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_____________________________ 
 
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 ทวีศักด์ิ  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-าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก:กเกียรติกุล ผู<อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู<อํานวยการส)วน  
   รักษาการในตําแหน)งผู<อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู<อํานวยการส)วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู<อํานวยการส)วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางนภาพร  เก)งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
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๖. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาววัลภา กระเดา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค�กร 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ)มมณี ลูกจ<าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
 

๑.   นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ� ผู<อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒. นางอัจฉรา ปDณยวณิช ผู<อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล  
๓. นางรัตนากร  ทองสําราญ ผู<อํานวยการสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา
  ผู<ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๔. นางสาวมณีรัตน�  กําจรกิจการ ผู<อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
  รักษาการในตําแหน)งผู<อํานวยการสํานักการอนุญาต 
  ประกอบกิจการโทรทัศน� 
  รักษาการในตําแหน)งผู<อํานวยการสํานักการอนุญาต 
  ประกอบกิจการโครงข)าย สิ่งอํานวยความสะดวก  
  และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๕. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม ผู<อํานวยการส)วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๖. นางสาวพรทิพา  ตันติพัฒนะมนตรี ผู<อํานวยการส)วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๗. นางรวิภา  ด<วงแดงโชติ ผู<อํานวยการส)วน สํานักบริหารคดีและนิติการ   
๘. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ  ผู<อํานวยการส)วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๙. นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ  ผู<อํานวยการส)วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๐. นายอธิวัจน�  เอ่ียมดิลกวงศ� ผู<อํานวยการส)วน สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยี 
  โทรคมนาคม 
๑๑. นายประถมพงศ�  ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  รักษาการในตําแหน)ง ผู<อํานวยการส)วน  
  สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
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๑๒. นายถิรพิรุฬห�  ทองคําวิฑูรย� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๓. นายชุติพงศ�  ก่ีสุขพันธ� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักค)าธรรมเนียมและอัตราค)าบริการในกิจการ 
  โทรคมนาคม 
๑๔. นายวีรศักด์ิ  แก<วศรีดํา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๕. นายธีระ  จงสมชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต<น  
  สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๖. นางสุนันทา  อยู)ประยงค� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู<ประกาศ 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๗. นางกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู<ประกาศ 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๘. นางสาวกุนทินี  เมฆสุภะ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู<ประกาศ 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๙. นายนิธินันท�  สมบูรณ� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู<ประกาศ 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๒๐. นายซอแหละ  บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
๒๑.  นางชาลินี  วันโพธิ์สพ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักทรัพยากรบุคคล 
๒๒. นางสาวจุฬาภา  บุญฤทธิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักทรัพยากรบุคคล 
๒๓. นางสาวสุชารีย�  ช)างทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒๔. นายสรรเสริญ  สงวนศักด์ิ ผู<จัดการโครงการ บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน     กล)าวเปKดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  
 
                       ๑. ขอแสดงความยินดีกับรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ) 

ท่ีได<รับรางวัล “นักบริหารดีเด)นแห)งปO” ประจําปO ๒๕๕๙ Executive of    
the Year 2016 สาขานวัตกรรมด<านการสื่อสารและโทรคมนาคม              
เม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห<องชัยพฤกษ� หอประชุมกองทัพอากาศ 
โดยมีองคมนตรี (พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก) เปdนประธานมอบรางวัลฯ   
ซ่ึงรางวัลดังกล)าวพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลท่ีประสบผลสําเร็จในการ
บริหารงาน สามารถนําพาองค�กรขับเคลื่อนและประสบความสําเร็จได<อย)าง
เปdนท่ีประจักษ� สร<างประโยชน�สูงสุดได<ตามนโยบาย พร<อมท้ังมีการตอบแทน
คุณแผ)นดินในรูปแบบต)างๆ สมควรเปdนแบบอย)างที่ดีต)อสังคมและ    
ต)อสาธารณชนต)อไป นับว)าเปdนเกียรติแก)รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. 
เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ) และสํานักงาน กสทช.  

 ๒. วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เปdนประธานพิธีลงนามบันทึก
ข<อตกลงความร)วมมือทางวิชาการ ระหว)างสํานักงาน กสทช. กับธนาคาร
แห)งประเทศไทย  ณ อาคารหอประชุม สํานักงาน กสทช. โดยมีเลขาธิการ กสทช. 
และผู<ว)าการธนาคารแห)งประเทศไทย (ดร.วิรไท สันติประภพ) เปdนผู<ลงนาม
ร)วมกัน โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการทางวิชาการ การศึกษา 
และการวิจัยด<านแนวทางการกํากับดูแลบริการโทรคมนาคมและบริการ
ทางการเงิน โดยเฉพาะอย)างยิ่งการบริการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส�ท่ีใช<
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข<อง ซ่ึงปDจจุบัน
ได<รับความนิยมอย)างแพร)หลายและมีแนวโน<มการใช<งานเติบโตอย)างต)อเนื่อง 
และเปdนการสนับสนุนแนวทางการรับจ)ายโอนเงินโดยไม)ใช<เลขบัญชีธนาคาร 
แต)ใช<เลขประจําตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท�มือถือ หรือท่ีเรียกว)า
บริการพร<อมเพย� (PromptPay) ภายใต<แนวคิดการสร<างระบบการชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส� (National e-Payment) ของรัฐบาล โดยมีรองเลขาธิการ
กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก)อกิจ ด)านชัยวิจิตร) รองผู<ว)าการ
ธนาคารแห)งประเทศไทย (นางทองอุไร ลิ้มปKติ) ผู<บริหาร และพนักงานจาก 
ท้ังสองหน)วยงาน รวมท้ังผู<แทนบริษัทผู<ให<บริการโทรคมนาคมและการชําระ
เงินอิเล็กทรอนิกส� เข<าร)วมเปdนสักขีพยาน 

