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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน     กล>าวเปLดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ  
 

 ๑. วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เปMนประธานกล>าวเปLดโครงการ
และให9โอวาทแก>ผู9เข9าร>วมโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร9อม
สําหรับบุคลากรสํานักงาน กสทช. (ปฐมนิเทศ) ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต 
โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือเตรียมความพร9อมให9กับพนักงานบรรจุใหม> จํานวน 
๑๘๙ คน ให9มีความรู9และความเข9าใจในพันธกิจของสํานักงาน กสทช. รวมท้ัง
ความรู9 พ้ืนฐานเพียงพอต>อการปฏิบัติงานในองค�กร ตลอดจนเปMนการ
เสริมสร9างสัมพันธภาพท่ีดีระหว>างผู9เข9ารับการอบรมด9วยกัน เพ่ือนําไปสู>การ
สร9างเครือข>ายและความร>วมมือภายในสํานักงาน กสทช. ต>อไป    

 ๒. วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. พร9อมด9วยคณะผู9บริหาร
สํานักงาน กสทช. ได9เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี 
ตําบลปNายุบ อําเภอวังจันทร� จังหวัดระยอง ตามคําเชิญของมูลนิธิสถาบัน
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีระยอง และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร�ระยอง  
ซ่ึงจัดต้ังโดยกลุ>มบริษัทในเครือ ปตท. โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสนับสนุนการ
จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนระดับมัธยมปลายด9านวิทยาศาสตร�   
และเทคโนโลยีท่ีมุ>งเน9นงานวิจัยชั้นแนวหน9า เพ่ือสร9างบุคลากรด9านวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีให9สามารถสร9างองค�ความรู9 อันจะเปMนประโยชน�ในการขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศอย>างยั่งยืนต>อไป โดยมี ดร. ไพรินทร� ชูโชติถาวร ประธาน
มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีระยอง และมูลนิธิโรงเรียน
วิทยาศาสตร�ระยอง และศาสตราจารย� ดร. จํารัส ลิ้มตระกูล อธิการบดี
สถาบันวิทยสิริเมธี ให9การต9อนรับและบรรยายเพ่ือให9ความรู9ความเข9าใจ
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เก่ียวกับแนวคิดและเปPาหมายการดําเนินการของโรงเรียนกําเนิดวิทย�       
และสถาบันวิทยสิริเมธี และทางสถาบันฯ มีความสนใจท่ีจะร>วมมือกับ
สํานักงาน กสทช. เนื ่องจากทางสถาบันฯ ยังขาดบุคลากรทางด9าน 
เทคโนโลยีการสื่อสารและด9าน IT ต>างๆ ซ่ึงหากได9ร>วมมือกับสํานักงาน       
กสทช. ก็คงจะเปMนเรื่องท่ีดีเพราะสถาบันฯ มีความพร9อมเรื่องอาคารสถานท่ี    
ซ่ึงจะสอดคล9องกับการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กสทช. ด9วย                      

   หลังจากนั้น ในช>วงบ>ายวันเดียวกัน ประธาน กสทช. ได9เปMนประธาน 
ในการประชุมสัมมนาเรื่อง ทิศทางการปฏิบัติงานและการจัดทํางบประมาณ
ของสํานักงาน กสทช. ในช>วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ>านพระราชบัญญัติองค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ฉบับใหม> ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร�ท แอนด� สปา 
จังหวัดระยอง เพ่ือเตรียมความพร9อมด9านการปฏิบัติงานและการจัดทํา
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. ไว9รองรับการเปลี่ยนผ>านดังกล>าวให9มี
ประสิทธิภาพต>อไป  

                    ต>อมาในช>วงเช 9าว ัน ที ่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ประธาน กสทช.     
เปMนประธานมอบนโยบายในการประชุมคณะอนุกรรมการ จํานวน ๓ คณะ        
ได9แก> ๑) คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.   
๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร9างศูนย�การเรียนรู9ของสํานักงาน กสทช. 
และ ๓) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งการประชุมเปMนไปด9วยความ
เรียบร9อย ขอขอบคุณสํานักงาน กสทช. และเจ9าหน9าท่ีท่ีเก่ียวข9องทุกท>าน   
ท่ีจัดเตรียมการล>วงหน9าได9อย>างเรียบร9อย  

