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๑๐. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
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สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
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๑๐. นายธนเดช  ศิริกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักพัฒนาองค�กรวิชาชีพ  

และส&งเสริมการบริการอย&างท่ัวถึง 
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ค&าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
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๑๓. นางสาวสรินทร� อัศดรศักด์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักค&าธรรมเนียมและอัตรา
ค&าบริการในกิจการโทรคมนาคม 

๑๔. นายราเมศร� ชัยสกุลโชคดี ลูกจ=าง สํานักรับเรื่องร=องเรียนและคุ=มครองผู=บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม 

๑๕. นางสาวนุชจารี  หินแปง ลูกจ=าง สํานักรับเรื่องร=องเรียนและคุ=มครองผู=บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม 

๑๖. นางคณาพร สนธยานนท� ลูกจ=าง สํานักกิจการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน     กล&าวเปFดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. ได=เข=าร&วมงาน “ดิจิทัล     
ไทยแลนด� ๒๐๑๖” ท่ีศูนย�การประชุมแห&งชาติสิริกิต์ิ โดยมีนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประยุทธ�  จันทร�โอชา) เปLนประธานเปFดงาน และได=ปาฐกถาพิเศษ
แสดงวิสัยทัศน�เรื่อง “การขับเคลื่อนประเทศไทยด=วยเทคโนโลยีดิจิทัล”    
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือสร=างความรู=ความเข=าใจในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ท้ังระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ รวมท้ังเปFดตัวแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย เปFดตัวโครงการ Digital Startup เปLนเครือข&ายบ&มเพาะ
ผู=ประกอบการรายใหม& ซ่ึงภายในงานมีกิจกรรมต&างๆ อาทิ การประชุมทาง
วิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน� และการเปFดบูธแสดงนิทรรศการของ
หน&วยงานต&างๆ โดยท่ีสํานักงาน กสทช. ได=ไปร&วมเปFดบูธ ซ่ึงมีกรรมการ 
กสทช. เลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช. ไปร&วมงานดังกล&าว  

๒. เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เปLนประธานเปFดการประมูล
คลื่นความถ่ี ย&าน ๙๐๐ MHz ซ่ึงมีบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ตเวิร�ค จํากัด 
เปLนผู= เข=ายื่นประมูลเพียงรายเดียว โดยยืนราคาท่ี ๗๕,๖๕๔ ล=านบาท      
และคณะกรรมการ กทค. ได=รับรองผลการประมูลเรียบร=อยแล=ว ขอขอบคุณ
กรรมการทุกท&าน โดยเฉพาะด=าน กทค. และเลขาธิการ กสทช. ท่ีได=
ดําเนินการให=เปLนไปด=วยความเรียบร=อย ซ่ึงใช=เวลาประมาณ ๓๐ นาที         
ก็สามารถดําเนินการได=แล=วเสร็จ 
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๓. เม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. ได=ให=การต=อนรับ Mr. Mabito 
Yoshida รองผู=อํานวยการสํานักสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกิจการ
ภายในและการสื่อสาร ประเทศญ่ีปุdน (MIC) ท่ีได=เข=าเยี่ยมคารวะและประชุม
หารือในประเด็นเก่ียวกับ Next Generation Broadcast Technologies 
อาทิ เทคโนโลยี 4K รวมท้ัง เนื้อหารายการ (Content) ต&างๆ นอกจากนี้   
Mr. Mabito Yoshida ได=มีส&วนร&วมในการสนับสนุนและผลักดันการจัดงาน   
J Series Festival โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อส&งเสริมความร&วมมือระหว&าง
ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุdนจากครั้งท่ีแล=วท่ีเคยมาพูดว&าจะนํา Series   
ของญ่ีปุdนต&างๆ มาให=ผู=ประกอบการในประเทศไทย โดยได=จัดงานข้ึนเม่ือวันท่ี 
๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สยามพารากอน เพ่ือให=ประชาชนจะได=มีทางเลือก
เพ่ิมข้ึน  

๔. เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. ได=เปLนประธานในพิธีเปFด
อาคารท่ีทําการสํานักงาน กสทช. เขต ๑๕ (สุพรรณบุรี) โดยได=นิมนต�      
พระพรหมมังคลาจารย� วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เปLนประธานฝdายสงฆ�  
ในพิธีเปFดและเจิมปvายชื่อสํานักงาน และครุฑแตรงอน พร=อมท้ังประพรม    
น้ําพระพุทธมนต� เพ่ือความเปLนสิริมงคล โดยมีผู=เข=าร&วมงาน ประกอบด=วย 
กสทช. ประวิทย�ฯ เลขาธิการ กสทช. รองผู=ว&าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
หัวหน=าส&วนราชการในจังหวัด รองเลขาธิการ กสทช. ผู=บริหาร และพนักงาน
สํานักงาน กสทช. รวมท้ังมีประชาชนเข=าร&วมงานจํานวนมากด=วย ซ่ึงการ
ดําเนินงานเปLนไปด=วยความเรียบร=อย  