                       ๓. วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เปdนประธานในพิธีไถ)ชีวิตโค - กระบือ  
ณ วัดราชาธิวาส เขตดุสิต เพ่ือถวายพระราชกุศลแด)พระบาทสมเด็จพระเจ<าอยู)หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปO วันท่ี ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ และโอกาสมหามงคลท่ีสมเด็จพระนางเจ<าฯ พระบรมราชินีนาถ  
มีพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปdนโครงการของ
สภานิติบัญญัติแห)งชาติ (สนช.) โดยสํานักงาน กสทช. รับเปdนเจ<าภาพ 
รวมเงินบริจาคจํานวน ๒,๓๗๐,๐๐๐ บาท และร)วมทูลเกล<าฯ ถวายเปdน
พระราชกุศล จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ ้น ๗,๓๗๐,๐๐๐ บาท 
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โดยมี กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ  กสทช. รศ.ประเสริฐฯ กสทช. ประวิทย�ฯ 
เลขาธิการ กสทช. รวมท้ังผู<บริหารและพนักงานสํานักงาน กสทช. เข<าร)วมพิธี   
โดยพร<อมเพรียงกัน 

                       ๔. วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. พร<อมด<วยเลขาธิการ กสทช.  
และผู<บริหารระดับสูงสํานักงาน กสทช. ได<เข<าร)วมแถลงและชี้แจงผลการ
ปฏิบัติงานของ กสทช. ประจําปO ๒๕๕๘ ต)อท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห)งชาติ 
(สนช.) ณ อาคารรัฐสภา ซ่ึงสาระสําคัญ ได<แก) ภารกิจและโครงการท่ีสําคัญ 
ผลการปฏิบัติงานประจําปO ๒๕๕๘ ของ กสทช. กสท. กทค. และสํานักงาน 
กสทช. รวมท้ังรายงานสถานการณ�ตลาดและการแข)งขันกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม ในปO ๒๕๕๘ การบริหารงบประมาณ
ประจําปO ๒๕๕๘ แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณรายจ)ายประจําปO ๒๕๕๘  
และปDญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ
กิจการโทรคมนาคม ท่ีมีความสําคัญต)อประชาชน ขอขอบคุณเลขาธิการ 
กสทช. และผู<บริหารสํานักงาน กสทช. ทุกท)านท่ีไปร)วมชี้แจงในวันดังกล)าว  
ซ่ึงเปdนไปด<วยความเรียบร<อย 

๕. วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เข<าร)วมพิธีและเปdนสักขีพยาน   
ในพิธีลงนามบันทึกข<อตกลงความร)วมมือทางวิชาการ ระหว)างสํานักงาน กสทช. 
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ณ ห<องรับรองชั้น ๑ สํานักงาน กสทช. โดยมี
เลขาธิการ กสทช. และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� (ศาสตราจารย� 
ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย�) เปdนผู<ลงนามในบันทึกข<อตกลงความร)วมมือฯ ดังกล)าว 
ซ่ึงมีวัตถุประสงค�เพ่ือเปdนการพัฒนาบุคลากรมุ)งสู)องค�กรแห)งการเรียนรู< 
(Learning Organization) อันเปdนรากฐานที่สําคัญในการปฏิบัติหน<าท่ี   
ในฐานะองค�กรกํากับดูแล โดยมีผู<เข<าร)วมพิธีประกอบด<วย คณบดีคณะนิติศาสตร� 
(ศาสตราจารย� ดร.อุดม รัฐอมฤต) รองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน� 
วิริยะศิริ กุล) และผู<บริหารและพนักงานจากท้ังสองหน)วยงานร)วมเปdน      
สักขีพยาน และเม่ือเดือนมิถุนายนท่ีผ)านมาได<มีการจัดอบรมเก่ียวกับ
เรื่องกฎหมายระหว)างประเทศร)วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย  

                       ๖. ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท)าน โดยเฉพาะกรรมการ กทค. เลขาธิการ 
กสทช. และพนักงานสํานักงาน กสทช. ท่ีได<ดําเนินการจัดการประมูลและจัดพิธี
มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม และใบอนุญาตให<ใช<  
คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย)าน ๙๐๐ MHz ให<กับบริษัท แอดวานซ� 
ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด (AWN) ซึ่งเปdนผู<ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย)าน 
๙๐๐ MHz และขอบคุณเลขาธิการ กสทช. ที่เปdนผู<แทนในการรับเงิน 
ค)าเสียหายเพ่ิมเติมกรณีไม)มาชําระเงินค)าประมูลคลื่น ๙๐๐ MHz จากบริษัท 
แจส โมบาย บรอดแบนด� จํากัด เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  

 
 