                       ๓. วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เปMนประธานเปLดกิจกรรม NBTC KM DAY 
ประจําป] ๒๕๕๙ ซ่ึงจัดข้ึนระหว>างวันท่ี ๔- ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร
หอประชุม ชั้น ๑ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือส>งเสริมให9บุคลากรของสํานักงาน 
กสทช. ได9แสดงศักยภาพในการคิดค9นผลงานนวัตกรรมต>างๆ ท่ีเปMนประโยชน�
กับองค�กร โดยมีกิจกรรมต>างๆ อาทิ การเสวนาทางวิชาการ การประกวดผลงาน
การคิดค9นนวัตกรรม การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม และการแสดงของศิลปLน 
ซ่ึงได9มีพิธีปLดและมอบรางวัลการนําเสนอผลงานต>างๆ ในวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
โดยกิจกรรม NBTC KM DAY ดังกล>าวได9จัดต>อเนื่องเปMนป]ที่ ๓ ซึ่งการจัด 
กิจกรรมต>างๆ เปMนไปด9วยความเรียบร9อย 

                       ๔. วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เปMนประธานในการประกอบพิธี 
เนื่องในวันสถาปนาสํานักงาน กสทช. ครบรอบ ๕ ป] โดยมีพิธีถวายสักการะ
และบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย�พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล9าเจ9าอยู>หัว    
พระรูปจอมพลสมเด็จพระราชปLตุลาบรมพงศาภิมุข เจ9าฟPาภาณุรังษีสว>างวงศ� 
กรมพระยาภาณุพันธุวงศ�วรเดช และ พลเอก พระเจ9าบรมวงศ�เธอ 
กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน และสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล รวมท้ังพิธีสงฆ�   
เพ่ือบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศถวายพระราชกุศล และพระกุศล 
และอุทิศกุศลแด>บรรพชนด9านวิทยุกระจายเสียงและการสื่อสารโทรคมนาคม 



๕ 
 

ซ่ึงในป]นี้ได9นิมนต�พระพรหมมังคลาจารย� (เจ9าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม
วรวิหาร และพระสงฆ� รวม ๑๐ รูป มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต� 
โดยมีกรรมการ กสทช. ผู9บริหาร พนักงานสํานักงาน กสทช. เข9าร>วมพิธี    
โดยพร9อมเพรียงกัน ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. เลขาธิการ กสทช.   
ผู9บริหารทุกท>านท่ีเข9าร>วมพิธีในวันดังกล>าว และสํานักงาน กสทช. ท่ีดําเนินการ
ให9เปMนไปด9วยความเรียบร9อย 

                       ๕. วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เปMนประธานกล>าวต9อนรับในพิธี
เปLดการประชุม International Regulators Forum 2016 (IRF 2016)         
ณ อาคารหอประชุม สํานักงาน กสทช. ซึ ่งสํานักงาน กสทช. ร>วมกับ 
Internation Institute of Communications (IIC) เปMนเจ9าภาพจัดการประชุม 
ในระหว>างวันท่ี ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือเปMนเวที   
ในการแลกเปลี่ยนความรู9 ความคิดเห็น และประสบการณ�ระหว>างหน>วยงาน
ทางด9านกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และการกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมในระดับนานาชาติ รวมท้ังนําองค�ความรู9 ท่ีได9จาก       
การประชุมไปประยุกต�ใช9ให9เกิดประโยชน�สูงสุดต>อไป ท้ังนี้ โดยมีผู9แทน
ระดับสูงจากหน>วยงานกํากับดูแลท้ังภาคกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และภาคโทรคมนาคมจากท่ัวโลกเข9าร>วมการประชุมดังกล>าว ประมาณ ๘๐ คน  

                       ๖. ตามท่ีประเทศไทยได9ร>วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว>างประเทศ (ITU)     
เปMนเจ9าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ซ่ึงกําหนดจะจัดข้ึนระหว>าง
วันท่ี ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย�แสดงสินค9าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี โดยความร>วมมือระหว>างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ      
และการสื่อสาร (เดิม) และสํานักงาน กสทช. เพ่ือจัดแสดงนิทรรศการท่ีได9รวบรวม
นวัตกรรม ผลงานชั้นนําทางด9านเทคโนโลยีไอซีที และเทคโนโลยีด9านโทรคมนาคม
ท่ีทันสมัยของประเทศต>างๆ จากท่ัวโลก รวมท้ังจัดการประชุมทางวิชาการ     
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในหัวข9อต>างๆ ที่น>าสนใจ ซึ่งเปMนการสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ดังนั้น จึงขอเชิญกรรมการ 
กสทช. ทุกท>านเข9าร>วมกิจกรรมดังกล>าวข9างต9น สําหรับรายละเอียดกําหนดการ   
จะขอให9สํานักงาน กสทช. จัดส>งให9กรรมการ กสทช. ทุกท>านทราบต>อไป  