๕. เม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. พร=อมด=วยเลขาธิการ กสทช. 
และรองเลขาธิการ กสทช. เข=าร&วมในพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ� ๗๗๐ รูป       
เ พ่ือถวายเปLนพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเ กียร ติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ=าอยู&หัว ณ บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง และ     
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาส
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปx ในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จ 
พระนาง เจ= าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิม            
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายกรัฐมนตรี 
เปLนประธานในพิธีตักบาตรร&วมกับคณะรัฐมนตรี ประธานองค�กรอิสระ        
ผู= บัญชาการทหารและตํารวจ พร=อมคู&สมรส ปลัดกระทรวง ผู=บริหาร
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู&เหล&า 
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๖. เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. ได=เปLนประธานในพิธีเปFดการ
ฝyกอบรมหลักสูตรเพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดพ้ืนฐานและแนวปฏิบัติระหว&าง
ประเทศเก่ียวกับกิจการสื่อสารและแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ณ คณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ซ่ึงเปLนความร&วมมือกันระหว&าง 
กสทช. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� และ University of Pennsylvania จัดข้ึน 
เพ่ืออบรมพ้ืนฐานแนวคิดเก่ียวกับการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลท้ังใน
ประเทศ และต&างประเทศ โดยมีข=อศึกษาเปรียบเทียบจากประเทศต&างๆ   
โดยหลักสูตรแบ&งเปLน ๒ ส&วน ได=แก& ๑) การพัฒนา Digital Economy       
ในประเทศไทย และ ๒) ประวัติศาสตร�และการพัฒนาแนวคิด Digital 
Economy ในสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุ โรป (EU) โดยผู= เข= าอบรม
ประกอบด=วยพนักงานสํานักงาน กสทช. บุคลากรของหน&วยงานภาครัฐ และ
หน&วยงานภาคเอกชน ประมาณ ๖๐ คน 

๗. ตามท่ีมีประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง กรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ซ่ึงท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห&งชาติ  
(สนช.) เม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ได=ลงมติคัดเลือกกรรมการติดตาม
ประเมินผลแทนตําแหน&งท่ีว&างลง จํานวน ๒ ตําแหน&ง ได=แก& นายปรเทพ 
สุจริตกุล และนายวสันต�  ภัยหลีกลี้ ซ่ึงภายหลังนายวสันต�ฯ ได=ขอลาออก  
จากการเปLนกรรมการฯ ต้ังแต&วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ท่ีผ&านมา เพ่ือไป
รับตําแหน&งผู=จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร=างสรรค� ดังนั้น ป�จจุบัน
ยังคงเหลือกรรมการติดตามและประเมินผลฯ (นายปรเทพ  สุจริตกุล) ท่ียัง
ปฏิบัติหน=าท่ี และในวันนี้ได=ขอเข=าแนะนําตัวให=ท่ีประชุม กสทช. ได=รู=จัก   
กรรมการติดตามและประเมินผลฯ (นายปรเทพ  สุจริตกุล) ได=ขออนุญาต     
ท่ีประชุมแนะนําตัวให=ท่ีประชุม กสทช. ได=ทราบ   
 

มติท่ีประชุม             ๑. รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ=งให=ท่ีประชุมทราบ  
๒. รับทราบการแนะนําตัวของกรรมการติดตามและประเมินผลฯ (นายปรเทพ  

สุจริตกุล)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 

    
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๘ พฤษภาคม 

๒๕๕๙ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙  
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ระหว&างวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม–๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามเอกสาร
ท่ีประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :                

กสทช. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม     

ตามเอกสารท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให=ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน   

๗ เรื่อง ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 ๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ระหว�างวันท่ี 
๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) : ปบ.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ระหว&าง

วันท่ี ๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) จํานวน ๔ ท&าน ได=แก& ศาสตราจารย�พิเศษ 
ประสพสุข  บุญเดช  พลเอก ชิตศักด์ิ  ประเสริฐ  นายสุรินทร�  จิรวิศิษฎ� และ 
รองศาสตราจารย� ดร. สุเจตน�  จันทรังษ�  ท้ังนี้ ตามข=อ ๑๑ วรรคสองของ
ระเบียบ กทช. ว&าด=วยการจ=าง ท่ีปรึกษา ผู=ปฏิ บั ติงาน เลขานุการ และ
ผู=ช&วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ : คท. ดท. มท.    
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได=แต&งต้ังเจ=าพนักงานผู=ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให=เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก=ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ มีประเด็นข=อสังเกตเรื่อง การเปรียบเทียบปรับผู=ประกอบการ