๖ 
 

 เลขาธิการ กสทช. ได<ขออนุญาตประธาน กสทช. รายงานให<ที่ประชุมทราบ
เรื่องท่ีสํานักงาน กสทช. ได<ไปชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร)างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ในประเด็นต)างๆ ได<แก) เรื่องบทเฉพาะกาลเก่ียวกับรองเลขาธิการ กสทช. และการคงอยู)
ของ กสทช. เรื่องคุณสมบัติ กสทช. เรื่องวิธีการสรรหา กสทช. เรื่องงบประมาณของสํานักงาน กสทช.  
เรื่องการบูรณาการการทํางานร)วมกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) รวมทั้งประเด็น
เรื ่อ งการ เย ียวยาการคืนคลื่นความถ่ี ซ่ึงสํานักงาน กสทช. จะได<มีหนังสือทางการแจ<งประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร)างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพ่ือทราบอีกครั้งหนึ่ง 
และหากมีประเด็นเพ่ิมเติม เลขาธิการ กสทช. จะเปdนผู<ไปชี้แจง    
  
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  
 ๒. รับทราบเรื่องการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร)างพระราชบัญญัติ

องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของสํานักงาน กสทช.
ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. รายงานให<ท่ีประชุมทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตเรื่องรายงานผลการดําเนินการรับฟDงความคิดเห็น
ของผู<มีส)วนได<เสียและประชาชนท่ัวไปต)อร)างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับ 
และพิจารณาเรื่องร<องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....    
ซ่ึงเรื่องนี้ท่ีประชุม กทค. และท่ีประชุม กสทช. ได<มีมติเอกฉันท�เห็นชอบร)างประกาศฯ 
ดังกล)าวไปแล<ว แต)สํานักงาน กสทช. เห็นว)าข<อความร)างประกาศฯ ไม)ตรงกับ
รายงานสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะฯ และจะต<องนําเสนอท่ีประชุม 



๗ 
 

กทค. เพ่ือพิจารณาทบทวนก)อน ซ่ึงตนเห็นว)าประเด็นท่ีสํานักงาน กสทช. ติดใจนั้น
ไม)ใช)สาระสําคัญ ดังนั้น ขอให<สํานักงาน กสทช. นําร)างประกาศฯ ดังกล)าว           
ไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให<มีผลบังคับใช<ต)อไป  

         เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะดําเนินการต)อไปตามท่ี กสทช. ประวิทย�ฯ เสนอ   
ซ่ึงเปdนไปตามข้ันตอนท่ีถูกต<อง  

   
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

กิจการโทรทัศน� ระหว)างวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
ตามเอกสารท่ี ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ     

   
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓   :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม       

ตามเอกสารท่ี ประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    :   เรื่องเพ่ือทราบ  
 
 เลขาธิการ กสทช. ขอให<ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน    
๙ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  

งามสง�า) ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ : กสทช. พันตํารวจเอก 
ทวีศักดิ์ฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. พันตํารวจเอก 

ทวีศักด์ิ งามสง)า ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จํานวน ๓ ท)าน 
ได<แก) พันตํารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน� รัตนพันธุ�  นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป} และ 
พลเอก ธงชัย เก้ือสกุล  ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว)าด<วย  
การจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ เสนอ  

 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�) 
ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. รศ. ประเสริฐ   

ศีลพิพัฒน� ประจําไตรมาสท่ี ๒/๒๕๕๙ (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙) 
จํานวน ๓ ท)าน ได<แก) นายเหรียญชัย  เรียววิไลสุข  ดร. เชิดชัย  ขันธ�นะภา และ
นายไพรัช วรปาณิ  ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<าง           
ท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓   
ตามเอกสารท่ี กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :  รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘     

และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  :  ทท. ดท. คท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบั ติงานตามท่ี กสทช. ได<แต)งต้ังเจ<าพนักงาน            

ผู<ออกใบอนุญาต หรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไข
เพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๔๓/๒๕๕๙ ระหว�างบริษัท อสมท จํากัด 

(มหาชน) (ผู-ฟIองคดี) กับสํานักงาน กสทช. (ผู-ถูกฟIองคดีท่ี ๑) เลขาธิการ 
กสทช. (ผู-ถูกฟIองคดีท่ี ๒) และ กสท. (ผู-ถูกฟIองคดีท่ี ๓) : กสท. มส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๔๓/๒๕๕๙ ระหว)าง

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (ผู<ฟ~องคดี) กับสํานักงาน กสทช. (ผู<ถูกฟ~องคดีท่ี ๑) 
เลขาธิการ กสทช. (ผู<ถูกฟ~องคดีท่ี ๒) และ กสท. (ผู<ถูกฟ~องคดีท่ี ๓) ตามเอกสาร 
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๖๐/๒๕๕๙ ระหว�าง ห-างหุ-นส�วนจํากัด 

น�านฟIา รุ�งนิรันดร� (ผู-ฟIองคดี) กับ เลขาธิการ กสทช. (ผู-ถูกฟIองคดีท่ี ๑) และ
กสท. (ผู-ถูกฟIองคดีท่ี ๒)  :  กสท. มส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๖๐/๒๕๕๙ ระหว)าง 

ห<างหุ<นส)วนจํากัด น)านฟ~า รุ)งนิรันดร� (ผู<ฟ~องคดี) กับ เลขาธิการ กสทช. (ผู<ถูกฟ~อง
คดีท่ี ๑) และ กสท. (ผู<ถูกฟ~องคดีท่ี ๒) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : ความคืบหน-าการพิจารณาร�างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... : มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบความคืบหน<าการพิจารณาร)างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ี