                       ๗. ตามท่ีปรากฏข>าวทางสื่อมวลชนแจ9งเตือนจากรัฐบาลว>าจะมีกลุ>มผู9ต9องสงสัย
เตรียมก>อเหตุวินาศกรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในระหว>าง
วันท่ี ๒๕ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น ขอฝากเลขาธิการ กสทช. ให9กําชับ
เจ9าหน9าท่ีท่ีเก่ียวข9องของสํานักงาน กสทช. ในการดูแลและกวดขันในเรื่อง
ความปลอดภัยภายในบริเวณสํานักงาน กสทช. ท้ังในส>วนกลางและส>วนภูมิภาค
เปMนพิเศษ และหากมีเรื่องใดท่ีอยู>ในอํานาจหน9าท่ีท่ีจะเปMนการให9ความร>วมมือ
กับทางรัฐบาลได9 ก็ขอให9สํานักงาน กสทช. ได9ให9การสนับสนุนอย>างเต็มท่ี  

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ9งให9ท่ีประชุมทราบ และให9สํานักงาน กสทช.     

รับข9อสั่งการของประธาน กสทช. ไปพิจารณาดําเนินการในส>วนท่ีเก่ียวข9อง 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙  
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๔ 

กันยายน ๒๕๕๙ 
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๔ 

กันยายน ๒๕๕๙  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

กิจการโทรทัศน� ระหว>างวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ – ๑๒ ตุลาคม 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. ขอให9ที ่ประชุมรับทราบเรื ่องเพื่อทราบตามเอกสาร 
จํานวน ๑๔ เรื่อง  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๙ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
  

 



๗ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�) 
ประจําไตรมาสท่ี ๓/๒๕๕๙ (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๙) จํานวน ๓ ท>าน 
ได9แก> นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข  ดร. เชิดชัย ขันธ�นะภา และนายไพรัช วรปาณิ  
ท้ังนี้ ตามข9อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว>าด9วยการจ9างท่ีปรึกษา ผู9ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู9ช>วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ�นันท�) 

ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ :  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย 
จิตรภาษ�นันท�) ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จํานวน ๓ ท>าน ได9แก>     
พลตรี  ชัยณรงค�  เชิดชู   นายทศพร ซิมตระการ  และ นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห�         
(เดือนเมษายน ๒๕๕๙) ท้ังนี้ ตามข9อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว>าด9วย
การจ9างท่ีปรึกษา ผู9ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู9ช>วยเลขานุการประจํา กทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :  รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข+อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ระหว�าง
 เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  :  กทค. รท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล>เกลี่ยข9อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ระหว>างเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ทั ้งนี ้ ตามข9อ ๖ (๔)   
ของระเบียบ กสทช. ว>าด9วยการไกล>เกลี่ยข9อพิพาทระหว>างผู9รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู9ร9องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข9อสังเกตเรื่อง รายงานผลการดําเนินการไกล>เกลี่ยข9อพิพาท     

ในกิจการโทรคมนาคม ในวาระท่ี ๔.๓ และวาระท่ี ๔.๔ พบว>า ในช>วง ๗ เดือนท่ีผ>านมา 
ของป]นี้ มีการไกล>เกลี่ยเพียง ๓ รายเท>านั้น เม่ือเทียบกับสถิติท่ีผ>านมาท่ีมีการ  
ไกล>เกลี่ยโดยเฉลี่ยเดือนละ ๑.๕ ราย จึงถือว>าลดลงมาก  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  :  รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข+อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน
 กรกฎาคม ๒๕๕๙  :  กทค. รท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล>เกลี่ยข9อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
 ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  ท้ังนี้ ตามข9อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว>าด9วย
 การไกล>เกลี่ยข9อพิพาทระหว>างผู9รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 และผู9ร9องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๘ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข9อสังเกตเรื่อง รายงานผลการดําเนินการไกล>เกลี่ยข9อพิพาท     
ในกิจการโทรคมนาคม ในวาระท่ี ๔.๓ และวาระท่ี ๔.๔ พบว>า ในช>วง ๗ เดือนท่ีผ>านมา 
ของป]นี้ มีการไกล>เกลี่ยเพียง ๓ รายเท>านั้น เม่ือเทียบกับสถิติท่ีผ>านมาท่ีมีการ  
ไกล>เกลี่ยโดยเฉลี่ยเดือนละ ๑.๕ ราย จึงถือว>าลดลงมาก  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  :  รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘     

และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙  :  มท. ทท. ดท. คท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบั ติงานตามท่ี กสทช. ได9แต>งต้ังเจ9าพนักงาน            

ผู9ออกใบอนุญาต หรือมอบหมายให9เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก9ไข
เพ่ิมเติม ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข9อสังเกตเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ    

วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก9ไขเพ่ิมเติม พบว>า มีการขออนุญาตต้ังสถานี   
วิทยุคมนาคม ประมาณ ๑,๗๐๐ สถานี ภายในระยะเวลา ๑ เดือน สํานักงาน กสทช. 
อาจจะต9องกําชับเรื่องการทําความเข9าใจกับประชาชนให9ครบถ9วน และควรเร>งรัด  
เรื่องการออกหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข9องกับการทําความเข9าใจกับประชาชน เพื่อปPองกัน
ไม>ให9เกิดปHญหาการร9องเรียน  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู+กระทําความผิดเก่ียวกับ   

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนกันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ : คส.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู9กระทําความผิดเก่ียวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข9อสังเกตเรื่องการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู9กระทําความผิด

เก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ท่ีพบว>า ในช>วง
ระยะเวลาป] ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ มีจํานวนคดีลดลงมาก จากระดับหลายร9อยคดี
เหลือเพียง ๔ คดีและ ๑ คดีเท>านั้น จึงอาจจะต9องตรวจสอบสาเหตุว>าเปMนเพราะ     
มีการปฏิบัติตามกฎหมายมากข้ึนหรือไม> แต>หากยังมีผู9ฝNาฝ}นกฎหมายจะต9องเร>งรัด
จับกุม ซ่ึงในป] ๒๕๕๙ มีการจับกุมผู9กระทําผิดท่ีเปMนศาสนสถาน จึงขอให9ตรวจสอบว>า   
มีผู9ฝNาฝ}นกฎหมายอ่ืนอีกหรือไม> เพ่ือให9เกิดความเสมอภาคไม>เลือกปฏิบัติ   

 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี อ. ๘๓๕/๒๕๕๙ (ระหว�างนายประมุท สูตะบุตร  
ผู+ฟKองคดี กับ กสทช. ผู+ถูกฟKองคดีท่ี ๑ คณะกรรมการบริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) ผู+ถูกฟKองคดีท่ี ๒) : กสท. มส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี อ. ๘๓๕/๒๕๕๙ ระหว>าง

นายประมุท สูตะบุตร ผู9ฟPองคดี กับ กสทช. ผู9ถูกฟPองคดีที่ ๑ คณะกรรมการ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ผู9ถูกฟPองคดีท่ี ๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๓๗/๒๕๕๙ (ระหว�างห+างหุ+นส�วน จํากัด 

คนรักษ�ดอย ผู+ฟKองคดี กับ กสท. ผู+ถูกฟKองคดีท่ี ๑ กสทช. ผู+ถูกฟKองคดีท่ี ๒) : 
กสท. มส.  

  
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๓๗/๒๕๕๙ ระหว>าง 

ห9างหุ9นส>วนจํากัด คนรักษ�ดอย ผู9ฟPองคดี กับ กสท. ผู9ถูกฟPองคดีท่ี ๑ กสทช.      
ผู9ถูกฟPองคดีท่ี ๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๘๐๙/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี 

๑๙๗๖/๒๕๕๙ (ระหว�างบริษัท อาร�เอส อินเตอร�เนช่ันแนล บรอดคาสติ้ง 
แอนด� สปอร�ต แมเนจเม+นท� จํากัด ผู+ฟKองคดี กับสํานักงาน กสทช. ผู+ถูกฟKอง
คดีท่ี ๑ และ กสทช. ผู+ถูกฟKองคดีท่ี ๒) : มส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๘๐๙/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี 

๑๙๗๖/๒๕๕๙ ระหว>างบริษัท อาร�เอส อินเตอร�เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง แอนด� 
สปอร�ต แมเนจเม9นท� จํากัด ผู9ฟPองคดี  กับสํานักงาน กสทช. ผู9ถูกฟPองคดีท่ี ๑ 
และ กสทช. ผู9ถูกฟPองคดีท่ี ๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข9อสังเกตเรื่อง ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดํา  