โทรคมนาคมรายค&อนข=างใหญ& กรณีการต้ังสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม&ได=รับ
อนุญาต ซ่ึงนอกจากการปรับแล=ว ควรท่ีจะมีการซักซ=อมความเข=าใจเพ่ือมิให=เกิด
ป�ญหาการกระทําความผิดซํ้า รวมท้ังหาแนวทางปvองกัน เนื่องจากการลงโทษ 
โดยหลักแล=วจะทําด=วยการปรับตามกฎหมายวิทยุคมนาคม ซ่ึงเปLนกฎหมายเก&า 
ดังนั้นอัตราค&าปรับจึงค&อนข=างน=อย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการจัดประมูลคล่ืนความถ่ี ย�าน ๙๐๐ MHz ช�วงความถ่ีวิทยุ ๘๙๕ 

– ๙๐๕ MHz คู�กับ ๙๔๐ – ๙๕๐ MHz : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการรายงานผลการจัดประมูลคลื่นความถ่ี ย&าน ๙๐๐ MHz ช&วงความถ่ี

วิทยุ ๘๙๕ – ๙๐๕ MHz คู&กับ ๙๔๐ – ๙๕๐ MHz ต&อหัวหน=าคณะรักษาความสงบ
แห&งชาติ และบัญชาของหัวหน=าคณะรักษาความสงบแห&งชาติ ตามเอกสาร       
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 
 



 ๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานสรุปผลโครงการ Development of Master Plans for Spectrum 
Management for Countries in Asia Pacific ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว�างประเทศ (ITU) : คภ. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลโครงการ Development of Master Plans for Spectrum 

Management for Countries in Asia Pacific ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว&างประเทศ (ITU) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว&า รายงานดังกล&าวมีหลายประเด็นน&าสนใจ 

ซ่ึงทางสํานักงาน กสทช. เสนอว&าจะรับข=อเสนอไปจัดทําแผนแม&บทฉบับท่ี ๓ 
ในปx พ.ศ. ๒๕๖๐ ต&อไป ดังนั้นจึงเห็นว&า ๑) สํานักงาน กสทช. อาจจะต=อง
รายงานความคืบหน=าของการจัดทําแผนแม&บทดังกล&าวด=วย เนื่องจาก
ระยะเวลากระชั้นแล=ว ๒) ข=อเสนอแนะตามรายงานของ ITU มีหลายเรื่อง    
ท่ีนอกเหนือไปจากการจัดทําแผนแม&บท ซ่ึงมีประเด็นว&าควรจะต=องนํามา
พิจารณาดําเนินการอย&างไรด=วยหรือไม& เช&น เรื่องหน&วยงานท่ีเก่ียวข=องกับ 
การบริหารคลื่นควรเปLนหน&วยงานในสายงานหรือสํานักเดียวกัน เรื่องเสนอ  
ให=แก=ไขกฎหมายเรื่อง Spectrum Trading หรือ Secondary Market    
เรื่องการคิดค&าตอบแทนการใช=คลื่นความถ่ีใหม& จากเดิมท่ีเปLน Flat rate ท้ังนี้ 
ถ=าจะดําเนินการตามข=อเสนอแต&ละเรื่องมีระดับท่ีแตกต&างกัน โดยเรื่องแรก
เปLนเรื่องการบริหารหรือโครงสร=างองค�กร เรื่องท่ีสองต=องแก=กฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติองค�กร กสทช. และเรื่องท่ีสามคือการแก=ไขกติกาหรือประกาศ 
เปLนต=น 

๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ มีข=อสังเกตเรื่อง รายงานสรุปผลโครงการ Development 
of Master Plans for Spectrum Management for Countries in Asia Pacific 
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว&างประเทศ (ITU) หากมีการแปลเปLนภาษาไทย 
จะช&วยทําให=เจ=าหน=าท่ีผู=ปฏิบัติงานนําไปใช=ประโยชน�ในการจัดทําแผนแม&บท
บริหารคลื่นความถ่ีได=กว=างขวางข้ึน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : แนวปฏิบัติในการเดินทางไปต�างประเทศ : นย. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวปฏิบัติในการเดินทางไปต&างประเทศ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 

กสทช. เสนอ  
 
 
 



 ๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู,กระทําความผิดเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๙ : คส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู=กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนพฤษภาคม  
๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ มีประเด็นข=อสังเกต ขอให=ตรวจสอบเรื่องความถูกต=องของ

รายงานในข=อ ๒.๕ จํานวนตัวเลขยอดรวม จํานวน ๑,๗๙๐ สถานี กับผลรวม   
ข=อ ๒.๕.๑–๒.๕.๓ ไม&เท&ากัน ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ได=แจ=งว&าจะขอมอบหมายให=
รองเลขาธิการ กสทช. ด=านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� จัดทําบันทึก
ชี้แจงโดยตรง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : ความคืบหน,าการพิจารณาร�างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมแห�งชาติ พ.ศ. .... และร�างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... : มท. 