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๓๓ ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ขอให<แนบบันทึกความเห็นไว<ท<ายรายงานการประชุม จํานวน ๓ หน<า ท้ังนี้ ตามมติ   
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค�) 

ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ : กสทช. สุภิญญาฯ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. สุภิญญา กลางณรงค� 
ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จํานวน ๓ ท)าน ได<แก) นายจอน  
อ๊ึงภากรณ�  นายต)อพงศ�  เสลานนท�  และนายนคร  ชมพูชาติ  ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ 
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ 
และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. สุภิญญาฯ เสนอ        

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  :  รายงานสรุปผลการดําเนินงานภายใต-ข-อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ 

Research Cooperation Agreement on Spectrum Valuation  :  คภ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงานภายใต<ข<อตกลงความร)วมมือทางวิชาการ 

Research Cooperation Agreement on Spectrum Valuation ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว)า การศึกษาครั้งนี้นับว)าเปdนประโยชน�อย)างยิ่ง

ท่ีสํานักงาน กสทช. ได<ร)วมมือกับ London School of Economics and Political 
Science (SLE) ในการศึกษาการประเมินมูลค)าคลื่นความถ่ี ดังนั้น ขอให<สํานักงาน 
กสทช. จัดส)งรายงานสรุปผลการดําเนินงานภายใต<ข<อตกลงความร)วมมือ          
ทางวิชาการ Research Cooperation Agreement on Spectrum Valuation 
เปdนรูปเล)มเฉพาะให<ด<วย รวมท้ัง electronic file และหากมีฉบับภาษาไทยก็ยิ่งดี 

 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  :  รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู-กระทําความผิดเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนมิถุนายน  
๒๕๕๙ : คส.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู<กระทําความผิดเก่ียวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ :  เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : แต�งตั้งคณะทํางานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู-ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน�  :  กสท. ผส. 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให<แต)งต้ังคณะทํางานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู<ประกาศในกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน� จํานวน ๒ คณะ โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน<าท่ี และวาระ
การปฏิบัติหน<าท่ีคราวละ ๓ เดือน ท้ังนี้ ให<คําสั่งมีผลต้ังแต)วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เปdนต<นไป ซ่ึงเปdนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห)งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให<ได<รับค)าตอบแทนเปdนเบ้ียประชุม 
ตามข<อ ๑๔ (๒) วรรคสอง ข<อ ๑๕ และข<อ ๑๗ (๒) ของระเบียบ กสทช. ว)าด<วย   
การประชุม ค)าตอบแทน และค)าใช<จ)ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้  

 ๑. คณะทํางานชุดท่ี ๑ 
  ๑) นายบัณฑิต  ต้ังประเสริฐ หัวหน<าคณะทํางาน 
  ๒) นางสุภาพร  โพธิ์แก<ว ผู<ทํางาน 
  ๓) นางวิภาดา  ปรรณารม ผู<ทํางาน 
  ๔) นางสาวไจตนย�  ศรีวังพล ผู<ทํางาน 
  ๕) นางสาวสายสวรรค�  ขยันยิ่ง ผู<ทํางาน 
  ๖) นางสุนันทา  อยู)ประยงค� เลขานุการ 
  ๗) นายนิธินันท�  สมบูรณ� ผู<ช)วยเลขานุการ 
  ๘) นางสาวศรีจุฑา  เท่ียงผดุง ผู<ช)วยเลขานุการ  
 ๒. คณะทํางานชุดท่ี ๒ 
  ๑) นางรัตนากร  ทองสําราญ หัวหน<าคณะทํางาน 
  ๒) รศ. วันทนา  จันทพันธ� ผู<ทํางาน 
  ๓) นายกันตชาติ  เกษมสันต� ณ อยุธยา ผู<ทํางาน 
  ๔) นางผุสชา  สุขวัฒน� ผู<ทํางาน 
  ๕) นางพอใจ  กิจถาวรรัตน� ผู<ทํางาน 



๑๑ 
 

  ๖) นางสิริรัตน�  นิ่มเงิน เลขานุการ 
  ๗) นายกําพล  รอรัตตัญ�ู ผู<ช)วยเลขานุการ 
  ๘) นายปKยเทพ  ศรีชลาชัย ผู<ช)วยเลขานุการ     

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต)งต้ังคณะทํางานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู<ประกาศในกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน� ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ
ของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ 
และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง แต)งต้ังคณะทํางานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู<ประกาศในกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาสรุปผลการรับฟaงความคิดเห็นต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ�การจัดทําผังรายการสําหรับการให-บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน� (ฉบับที่ ๔) และร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให-บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๔) : กสท. ผส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต)อสรุปผลการรับฟDง

ความคิดเห็นสาธารณะต)อร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดทํา    
ผังรายการสําหรับการให<บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๔) ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร)ในเว็บไซต�
ของสํานักงาน กสทช. ต)อไป               

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดทํา 
ผังรายการสําหรับการให<บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๔)      
โดยมอบหมายให<ประธาน กสท. ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. 
เป dนผู <ลงนามในประกาศก)อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
เพ่ือให<มีผลบังคับใช<ต)อไป ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผู<มีอํานาจลงนามในประกาศ 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส)งให<ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ       ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม   

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ� 
การจัดทําผังรายการสําหรับการให<บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๔) 
และร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดทําผังรายการสําหรับการ
ให<บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๔) 

 