ท่ี ๘๐๙/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี ๑๙๗๖/๒๕๕๙ ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ชนะคดี      
แต>โดยท่ีตุลาการเสียงข9างน9อย (นายสุชาติ ศรีวรกร) มีความเห็นแย9ง โดยเห็นควร
ให9สํานักงาน กสทช. ชําระค>าตอบแทนให9แก>บริษัท อาร�เอส อินเตอร�เนชั่นแนล 
บรอดคาสต้ิง แอนด� สปอร�ต แมเนจเม9นท� จํากัด เพ่ิมเติม เปMนเงินจํานวน 
๕๗,๑๔๐,๘๗๕.๖๘ บาท พร9อมดอกเบ้ียร9อยละ ๗.๕ ต>อไป นับแต>วันฟPองจนถึง
วันท่ีชําระแล9วเสร็จ ซ่ึงหากผู9ฟPองคดียังไม>ยุติคดีก็จะไปยื่นอุทธรณ�ศาลปกครอง
สูงสุด จึงขอให9สํานักงาน กสทช. รับไปพิจารณาศึกษาเพ่ือเตรียมการ 

 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา กลางณรงค�) 
ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๙ : กสทช. สุภิญญาฯ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา 
กลางณรงค�) ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๙ จํานวน ๓ ท>าน 
ได9แก> นายจอน อ๊ึงภากรณ�  นายต>อพงศ� เสลานนท�  และนายนคร ชมพูชาติ  
ท้ังนี้  ตามข9อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว>าด9วยการจ9างท่ีปรึกษา 
ผู9ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู9ช>วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓       
ตามเอกสารท่ี กสทช. สุภิญญาฯ เสนอ        

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑  : การจ+างท่ีปรึกษาโครงการประเมินค�างานและปรับปรุงระบบการบริหาร

ค�าตอบแทน ระยะท่ี ๑ : บย.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องการชะลอการจ9างท่ีปรึกษาต>างประเทศเพ่ือดําเนินโครงการประเมิน

ค>างานและปรับปรุงระบบการบริหารค>าตอบแทน ระยะที่ ๑ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข9อสังเกตเรื่อง การจ9างท่ีปรึกษาโครงการประเมินค>างาน    

และปรับปรุงระบบการบริหารค>าตอบแทน ระยะที่ ๑ โดยเห็นว>าในการรอ
กฎหมายใหม> ถ9ากฎหมายใหม>มีผลบังคับใช9ได9ทันภายในป] ๒๕๕๙ นี้ ก็อาจจะ
ดําเนินการจัดจ9างท่ีปรึกษาต>างประเทศได9ภายในป]งบประมาณ ๒๕๕๙ แต>ในกรณี
ท่ีกฎหมายยังไม>มีผลบังคับใช9 ขอให9สํานักงาน กสทช. พิจารณาแนวทาง
ดําเนินการในเรื่องงบประมาณดังกล>าวให9เปMนไปตามระเบียบต>อไปด9วย   

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒  : ขอความกรุณาพิจารณาทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 

๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง การแก+ไขเพ่ิมเติมระเบียบ 
กสทช. ว�าด+วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ+าง พ.ศ. ๒๕๕๗  : ปบ. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องขอความกรุณาพิจารณาทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 

เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง การแก9ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบ กสทช. ว>าด9วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ9าง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓  : การประมูลเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีเปLนเลขหมายสวย 

จํานวน ๑๖ เลขหมาย : กทค. คณะทํางานบริหารจัดการและกํากับดูแล   
การประมูลฯ  จท.  

 
 



๑๑ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบแผนงานเลขหมายท่ีจะนํามาประมูล รูปแบบวิธีการประมูล กลุ>มเลขหมาย
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีและการกําหนดกลุ>มเลขหมาย/จัดสรรกลุ>มเลขหมายโทรศัพท�
สําหรับบริการโทรศัพท� เคลื่อน ท่ี ท่ี เปMนเลขหมายสวยให9 กับผู9 ให9บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี จํานวน ๑๖ เลขหมาย ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔  : การดําเนินคดีอาญาพนักงานของกลุ�มบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 

จํากัด นําข+อมูลส�วนบุคคลของลูกค+าไปให+บุคคลภายนอก : กทค. มท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบข9อเท็จจริงกรณีพนักงานของบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด 

นําข9อมูลส>วนบุคคลของลูกค9าไปให9บุคคลภายนอก และมอบหมายให9เลขาธิการ 
กสทช. เปMนผู9รับมอบอํานาจจาก กสทช. ในการร9องทุกข�เพ่ือดําเนินคดีอาญาดังกล>าว  
ท้ังนี้ ให9เลขาธิการ กสทช. สามารถมอบอํานาจช>วงต>อไปได9 ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ :  เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการนําส�งเงินรายปPเข+ากองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ของผู+รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
หรือกิจการโทรทัศน� : กสท. ชส.  