                                             
มติท่ีประชุม รับทราบความคืบหน=าการพิจารณาร&างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ พ.ศ. .... และร&างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ มีประเด็นข=อสังเกตเรื่อง การพิจารณาร&างพระราชบัญญัติ

องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... ซ่ึงคณะกรรมาธิการ   
การวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติ
แห&งชาติ ได=พิจารณาครบกําหนด ๔๕ วันแล=ว ขอให=สํานักงาน กสทช. ติดตาม
ข=อสรุปและข=อเสนอแนะเพ่ือท่ีจะได=เตรียมการรับสถานการณ�ได=ทันท&วงทีต&อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท.  
 
 



 ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การแก,ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน� (คณะอนุกรรมการด,านผังรายการและเนื้อหารายการ) : กสท. มส. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให=แก=ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการด=านผังรายการและเนื้อหา

รายการ โดยให= พันตํารวจโท สมศักด์ิ  เนียมเล็ก พ=นจากการเปLนอนุกรรมการ 
และแต&งต้ังให= พันตํารวจเอก สุรชัย  คีรีวิเชียร เปLนอนุกรรมการแทน ซ่ึงเปLนการ
ใช=อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต&งต้ังคณะอนุกรรมการด=านผังรายการและเนื้อหา
รายการ ให=สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได=มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การแก=ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน� (คณะอนุกรรมการด=านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดเก็บเงินรายปfเข,ากองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน� พ.ศ. .... : กสท. ชส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ร&างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และ

วิธีการจัดเก็บเงินรายปxเข=ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ ของผู=รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน� พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

๒. มอบอํานาจให= กสท. ปฏิบัติหน=าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗(๒๔) แห&ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให=มีการรับ
ฟ�งความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ก&อนนําร&างประกาศฉบับท่ี
ผ&านการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเรียบร=อยแล=วเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณา  

 
 
 
 



 ๑๑ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได=มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง ร&างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
จัดเก็บเงินรายปxเข=ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ ของผู=รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ....  

๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ มีประเด็นข=อสังเกตร&างประกาศดังกล&าว ขอให=ระบุ
ชัดเจนว&าเปLนการจัดเก็บเงินรายปxเข=ากองทุน USO ด=านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� ซ่ึงรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) แจ=งว&าจะขอรับ
ข=อสังเกตไปพิจารณาในรายละเอียดในประเด็นข=อกฎหมาย 

๓. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๕๒๗ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ขอให=บันทึกความเห็นไว=ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒ ดังนี้ 
“๑. ร&างประกาศท่ีนําเสนอตามระเบียบวาระนี้เปLนส&วนท่ีว&าด=วยหลักเกณฑ�

และวิธีการจัดเก็บเงินเข=ากองทุนฯ เพ่ือดําเนินการให=ประชาชนได=รับ
บริการอย&างท่ัวถึง (USO) ตามบทบัญญัติมาตรา ๕๒(๑) จึงมีประเด็น
เก่ียวเนื่องต&อไปว&า ในส&วนของการใช=จ&ายเพ่ือให=บรรลุวัตถุประสงค�
ดังกล&าว ได=มีการกําหนดหลักเกณฑ�หรือมีการประมาณการเอาไว=แล=ว
หรือไม&ว&าจะมีแผนการจัดสรรหรือใช=จ&ายเงินอย&างไร ท้ังนี้เพ่ือให=สามารถ
พิจารณาได=ว&าเงินขาเข=าท่ีเหมาะสมควรเปLนเท&าไร โดยควรมีสัดส&วน     
ท่ีสอดคล=องเ งินขาออก อย&างไรก็ตาม ในการกําหนดหลักเกณฑ�         
ซีกขาออกนั้น สํานักงาน กสทช. ต=องพิจารณาให=ชัดเจนด=วยว&าเปLน
อํานาจหน=าท่ีของ กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน ซ่ึงจะต=องมี
การดําเนินการให=เปLนไปตามกฎหมาย และต=องมีการบูรณาการในด=าน
ความสอดคล=องกับร&างประกาศนี้ 

๒. ในเชิงภาพรวมของการออกระเบียบหรือประกาศต&างๆ สํานักงาน กสทช. 
ควรท่ีจะต=องมีการพิจารณาในเรื่องการจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบจากการกํากับดูแล หรือ RIA (Regulatory Impact Assessment) 
เพ่ือให=เกิดแนวปฏิบัติท่ีเปLนบรรทัดฐานอันชัดเจนว&า ประกาศ กสทช. 
ประเภทหรือลักษณะใดบ=างท่ีจะต=องจัดทํารายงาน RIA เพ่ือนําเสนอเข=าสู&
การพิจารณาของท่ีประชุม กทค. กสท. และ กสทช. ซ่ึงการจัดทํารายงาน 
RIA นั้นเปLนองค�ประกอบท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลของ
หน&วยงานพิจารณาอนุญาตและกํากับดูแล 