๑๒ 
 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๒๐ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ขอให<บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว<ในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๒ ดังนี้
“ผมไม)เห็นด<วยต)อการท่ีประธาน กสท. (รองประธาน กสทช. ด<านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�) จะเปdนผู<ลงนามในประกาศฯ เอง เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) กําหนดให< 
กสทช. เปdนผู<มีอํานาจหน<าท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับ
อํานาจหน<าท่ีของ กสทช. แม<ว)าตามมาตรา ๒๓ วรรคท<ายของพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล)าว จะกําหนดว)า ในการปฏิบัติหน<าท่ี กสทช. อาจมอบหมายให<
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ได< แต)ตามหลักการ
มอบหมายอํานาจหน<าท่ี (Delegation of Authority) ต<องพิจารณาลักษณะ
ของอํานาจหน<าท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของเรื่องนั้น ซ่ึงอํานาจ        
ในการลงนามร)างประกาศฯ เปdนอํานาจสําคัญ และเปdนอํานาจหน<าท่ีเฉพาะ
ของประมุขในองค�กร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว<สําหรับปฏิบัติด<วยตนเอง          
ในการเห็นชอบร)างกฎหมายตามลําดับชั้นไป (อ�างอิงตามกระบวนการ
พิจารณายกร�าง แก�ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับ
กระทรวงยุติธรรม : คู�มือการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หน�า ๑๙ ท่ีเป2นอํานาจรัฐมนตรีว�าการกระทรวงลงนาม             
ร�างกฎกระทรวง เป2นต�น) ผมจึงเห็นว)า อํานาจในการเปdนผู<ลงนามในประกาศ
ต)างๆ นั้น เปdนอํานาจหน<าท่ีของประธาน กสทช. เปdนการเฉพาะ ดังนั้น        
หากไม)มีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบข<อกฎหมายในประเด็นนี้ให<กระจ)างชัด 
ก็ควรท่ีจะคงให<ประธาน กสทช. เปdนผู<ลงนามในประกาศต)างๆ เท)านั้น         
เพื่อป~องกันมิให<เกิดข<อพิพาทเรื่องความชอบด<วยกฎหมายของประกาศ 
เปdนคดีปกครองจากการใช<อํานาจทางปกครองของเจ<าหน<าท่ีท่ีต<องกระทํา  
โดยเจ<าหน<าท่ีซ่ึงมีอํานาจหน<าท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : พิจารณาร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การส�งเสริมชุมชนท่ีมีความ

พร-อมและสนับสนุนผู-ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ
 พ.ศ. .... : กสท. คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตฯ ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบในหลักการร)างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ�การส)งเสริมชุมชนท่ีมีความพร<อมและสนับสนุนผู<ประกอบกิจการ
กระจายเสียง บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. มอบอํานาจให< กสท. ปฏิบัติหน<าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔)          
แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให<มี    
การรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการก)อนนําร)างประกาศ
ฉบับท่ีผ)านการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะเรียบร<อยแล<วเสนอท่ีประชุม 



๑๓ 
 

กสทช. พิจารณา ท้ังนี้ หากกรรมการ กสทช. มีความเห็นเพิ่มเติมขอให<จัดส)ง
สํานักงาน กสทช. เพื่อนําไปใช<ประกอบในการจัดประชุมรับฟDงความคิดเห็น
สาธารณะร)างประกาศดังกล)าวข<างต<น 

 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผู<มีอํานาจลงนามในประกาศ 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส)งให<ในภายหลัง   

   
หมายเหตุ       ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง พิจารณาร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
การส)งเสริมชุมชนท่ีมีความพร<อมและสนับสนุนผู<ประกอบกิจการกระจายเสียง 
บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. .... 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๒๑ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ขอให<บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว<ในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้
“ผมไม)เห็นด<วยต)อการท่ีประธาน กสท. (รองประธาน กสทช. ด<านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�) จะเปdนผู<ลงนามในประกาศฯ เอง เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) กําหนดให< 
กสทช. เปdนผู<มีอํานาจหน<าท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับ
อํานาจหน<าท่ีของ กสทช. แม<ว)าตามมาตรา ๒๓ วรรคท<ายของพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล)าว จะกําหนดว)า ในการปฏิบัติหน<าท่ี กสทช. อาจมอบหมายให<
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ได< แต)ตามหลักการ
มอบหมายอํานาจหน<าท่ี (Delegation of Authority) ต<องพิจารณาลักษณะ
ของอํานาจหน<าท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของเรื่องนั้น ซ่ึงอํานาจ        
ในการลงนามร)างประกาศฯ เปdนอํานาจสําคัญ และเปdนอํานาจหน<าท่ีเฉพาะ
ของประมุขในองค�กร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว<สําหรับปฏิบัติด<วยตนเอง          
ในการเห็นชอบร)างกฎหมายตามลําดับชั้นไป (อ�างอิงตามกระบวนการ
พิจารณายกร�าง แก�ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับ
กระทรวงยุติธรรม : คู�มือการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หน�า ๑๙ ท่ีเป2นอํานาจรัฐมนตรีว�าการกระทรวงลงนาม             
ร�างกฎกระทรวง เป2นต�น) ผมจึงเห็นว)า อํานาจในการเปdนผู<ลงนามในประกาศ
ต)างๆ นั้น เปdนอํานาจหน<าท่ีของประธาน กสทช. เปdนการเฉพาะ ดังนั้น        
หากไม)มีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบข<อกฎหมายในประเด็นนี้ให<กระจ)างชัด 
ก็ควรท่ีจะคงให<ประธาน กสทช. เปdนผู<ลงนามในประกาศต)างๆ เท)านั้น         
เพื่อป~องกันมิให<เกิดข<อพิพาทเรื่องความชอบด<วยกฎหมายของประกาศ 
เปdนคดีปกครองจากการใช<อํานาจทางปกครองของเจ<าหน<าท่ีท่ีต<องกระทํา  
โดยเจ<าหน<าท่ีซ่ึงมีอํานาจหน<าท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)” 