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต>อสรุปผลการรับฟHง

ความคิดเห็นสาธารณะต>อร>างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
นําส>งเงินรายป]เข9ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ ของผู9รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้        
ให9สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร>ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต>อไป                

 ๒. ท่ีประชุมเสียงข9างมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ  
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  กสทช. สุภิญญาฯ  และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ)  
มีมติเห็นชอบร>างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการนําส>งเงินรายป]
เข9ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ ของผู9รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน� โดยมอบหมายให9ประธาน กสท. ในฐานะ
ปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เปMนผู9ลงนามในประกาศก>อนนําไปลงประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให9มีผลบังคับใช9ต>อไป ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ



๑๒ 
 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผู9มีอํานาจลงนามในประกาศ 
และตั้งข9อสังเกตต>อเนื ้อหาของร>างประกาศในบางประเด็น ตลอดจน
ความไม>สมบูรณ�ของกระบวนการข้ันตอนการนําเสนอระเบียบวาระนี้       
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส>งให9ในภายหลัง 

   
หมายเหตุ       ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได9มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง ร>างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
นําส>งเงินรายป]เข9ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ของผู9รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน� 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๕๗ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ขอให9บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว9ในหมายเหตุท9ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

   ๑) ผมไม>เห็นด9วยต>อการท่ีประธาน กสท. (รองประธาน กสทช. ด9านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�) จะเปMนผู9ลงนามในประกาศฯ เอง 
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) 
กําหนดให9 กสทช. เปMนผู9มีอํานาจหน9าท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
อันเก่ียวกับอํานาจหน9าท่ีของ กสทช. แม9ว>าตามมาตรา ๒๓ วรรคท9าย  
ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล>าว จะกําหนดว>า ในการปฏิบัติหน9าท่ี กสทช. 
อาจมอบหมายให9กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ได9 
แต>ตามหลักการมอบหมายอํานาจหน9าท่ี (Delegation of Authority) ต9องพิจารณา
ลักษณะของอํานาจหน9าท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของเรื่องนั้น   
ซ่ึงอํานาจในการลงนามร>างประกาศฯ เปMนอํานาจสําคัญ และเปMนอํานาจ
หน9าท่ีเฉพาะของประมุขในองค�กร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว9สําหรับปฏิบัติ
ด9วยตนเอง ในการเห็นชอบร>างกฎหมายตามลําดับชั้นไป (อ�างอิงตาม
กระบวนการพิจารณายกร�าง แก�ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับ  
ที่เกี่ยวข�องกับกระทรวงยุติธรรม : คู�มือการปฏิบัติงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน�า ๑๙ ท่ีเป2นอํานาจรัฐมนตรี          
ว�าการกระทรวงลงนามร�างกฎกระทรวง เป2นต�น) ผมจึงเห็นว>า อํานาจในการ
เปMนผู9ลงนามในประกาศต>างๆ นั้น เปMนอํานาจหน9าท่ีของประธาน กสทช. 
เปMนการเฉพาะ ดังนั้น หากไม>มีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบข9อกฎหมาย
ในประเด็นนี้ให9กระจ>างชัด ก็ควรท่ีจะคงให9ประธาน กสทช. เปMนผู9ลงนาม
ในประกาศต>างๆ เท>านั้น เพื่อปPองกันมิให9เกิดข9อพิพาทเรื่องความชอบ
ด9วยกฎหมายของประกาศ เปMนคดีปกครองจากการใช9อํานาจทางปกครอง  
ของเจ9าหน9าท่ีท่ีต9องกระทําโดยเจ9าหน9าท่ีซ่ึงมีอํานาจหน9าท่ีในเรื่องนั้น     
ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง       
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑) 

 



๑๓ 
 

 ๒) เนื่องจากตามข9อ ๒๒ ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ ระบุชัดเจนว>า กรรมการต9องกําหนดให9
ผู9รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ “ต9องนําส>งเงินรายป]เข9ากองทุน
ตามอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ซ่ึงต9องไม>เกินร9อยละสองของ
รายได9ก>อนหักรายจ>ายท่ีได9จากการโฆษณาท้ังทางตรงและทางอ9อม     
และรายได9อ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน� ตามท่ีได9รับอนุญาต” ดังนั้นสาระของร>างประกาศนี้จะต9องไม>ขัด
หรือแย9งกับบทบัญญัติดังกล>าว 