ท้ังนี้ แต&เดิมมาในยุค กทช. นั้น เคยมีการบังคับใช=ระเบียบ กทช. ว&าด=วย 
การประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแล พ.ศ. ๒๕๔๙ แต&ต&อมามีระเบียบ 
กสทช. เรื่อง ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ  
บางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๖ ยกเลิกระเบียบ กทช. ดังกล&าว ท้ังนี้โดยเปLนไปตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ ซ่ึงแม=มติ กสทช. ครั้งนั้นมิได=  



 ๑๒ 
 

ให=ยกเลิกระเบียบ กทช. ดังกล&าวโดยตรง แต&ก็เห็นชอบให=ปรับปรุงจากการ   
ใช=ระเบียบ กทช. ดังกล&าวมาใช= “หลักเกณฑ�และวิธีการจัดทํารายงาน    
การประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแลของสํานักงาน กสทช.” แทน     
ซ่ึงตามหลักเกณฑ�ฯ ได=กําหนดวิธีการและกรอบประเด็นท่ีต=องประเมินไว=
ค&อนข=างชัดเจน แต&ในการออกระเบียบหรือประกาศต&างๆ ในระยะหลังนี้
สํานักงาน กสทช. แทบจะไม&ได=จัดทํา RIA เลย 
อนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กําหนดให=
หน&วยงานของรัฐทําการวิเคราะห�ผลกระทบร&างกฎหมายทุกข้ันตอนและ  
ทุกฉบับ เพ่ือให=กฎหมายอยู&บนพ้ืนฐานความเปLนจริงเปLนกฎหมายท่ีดี      
อีกท้ังร&างรัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง ยังได=
บัญญัติ ถึงเรื่องการวิเคราะห�ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย&าง  
รอบด=านและเปLนระบบไว=ด=วย ดังนั้น สํานักงาน กสทช. จึงควรจัดทํา RIA 
ต&อร&างประกาศฯ หรือระเบียบทุกฉบับท่ีจะมีผลบังคับเปLนการท่ัวไป หรือ
ส&งผลกระทบต&อประโยชน�สาธารณะ ท้ังนี้ รวมถึงในกรณีของร&างประกาศฯ 
นี้ด=วย เนื่องจากไม&ใช&การออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงาน
ท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย�สิน และ 
การดําเนินงานอ่ืนของสํานักงาน กสทช. ตามข=อยกเว=นท่ีกําหนดไว=ในข=อ ๑ 
ของหลักเกณฑ�ฯ แต&อย&างใด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : รายงานผลการดําเนินการรับฟhงความคิดเห็นของผู,มีส�วนได,เสียและประชาชน

ท่ัวไป ต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่อง
ร,องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... : กทค. รท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต&อ      

สรุปความคิดเห็นต&อร&างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณา
เรื่องร=องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให=สํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร&ในเว็บไซต�
ของสํานักงาน กสทช. 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร&างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับ 
และพิจารณาเรื่องร=องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 
ท่ีปรับแก=ตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ท้ังนี้ ให=นําประกาศ
ดังกล&าวข=างต=น เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก&อนนําไปประกาศใน    
ราชกิจจานุเบกษาให=มีผลบังคับใช=ต&อไป 

 



 ๑๓ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได=มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินการรับฟ�งความคิดเห็นของ
ผู=มีส&วนได=เสียและประชาชนท่ัวไป ต&อร&างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการ
รับและพิจารณาเรื่องร=องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๕๒๖ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ขอให=บันทึกความเห็นไว=ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑ ดังนี้ 
“๑. ตามข=อ ๒๓ ของร&างประกาศฯ ได=กําหนดเก่ียวกับผู=รับใบอนุญาตมีหน=าท่ี

พิสูจน�ความถูกต=องในการเรียกเก็บค&าบริการ ในกรณีเรื่องร=องเรียน
ค&าบริการ ซ่ึงเปLนถ=อยคําตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อย&างไรก็ตาม ในท่ีประชุม กทค.      
ในการพิจารณาร&างประกาศนี้ สํานักงาน กสทช. ได=ชี้แจงชัดเจนว&า     
แม=เปLนการร=องเรียนกรณีเรื่องอ่ืนๆ ไม&เฉพาะเรื่องค&าบริการ ก็เปLนหน=าท่ี
ของผู=ให=บริการท่ีจะพิสูจน�ความถูกต=องของเรื่องนั้นๆ ท้ังสิ้น ซ่ึงท่ีประชุม
ได=รับทราบและยอมรับในหลักการดังกล&าว อันตรงกับหลักท่ัวไปของ  
การ พิจารณาค ดีด= านการ คุ= มครองผู= บ ริ โ ภค  ไม& ว& า จะ เปL นตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู=บริโภค หรือพระราชบัญญัติความรับผิด
ต&อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค=าไม&ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีต&างใช=หลัก 
reverse burden of proof ดังนั้นขอย้ําในเจตนารมณ�ดังกล&าวไว= ณ ท่ีนี้ด=วย 
เ พ่ือว&าเ ม่ือประกาศบังคับใช=แล=วจะไม& เ กิดการตีความอย&างแคบ        
ตามตัวอักษรในข=อดังกล&าว 