 
 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒    :  เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให-บริการโทรคมนาคม

ประเภทเสียง ภายหลังการรับฟaงความเห็นสาธารณะ : กทค. คณะทํางาน
ปรับปรุงร�างประกาศฯ  ทท. 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให<สํานักงาน กสทช. รับข<อคิดเห็นของที่ประชุมไปดําเนินตรวจสอบ

ข<อมูลในประเด็นท่ีมีการคัดค<านและวิเคราะห�เพ่ิมเติม และให<สรุปนําเสนอ         
ท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาก)อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ข-อเสนอของประเทศไทยต�อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ�ระดับโลก      

ว�าด-วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟeก ครั้งท่ี ๑ (APG19 - 1) 
: กทค. คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ�ฯ คภ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต)อเอกสารข<อเสนอของประเทศไทย    

ท่ีจะนําเสนอในการประชุมเตรียมการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม        
ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟKก ครั้งท่ี ๑ (APG19 - 1) ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ       ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ข<อเสนอของประเทศไทยต)อการประชุมเตรียมการ
ประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟKก ครั้งท่ี ๑ (APG19 - 1) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช-คล่ืนความถ่ีร�วมกันระหว�าง

 กิจการประจําท่ีผ�านดาวเทียมกับกิจการประจําท่ีหรือกิจการเคล่ือนท่ี : กทค. คภ. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�

การใช<คลื่นความถ่ีร)วมกันระหว)างกิจการประจําท่ีผ)านดาวเทียมกับกิจการประจําท่ี
หรือกิจการเคลื่อนท่ี และเห็นชอบแนวทางการจัดรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ 
ในประเด็นรูปแบบการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ วิธีการเชิญชวน ระยะเวลา
การรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ และเอกสารประกอบการรับฟDงความคิดเห็น
สาธารณะ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. รับข<อคิดเห็น 
ของท่ีประชุมไปตรวจสอบและแก<ไขปรับปรุงชื่อร)างประกาศฯ ให<มีความถูกต<อง
และชัดเจนมากยิ่งข้ึนก)อนนําร)างประกาศดังกล)าวไปจัดรับฟDงความคิดเห็น
สาธารณะเพื่อให<เปdนไปตามมาตรา ๒๘ แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร         
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป   



๑๕ 
 

หมายเหตุ       ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่องร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช<คลื่นความถ่ี
ร)วมกันระหว)างกิจการประจําท่ีผ)านดาวเทียมกับกิจการประจําท่ีหรือกิจการ
เคลื่อนท่ี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  : เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล : บย. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการแต)งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล โดยมีองค�ประกอบ 

อํานาจหน<าท่ี และวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปO ซ่ึงเปdนการใช<อํานาจของ กสทช.  
ตามมาตรา ๓๓ แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ท้ังนี้ โดยให<ได<รับค)าตอบแทนค)าเบ้ียประชุมตามข<อ ๑๔ (๒) ข<อ ๑๕ และข<อ ๑๗ 
ของระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการประชุม ค)าตอบแทน และค)าใช<จ)ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑) ประธาน กสทช.  ประธานอนุกรรมการ 
 ๒) ผู<ทรงคุณวุฒิด<านการบริหารงานบุคคลภาครัฐ อนุกรรมการ 
  (ศาสตราจารย�พิเศษ ทศพร  ศิริสัมพันธ�) 
 ๓) ผู<ทรงคุณวุฒิด<านการบริหารงานบุคคลภาคเอกชน อนุกรรมการ 
  (นายชัยณรงค�  อินทรมีทรัพย�) 
 ๔) ผู<ทรงคุณวุฒิด<านแรงงาน อนุกรรมการ 
  (นายพรชัย  อยู)ประยงค�) 
 ๕) ผู<ทรงคุณวุฒิด<านอ่ืน อนุกรรมการ 
  (ผู<ทรงคุณวุฒิท่ีได<รับการเสนอชื่อจาก กสท.) 
 ๖) ผู<ทรงคุณวุฒิด<านอ่ืน อนุกรรมการ 
  (ผู<ช)วยศาสตราจารย� สัมฤทธิ์  ยศสมศักด์ิ) 
 ๗) เลขาธิการ กสทช.  อนุกรรมการ 
 ๘) รองเลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
  สายงานยุทธศาสตร�และกิจการองค�กร  
    

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต)งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ให<สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้ง ท่ี ๗/๒๕๕๔       
เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี  
๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

   

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การแต)งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การแก-ไขหลักเกณฑ�การจ�ายเงินค�าตอบแทนประจําปkตามระเบียบ กทช.     
ว�าด-วยการเบิกจ�ายค�าตอบแทนประจําปk พ.ศ. ๒๕๕๐ : บย. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการแก<ไขหลักเกณฑ�การจ)ายเงินค)าตอบแทนประจําปO ตามระเบียบ กทช. 