 ๓) เนื่องจากในการนําเสนอระเบียบวาระนี้ต>อท่ีประชุม กสทช. มีการเสนอ
เฉพาะร>างประกาศฯ ท่ีปรับปรุงภายหลังการรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะ 
แต>มิได9นําเสนอผลการรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะ ตามแนวปฏิบัติปกติ
ของการนําเสนอร>างประกาศ กสทช. ท่ีผ>านการรับฟHงความคิดเห็น
สาธารณะแล9ว อย>างไรก็ตาม กรรมการ กสท. ยืนยันว>า รายงานสรุปผล
การรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะต>อร>างประกาศฉบับนี้ได9ผ>านการพิจารณา
และให9ความเห็นชอบของท่ีประชุม กสท. แล9ว และร>างประกาศฯ ท่ีปรับปรุง
มิได9มีความเปลี่ยนแปลงในประเด็นท่ีเปMนสาระสําคัญ อีกท้ังสํานักงาน 
กสทช. รับท่ีจะนําสรุปผลการรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะเข9าประกอบ  
ในเอกสารระเบียบวาระนี้ต>อไป ในชั้นนี้เพ่ือให9การดําเนินการข้ันตอนต>อไป
ไม>เกิดข9อติดขัดหรือล>าช9า จึงเห็นควรให9ความเห็นชอบต>อผลการรับฟHง
ความคิดเห็นสาธารณะและร>างประกาศฯ ได9   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย กรณีการกล�าวอ+าง กสทช. และสํานักงาน กสทช. 
 เพ่ือเรียกรับผลประโยชน�จากผู+มีความประสงค�จะประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
 : กสท. ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให9เลขาธิการ กสทช. เปMนผู9รับมอบอํานาจจาก กสทช. ในการร9องทุกข� 

เพ่ือดําเนินคดีอาญาต>อผู9 ท่ีปลอมแปลงเอกสารและกล>าวอ9าง กสทช. และ
สํานักงาน กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให9เลขาธิการ กสทช. 
สามารถมอบอํานาจช>วงต>อไปได9 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได9มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย กรณีการกล>าวอ9าง 
กสทช. และสํานักงาน กสทช. เพ่ือเรียกรับผลประโยชน�จากผู9มีความประสงค�  
จะประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ขอให9สํานักงาน กสทช. แถลงข>าวเรื่องการดําเนินการตามกฎหมาย 
กรณีการกล>าวอ9าง กสทช. และสํานักงาน กสทช. เพ่ือเรียกรับผลประโยชน�
จากผู9มีความประสงค�จะประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให9สาธารณชน
ได9รับทราบด9วย  



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒    :  เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ :  การปรับปรุงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและเสนอความเห็น 
 เก่ียวกับการใช+และเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม  :  กทค. ชท. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให9ปรับปรุงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็น

เก่ียวกับการใช9และเชื่อมต>อโครงข>ายโทรคมนาคม โดยให9 ว>าท่ีร9อยตรี ทรงพล  สงวนจิตร  
พ9นจากการเปMนอนุกรรมการ และแต>งต้ังให9 นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข 
เปMนอนุกรรมการแทน ซึ่งเปMนการใช9อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓   
แห>งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต>งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็น
เก่ียวกับการใช9และเชื่อมต>อโครงข>ายโทรคมนาคม ให9สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได9มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การปรับปรุงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช9และเชื่อมต>อโครงข>ายโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  : เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การพิจารณาโครงการท่ีขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปP ๒๕๕๘ (ตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙)  :  ทบ. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑. เห็นชอบโครงการที่ผ>านเกณฑ�การพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิค
และการเจรจาต>อรองงบประมาณ จํานวน ๖ โครงการ วงเงินงบประมาณ 
๗๕,๔๒๔,๙๖๔.๑๕ บาท ได9แก>  

 ๑.๑ โครงการติดต้ังระบบ ICT และการให9บริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง    
ด9วยเทคโนโลยี Wi - Fi ในเขตพ้ืนท่ีสาธารณะของวัด หน>วยงาน สถาบัน
อาศรมศิลป� จํานวนเงิน ๙,๒๔๕,๗๒๘.๐๕ บาท 

 ๑.๒ โครงการสร9างความเข9าใจของคนพิการและบุคคลท่ัวไปเก่ียวกับการ
เปลี่ยนผ>านไปสู>กิจการโทรทัศน�ดิจิตอล หน>วยงาน มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย จํานวนเงิน ๔,๔๓๗,๓๒๒.๑๐ บาท   



๑๕ 
 

   ๑.๓ โครงการส>งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน�ระบบดิจิตอล 
หมวดหมู>เด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท      
มี ๔ หน>วยงาน ประกอบด9วย 