๒. ในเชิงภาพรวมของการออกระเบียบหรือประกาศต&างๆ สํานักงาน กสทช. 
ควรท่ีจะต=องมีการพิจารณาในเรื่องการจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบจากการกํากับดูแล หรือ RIA (Regulatory Impact Assessment) 
เพ่ือให=เกิดแนวปฏิบัติท่ีเปLนบรรทัดฐานอันชัดเจนว&า ประกาศ กสทช. 
ประเภทหรือลักษณะใดบ=างท่ีจะต=องจัดทํารายงาน RIA เพ่ือนําเสนอเข=าสู&
การพิจารณาของท่ีประชุม กทค. กสท. และ กสทช. ซ่ึงการจัดทํารายงาน 
RIA นั้นเปLนองค�ประกอบท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลของ
หน&วยงานพิจารณาอนุญาตและกํากับดูแล 

ท้ังนี้ แต&เดิมมาในยุค กทช. นั้น เคยมีการบังคับใช=ระเบียบ กทช. ว&าด=วย 
การประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแล พ.ศ. ๒๕๔๙ แต&ต&อมามีระเบียบ 
กสทช. เรื่อง ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ  
บางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๖ ยกเลิกระเบียบ กทช. ดังกล&าว ท้ังนี้โดยเปLนไปตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ ซ่ึงแม=มติ กสทช. ครั้งนั้นมิได=  
ให=ยกเลิกระเบียบ กทช. ดังกล&าวโดยตรง แต&ก็เห็นชอบให=ปรับปรุงจากการ   
ใช=ระเบียบ กทช. ดังกล&าวมาใช= “หลักเกณฑ�และวิธีการจัดทํารายงาน    
การประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแลของสํานักงาน กสทช.” แทน     



 ๑๔ 
 

ซ่ึงตามหลักเกณฑ�ฯ ได=กําหนดวิธีการและกรอบประเด็นท่ีต=องประเมินไว=
ค&อนข=างชัดเจน แต&ในการออกระเบียบหรือประกาศต&างๆ ในระยะหลังนี้
สํานักงาน กสทช. แทบจะไม&ได=จัดทํา RIA เลย 
อนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กําหนดให=
หน&วยงานของรัฐทําการวิเคราะห�ผลกระทบร&างกฎหมายทุกข้ันตอนและ  
ทุกฉบับ เพ่ือให=กฎหมายอยู&บนพ้ืนฐานความเปLนจริงเปLนกฎหมายท่ีดี      
อีกท้ังร&างรัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง ยังได=
บัญญัติ ถึงเรื่องการวิเคราะห�ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย&าง  
รอบด=านและเปLนระบบไว=ด=วย ดังนั้น สํานักงาน กสทช. จึงควรจัดทํา RIA 
ต&อร&างประกาศฯ หรือระเบียบทุกฉบับท่ีจะมีผลบังคับเปLนการท่ัวไป หรือ
ส&งผลกระทบต&อประโยชน�สาธารณะ ท้ังนี้ รวมถึงในกรณีของร&างประกาศฯ 
นี้ด=วย เนื่องจากไม&ใช&การออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงาน
ท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย�สิน และ 
การดําเนินงานอ่ืนของสํานักงาน กสทช. ตามข=อยกเว=นท่ีกําหนดไว=ในข=อ ๑ 
ของหลักเกณฑ�ฯ แต&อย&างใด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปf 

๒๕๕๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) : ผบ.   
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจําปx ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(กตป.) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให=สํานักงาน กสทช. จัดส&งรายงานการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปx ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ให=รองเลขาธิการ กสทช.       
ท่ีกํากับดูแลแต&ละสายงานพิจารณา และจัดทําข=อชี้แจงตามรายละเอียด
ข=อสังเกตและข=อเสนอแนะในรายงานดังกล&าว พร=อมจัดทําข=อสังเกตของ      
ท่ีประชุม กสทช. ในประเด็นเรื่องความชอบด=วยกฎหมายขององค�ประกอบ
ของ กตป. ในการจัดทํารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปx ๒๕๕๘ ก&อนจัดส&งรายงานดังกล&าวพร=อมรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําปxของ กสทช. ให=รัฐสภาต&อไป 