ว)าด<วยการเบิกจ)ายเงินค)าตอบแทนประจําปO พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให<สามารถ
เบิกจ)ายเงินค)าตอบแทนประจําปOแก)พนักงานและลูกจ<างในอัตราสูงสุดไม)เกิน
สามเท)าของเงินเดือนภายใต<กรอบงบประมาณไม)เกินสองเท)าของเงินเดือน
ตามหลักเกณฑ�เดิม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้  ให<สํานักงาน กสทช.        
นําระเบียบที่แก<ไขเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก)อนนําลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให<มีผลบังคับใช<ตามข้ันตอนต)อไป 

   
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่องการแก<ไขหลักเกณฑ�การจ)ายเงินค)าตอบแทนประจําปO
ตามระเบียบ กทช. ว)าด<วยการเบิกจ)ายเงินค)าตอบแทนประจําปO พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ :  ผลการพิจารณาเรื่องวาระการดํารงตําแหน�งของคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. : บย. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด<านกฎหมาย 

กสทช. ท่ีมีต)อเรื่องวาระการดํารงตําแหน)งของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ 
ให<สํานักงาน กสทช. จัดส)งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
ด<านกฎหมาย กสทช. ให<สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน<าท่ีสํานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห)งชาติ เพ่ือดําเนินการในส)วนท่ีเก่ียวข<องต)อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง ผลการพิจารณาเรื่องวาระการดํารงตําแหน)ง  
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช.  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ :  ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... : นย. บย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร)างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ

กิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ ว)าด<วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ....   
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอประธาน 
กสทช. เพื่อพิจารณาลงนามก)อนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให<มีผล
บังคับใช<ต)อไป 

 



๑๗ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่องร)างระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ....  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ :  การดําเนินโครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยของพนักงาน  :  นย.  
 
มติท่ีประชุม เนื่องจากการพิจารณาเรื่องดังกล)าวเปdนโครงการอยู)ในความรับผิดชอบของ กทค. 

ท่ีประชุม กสทช. จึงมีมติมอบหมายให< กทค. เปdนผู<พิจารณาเรื่องดังกล)าวแทน 
และหากผลการพิจารณาเปdนเช)นใดให<ส)งเรื่องแจ<งให<สํานักงานการตรวจเงินแผ)นดิน 
(สตง.) พิจารณายืนยันความถูกต<องอีกครั้ง 

         อนึ่ง ให<สํานักงาน กสทช. ยกร)างหลักเกณฑ�แนวทางการดําเนินโครงการ 
ในลักษณะดังกล)าวให< กสทช. พิจารณา เพ่ือกําหนดเปdนหลักเกณฑ�ท่ัวไปในการ
บังคับใช<ในอนาคต  

 
หมายเหตุ                ๑. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๓๓ ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 ขอให<แนบบันทึกความเห็นไว<ท<ายรายงานการประชุม จํานวน ๓ หน<า ท้ังนี้ ตามมติ   
 ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ 

 ๒.  กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๒๖ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ขอให<บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว<ในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๓.๕ ดังนี้ 

   “๑. ต)อกรณีโครงการศึกษาแนวทางการกําหนดเพดานการถือครอง
คลื่นความถ่ี (Spectrum Caps) เม่ือสํานักงาน กสทช. ได<ดําเนินการประกวดราคา
แล<วปรากฏว)าไม)มีท่ีปรึกษาให<ความสนใจเข<าดําเนินการ แต)โครงการมีความจําเปdน
สําหรับใช<ผลการศึกษาประกอบการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ�การประมูล
คลื่นความถ่ีในอนาคตอันใกล<นี้ ดังนั้นข<อเสนอของสํานักงาน กสทช. ท่ีจะ
ดําเนินการโครงการโดยใช<บุคลากรภายในจึงเปdนทางเลือกท่ีมีความเหมาะสม 
เพียงแต)ข<อเสนอในเรื่องการจ)ายค)าตอบแทนพิเศษนั้น ต<องพิจารณาว)ามีระเบียบ
หรือหลักเกณฑ�ใดอนุญาตให<ทําได<หรือไม) หรือจะต<องใช<วิธีการอ่ืน เพ่ือให<การ
ดําเนินโครงการมีความเปdนไปได< ไม)ให<งบประมาณท่ีตั้งไว<ต<องเปล)าประโยชน� 

   ๒. ส)วนประเด็นข<อเสนอเรื่องการสนับสนุนให<บุคลากรภายในทํางาน
ศึกษาวิจัยนั้น เปdนเรื่องเชิงนโยบายระยะยาวท่ีข้ึนกับ กสทช. ว)าจะกําหนดให<
มีทิศทางอย)างไร ซึ่งจากการอภิปรายในที่ประชุมมีการเสนอแนวทาง  
บางประการไว<แล<ว เช)น อาจจะพัฒนาให<มีหน)วยเฉพาะข้ึนในสํานักงาน กสทช.    
มีภารกิจด<านการศึกษาวิจัยและทําเรื่ององค�ความรู< ท้ังนี้ ในเชิงหลักการแล<ว 
ผมเห็นด<วยท่ีจะให<พนักงานของสํานักงาน กสทช. มีการทํางานด<านวิชาการ
มากข้ึน เ พ่ือเปdนการฝ�กฝนและเ พ่ิมองค�ความรู<ภายในองค�กร ซ่ึงใน
สภาพการณ�ปDจจุบันมีการใช<รูปแบบคณะอนุกรรมการหรือการจ<างท่ีปรึกษา 
ในการทํางานวิชาการเปdนหลัก ทําให<บุคลากรภายในมีบทบาทหน<าท่ีในงาน
ด<านธุรการเปdนสําคัญ อันไม)เอ้ือต)อการพัฒนาศักยภาพองค�กรกํากับดูแล    
อีกท้ังแนวทางการใช<บุคลากรภายในทํางานศึกษาวิจัยยังน)าจะส)งผลช)วยลด



