สุภิญญาฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกส)งให<ในภายหลัง และจะ
จัดส)งข<อเสนอแนะดังกล)าวให<คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. พิจารณาต)อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบการทบทวนแผนงบประมาณรายจ)าย 
ประจําปu ๒๕๕๘ และแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ)าย กลางปu ประจําปu ๒๕๕๘ 
ของสํานักงาน กสทช.   

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตดังนี้ ๑) กรณีโครงการที่ให<ยกเลิกการกันเงินไว<เบิก
เหลื่อมปu ประจําปu ๒๕๕๗ ตามข<อ ๑) มีบางโครงการที่เคยมีการตั้งงบผูกพันจนถึง
งบประมาณประจําปu ๒๕๕๙ ด<วย จึงมีประเด็นว)า โครงการเหล)านั้นจะยกเลิกไปเลย 
หรือจะมีการเพิ่มงบทดแทนในปu ๒๕๕๙ ซ่ึงหากเปKนประการหลังก็จะก)อให<เกิด
ภาระงบประมาณผูกพันเพิ่มข้ึนในปu ๒๕๕๙ และคงเหลืองบประมาณสําหรับการ
ตั้งโครงการใหม)น<อยลง ๒) ในส)วนของโครงการปu ๒๕๕๘ ที่ขอปรับลดงบประมาณ
ก็เช)นเดียวกัน พบว)าแท<จริงแล<วส)วนใหญ)ไม)ได<เปKนการปรับลดงบโครงการใน
ภาพรวมลง แต)เปKนการปรับเปลี่ยนโยกงบประมาณของปu ๒๕๕๘ ไปผูกพันเพิ่มใน
งบประมาณประจําปu ๒๕๕๙ โดยมีท้ังแบบท่ีเพิ่มจากยอดท่ีเคยผูกพันไว<แล<วเดิม
และแบบที่เพิ่มข้ึนใหม) (เนื่องจากโครงการเดิมเคยกําหนดเสร็จสิ้นในงบประมาณ
ประจําปu ๒๕๕๘) ด<วยลักษณะดังกล)าว การอนุมัติปรับลดงบประมาณโครงการ
ของปu ๒๕๕๘ ตามข<อ ๒) จึงส)งผลโดยอัตโนมัติถึงการผูกพันงบประมาณในอนาคต 
ซ่ึงโดยประมาณจะมีงบประมาณท่ีเปKนภาระผูกพันไปยังปu ๒๕๕๙ เพิ่มถึง ๑๔๐ 
ล<านบาท ๓) งบประมาณส)วนต)างจํานวน ๑๘๗.๓๗๕ ล<านบาทที่เห็นชอบให<นําไป



๒๐ 
 

จัดสรรเปKนงบประมาณรายจ)ายแผนงาน/โครงการใหม)ตาม ๔) แท<จริงจึงเปKน
งบประมาณที่เหลือเน่ืองจากได<รับการชดเชยโดยงบประมาณในอนาคต ๔) ใน
ภาพรวมของการพิจารณาคราวนี้ แม<ส)วนใหญ)เปKนการอนุมัติปรับลดงบประมาณ 
แต)ในความจริงจึงเปKนการก)อภาระงบประมาณปu ๒๕๕๙ เพิ่มข้ึน ดังนั้นจึงต<อง
วางแผนงบประมาณปu ๒๕๕๙ ให<ดีด<วย 

 ๓. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๒๐ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นเพิ่มเติมไว<ในหมายเหตุท<ายมติที่ประชุมวาระท่ี ๕.๓.๘ ดังนี้ 

 “ ดิฉันขอยืนยันความเห็นตามบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๐๓ ลงวันท่ี ๗ มกราคม 
๒๕๕๘ ซ่ึงได<เปHดเผยความเห็นในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่องขออนุมัติงบประมาณรายจ)าย ประจําปu 
๒๕๕๘ โดยมีความเห็นแย<งในส)วนของกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ)าย 
ประจําปu ๒๕๕๘” 

 
ระเบียบวาระที่  ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 

 ไม)มี 
 

ประธาน ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ และการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘      
ให<ท่ีประชุมทราบ พร<อมกล)าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล)าวปHดประชุม 

   
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น.                         
                    
                   
                      
    