 
 
 



 ๑๕ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได=มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปx ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) 

๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ ขอให=สํานักงาน กสทช. จัดส&งรายงานฉบับสมบูรณ� 
(Final Report) โครงการจ=างผู=รวบรวมจัดทําต=นฉบับรายงานตามมาตรา ๗๓ 
ของ กตป. ประจําปx ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาในรายละเอียด 

๓. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๑๖ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ขอให=แนบบันทึกความเห็นไว=ท=ายรายงานการประชุม จํานวน ๒ หน=า 
ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ และเพ่ือให=เปLนไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห&งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

๔. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๕๒๙ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ขอให=บันทึกความเห็นไว=ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๓.๑ ดังนี้ 
“๑. ต&อประเด็นเรื่องความชอบด=วยกฎหมายของรายงานติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปx ๒๕๕๘  อันเก่ียวเนื่องกับ
ความสมบูรณ�แห&งองค�คณะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
การปฏิบัติงาน (กตป.) ตามท่ีมีการอภิปรายในท่ีประชุม กสทช. ผมเห็นว&า
เปLนประเด็นท่ีอาจต้ังข=อสังเกตและตรวจสอบต&อไปได= แต&ประเด็น
ข=อเท็จจริงเรื่องจํานวน กตป. นั้นอาจไม&ได=คงเหลือเพียง ๒ คนตามท่ี
สํานักงาน กสทช. แจ=ง โดยท่ีกรรมการท่ีไม&อาจปฏิบัติหน=าท่ีได=ตามคําสั่ง 
คสช. ยังไม&ได=พ=นจากตําแหน&ง อีกท้ังสํานักงาน กสทช. ก็ยังคงมีการจ&าย
ค&าตอบแทนรายเดือนให=มาโดยตลอด 
อย&างไรก็ตาม เม่ือ กตป. นําส&งรายงานมายัง กสทช. แล=ว กสทช. ย&อมมี
หน= า ท่ีนํ ารายงานดังกล&าว เสนอต&อรั ฐสภาพร=อมกับรายงานผล            
การปฏิบัติงานประจําปxของ กสทช. อีกท้ังยังมีหน=าท่ีต=องเปFดเผยรายงาน
ดังกล&าวให=ประชาชนทราบทางระบบเครือข&ายสารสนเทศของสํานักงาน 
กสทช. หรือวิธีการอ่ืนท่ีเห็นสมควรด=วย ท้ังนี้ตามท่ีบัญญัติในมาตรา ๗๒ 
แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ การมี
ข=อสังเกตเรื่องความชอบด=วยกฎหมายของรายงานหรือความสมบูรณ�   
แห&งองค�คณะของ กตป. ย&อมไม&อาจใช=เปLนเหตุผลท่ีจะละเว=นการปฏิบัติ
ตามกฎหมายได= 

๒. ในส&วนเนื้อหาของรายงานฯ หากมีส&วนท่ีไม&เห็นด=วยหรือมีความเข=าใจ    
อันแตกต&างกันและต=องการชี้แจง ก็เห็นควรมอบหมายสํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการ แต&สําหรับประเด็นนอกเหนือจากนั้น เห็นควรต=องมีการรับไป
ดําเนินการเ พ่ือปรับปรุงแก= ไข ซ่ึงประเด็นสํา คัญส&วนใหญ&ได=แก&        
เรื่องระบบการบริหารภายในสํานักงาน กสทช. เรื่องการอนุญาตและ 



 ๑๖ 
 

การกํากับการแข&งขันของกิจการ ตลอดจนข=อวิจารณ�เก่ียวกับแผนต&างๆ    
ซ่ึงมีการระบุเรื่องตัวชี้วัด (KPIs) อยู&พอสมควร ดังนั้นจึงควรต=องมีการ
นําไปพิจารณาดําเนินการ โดยเฉพาะในการประเมินแผนแม&บทของ    
ท้ังสองกิจการ รวมท้ังแผนแม&บทการบริหารคลื่นความถ่ี ท่ีกําลังจะสิ้นสุด
อายุของแผนด=วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การจ, าง ท่ีปรึกษาต� างประเทศเ พ่ือดํา เนิน โครงการศึกษา เ พ่ือจัด ทํา           

ดัชนีราคา (Price Index) และกําหนดปhจจัยผลิตภาพ (X-factor) สําหรับ
ภาคโทรคมนาคม : นท. นย. ปบ.   