๑๘ 
 

งบประมาณด<านการจ<างท่ีปรึกษาลงได<ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอด<วย 
อย)างไรก็ตาม ดังท่ีกรรมการหลายท)านอภิปรายโดยมีความเห็นสอดคล<อง
ต<องกันว)า มิใช)ทุกโครงการศึกษาวิจัยจะดําเนินการโดยบุคลากรภายในได< ยังมี
โครงการบางลักษณะท่ีจําเปdนต<องดําเนินการโดยการจ<างท่ีปรึกษาภายนอก
เท)านั้น ดังนั้นจึงควรต<องมีการกําหนดหลักเกณฑ�การคัดสรรโครงการ        
ให<ชัดเจนด<วย และในการนําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณประจําปO
ก็ควรจะต<องมีการจําแนกโครงการประเภทท่ีต<องดําเนินการโดยท่ีปรึกษา
ภายนอกกับประเภทท่ีสามารถดําเนินการศึกษาโดยบุคลากรภายในให<ชัดเจน
ไว<ต้ังแต)ต<น นอกจากนั้นจะต<องมีหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจนท้ังในประเด็นการจ)าย
ค)าตอบแทนและวิธีการคัดเลือกผู<ดําเนินการ ซ่ึงจะต<องมีความถูกต<อง เปdนธรรม 
โปร)งใส และไม)ก)อให<เกิดผลกระทบหรือปDญหาด<านลบต)อเนื่องตามมา ซ่ึงมี
หลายประเด็นท่ีกรรมการเปdนห)วง เช)น การไม)เลือกปฏิบัติหรือก)อให<เกิดการ
กีดกันแบ)งแยกพนักงาน การหลีกเลี่ยงผลกระทบต)องานประจํา เปdนต<น   
ส)วนประเด็นท่ีสําคัญจริงๆ ซ่ึงกรรมการต)างให<ความห)วงใยก็คือวิธีการ      
จ)ายค)าตอบแทนจะต<องเปdนไปโดยชอบด<วยกฎระเบียบ ซ่ึงหากต<องมีระเบียบ
ภายในก็ควรท่ีสํานักงาน กสทช. จะเร)งร)างข้ึนเสนอก)อน 

   ๓. ในประเด็นการให<ทุนการศึกษา เรื่องการกําหนดสาขาวิชาจําเปdนต<อง
ใช<เกณฑ�ความต<องการขององค�กรเปdนหลัก ไม)ใช)เปdนไปตามความต<องการของ
ผู<ขอทุน 

   ๔. จําเปdนต<องมีหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจนในการจําแนกระหว)างงานหรือ
ภารกิจของ กสทช. กับ กทปส. โดยโครงการท่ีเปdนงานด<านการกํากับดูแล     
ก็ควรที ่จะดําเนินการโดยงบประมาณประจําของสํานักงาน กสทช.   
ส)วนกิจกรรมเพ่ือประโยชน�สาธารณะตามวัตถุประสงค�ท่ีกฎหมายกําหนด  
ของ กทปส. ก็ควรดําเนินการด<วยเงินของกองทุนฯ ไม)ควรมีโครงการใดท่ีใช<
แหล)งงบประมาณข<ามไปมาระหว)างงบประมาณของสํานักงาน กสทช. กับเงิน 
กทปส. ท้ังนี้ หากเกิดกรณีเช)นนั้นย)อมสะท<อนว)ามีปDญหาเรื่องความไม)ชัดเจน
ของภารกิจ ซ่ึงตามหลักการปฏิบัติราชการของหน)วยงานต)างๆ นั้นจะมีการ
ซํ้าซ<อนหรือทับซ<อนของภารกิจไม)ได<”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ :  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด-วยการประสานและ
 จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๙ 
 ในประเด็นด-านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคมและ
 กิจการวิทยุคมนาคม :  กสท. กทค. คภ. 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร)วมทางเทคนิคว)าด<วย          

การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC)        
ครั้งที่ ๒๙ (The 29th Meeting of Joint Technical Committee on 
Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand - Malaysia 



๑๙ 
 

Common Border – JTC) ในประเด็นด<านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ซ่ึงจัดข้ึนระหว)างวันท่ี ๒๖ – ๒๘ 
เมษายน ๒๕๕๙ ณ เมืองโกตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย ตามเอกสารท่ี       
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ท่ีมีต)อบันทึกความตกลง
ร)วมในส)วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) การประชุม 
Working Group 1 (Broadcasting Service) และการประชุม Working Group 2 
(Mobile and Non – broadcasting Services) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร)วมทางเทคนิค
ว)าด<วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย 
(JTC) ครั้งท่ี ๒๙ ในประเด็นด<านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ประธาน ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ ในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙    

ให<ท่ีประชุมทราบ พร<อมกล)าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล)าวปKดประชุม 
   
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  
 
 