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการเรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจ=างท่ีปรึกษาต&างประเทศ   

โดยความยินยอมของประธาน กสทช. ให=เปLนอํานาจของ กสทช. ท่ีจะ
พิจารณาให=ความเห็นชอบ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ตามระเบียบ กสทช. 
ว&าด=วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรี (วันท่ี ๑๐ เมษายน 
๒๕๕๐) เรื่อง หลักเกณฑ�การจ=างท่ีปรึกษาต&างประเทศของหน&วยงานของรัฐ 
ท้ังนี้ ให=สํานักงาน กสทช. นําแนวทางปฏิบัติดังกล&าวข=างต=นไปใช=ในกรณีท่ีมี
ความจําเปLนจะต=องว&าจ=างท่ีปรึกษาต&างประเทศในครั้งต&อๆ ไป 

๒. อนุมัติให=สํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดจ=างท่ีปรึกษาต&างประเทศเพ่ือดําเนิน
โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําดัชนีราคา (Price Index) และกําหนดป�จจัยผลิตภาพ 
(X-factor) สําหรับภาคโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได=มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การจ=างท่ีปรึกษาต&างประเทศเพ่ือดําเนินโครงการ
ศึกษาเพ่ือจัดทําดัชนีราคา (Price Index) และกําหนดป�จจัยผลิตภาพ (X-factor) 
สําหรับภาคโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : กระบวนการ ข้ันตอน และการดําเนินการโครงการสนับสนุนประชาชนในการ

เปล่ียนผ�านไปสู�การรับชมโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล สําหรับ
ครัวเรือนท่ีได,รับสิทธิ์เพ่ิมเติม : พย. 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติมอบอํานาจให= กสท. เปLนผู=พิจารณากระบวนการ ข้ันตอน และ  
การดําเนินการโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ&านไปสู&การรับชม
โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล สําหรับครัวเรือนท่ีได=รับสิทธิ์เพ่ิมเติม ท้ังนี้            
ให=สํานักงาน กสทช. นําผลการพิจารณาของ กสท. ดังกล&าวข=างต=นเสนอ
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช=จ&ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)     
และหัวหน=าคณะรักษาความสงบแห&งชาติพิจารณาต&อไป   

 



 ๑๗ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได=มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง กระบวนการ ข้ันตอน และการดําเนินการ
โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ&านไปสู&การรับชมโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล สําหรับครัวเรือนท่ีได=รับสิทธิ์เพ่ิมเติม  

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีประเด็นข=อสังเกตขอให= กสท. รับไปพิจารณาเพ่ิมเติม ๓ 
เรื่อง ได=แก& ๑) กรณีท่ีไม&มีเจ=าบ=านจะมีการแย&งใช=สิทธิกันหรือไม& ๒) กรณีท่ีมี
เจ=าบ=านและได=มีการมอบอํานาจไป หากกําหนดให=มีการนําบัตรประจําตัว
ประชาชนไปเสียบในระบบจะถูกต=องตามหลักนิติกรรมทางแพ&งหรือไม&  
จะต=องมีการเก็บหลักฐานการมอบอํานาจด=วยหรือไม& และ ๓) จะทําอย&างไร  
ท่ีจะให=ประชาชนได=มีทางเลือกในการใช=ส&วนลดเพ่ือแลกซ้ือโทรทัศน�ในระบบ
ดิจิตอล / กล&องรับสัญญาณทีวีในระบบดิจิตอลได=หลากหลายยี่ห=อ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖    :  เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ : โครงการจัดจ,างผู,ผลิต และจัดการ ดําเนินการประชาสัมพันธ� เผยแพร�ส่ือและ

กิจกรรมรณรงค�เสริมสร,างการรับรู, ความเข,าใจเก่ียวกับการเปล่ียนผ�านไปสู�
การรับส�งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล : จส. พย. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให=สํานักงาน กสทช. ดําเนินการจ=างบริษัท อ;อบเทนเม=นต� จํากัด         
ซ่ึงเปLนผู=เสนอราคาตํ่าสุด เพ่ือดําเนินการโครงการจัดจ=างผู=ผลิต และจัดการ 
ดําเนินการประชาสัมพันธ� เผยแพร& สื่อและกิจกรรมรณรงค�เสริมสร=างการรับรู= 
ความเข=าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนผ&านไปสู&การรับส&งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบ
ดิจิตอล ภายในกรอบวงเงิน ๕๓,๕๖๕,๗๓๐.๑๐ บาท ซ่ึงเปLนราคาท่ีตํ่ากว&ากรอบ
วงเงินงบประมาณ ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และราคากลาง ๖๓,๒๗๙,๕๓๒.๕๐ บาท   
โดยท่ีบริษัทฯ ได=เสนอราคาดังกล&าวท่ีรวมภาษีมูลค&าเพ่ิมและค&าใช=จ&ายอ่ืนๆ แล=ว 
ท้ังนี้ เปLนไปตามระเบียบ กสทช. ว&าด=วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทุกข้ันตอน ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
ประธาน  ได=แจ=งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ ในวันพุธท่ี ๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๙ พร=อมกล&าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล&าวปFดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.  
 
 
    