 ๑) โครงการส>งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน�ระบบดิจิตอล
หมวดหมู>เด็ก เยาวชน และครอบครัว หน>วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 
จํานวนเงิน ๘,๓๖๖,๙๒๙.๐๐ บาท  

 ๒) โครงการรายการโทรทัศน� ใต9ถุนลมโชย หน>วยงาน มูลนิธิเด็ก จํานวนเงิน  
๙,๐๙๒,๕๓๐.๐๐ บาท   

 ๓) โครงการสนามเด็กเล>น... สื่อสร9างสรรค�เพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
หน>วยงาน สถานีวิทยุแห>งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จํานวนเงิน  
๗,๒๙๔,๕๑๘.๐๐ บาท  

 ๔) โครงการสร9างสรรค�รายการโทรทัศน� “ใต9หลังคา ฟPามีดาว” เพ่ือการ
พัฒนาของเด็กปฐมวัย หน>วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวนเงิน 
๕,๒๔๖,๐๒๓.๐๐ บาท 

 ๑.๔ โครงการพัฒนาต9นแบบสถานีโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 
(Community TV Prototype Station) จํานวนเงิน ๑๐,๘๑๐,๒๑๐.๐๐ บาท 
มี ๓ หน>วยงาน ประกอบด9วย  
๑) โครงการพัฒนาต9นแบบสถานีโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ประเภท

บริการชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี หน>วยงาน มูลนิธิสื่อสร9างสุข 
จํานวนเงิน ๓,๔๙๔,๑๖๐.๐๐ บาท 

๒) โครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศน�ชุมชน “พะเยาทีวี” หน>วยงาน 
สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา จํานวนเงิน ๓,๓๘๙,๐๕๐.๐๐ บาท  

๓) โครงการทีว ีชุมชนอันดามันมั่นคง หน>วยงาน มูลนิธ ิรักษ�ไทย  
จํานวนเงิน ๓,๙๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท  

 ๑.๕ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดทําบริการคําบรรยายแทนเสียง 
ในช>วงเวลาเดียวกันหรือใกล9เคียงกับเวลาออกอากาศ (Near Real - time 
Captioning) หน>วยงาน องค�การกระจายเสียงและแพร>ภาพสาธารณะ
แห>งประเทศไทย จํานวนเงิน ๑๑,๕๑๐,๒๐๔.๐๐ บาท ท้ังนี้ โดยให9รับ
ข9อคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณากําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมในสัญญา    
ในเรื่องการกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจนภายหลังการดําเนินโครงการแล9วเสร็จ
และข้ันตอนการส>งมอบหรือกระบวนการอ่ืนใด อาทิ การอนุญาตให9ฟรีทีวี
เข9ามามีส>วนร>วมเปMน Stakeholders รวมท้ังการนําองค�ความรู9ท่ีได9จากการ
ดําเนินโครงการศึกษาวิจัยไปพัฒนาต>อยอด 

 ๑.๖ โครงการศูนย�การเรียนรู9 ICT จิตอาสาแบ>งปHนความรู9สู>โรงเรียนห>างไกล
ในถ่ินทุรกันดารผ>านเครือข>ายอินเตอร�เน็ตความเร็วสูง หน>วยงาน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จํานวนเงิน ๙,๔๒๑,๕๐๐.๐๐ บาท   



๑๖ 
 

 ๒. ไม>เห็นชอบโครงการเพ่ิมศักยภาพการรับสื่อสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ียากต>อการเข9าถึง หน>วยงาน บริษัท ไอพีเอส. 
เซลส�แอนด�เซอร�วิส จํากัด จํานวนเงิน ๒๑,๓๙๖,๔๙๒.๒๗ บาท เนื่องจาก
ลักษณะของโครงการเปMนการดําเนินการจ9างทําของ โดยที่ประชุมเห็นควร
ให9ปรับเปลี่ยนวิธีการให9ทุนจากการประกวดแข>งขันเปMนการประกวดราคา
โดยสํานักงาน กสทช. และควรปรับปรุงคุณสมบัติของผู9ขอรับทุนให9เปLดกว9าง 
เพ่ือให9เกิดการแข>งขันและก>อให9เกิดประโยชน�สูงสุด 

 ๓. ไม>เห็นชอบโครงการท่ีได9คะแนนตํ่ากว>าเกณฑ�การพิจารณาความเหมาะสม 
ทางเทคนิค หรือเปMนผู9ท่ีได9ผ>านเกณฑ�คะแนนความเหมาะสมทางเทคนิคในอันดับ
รองลงมา จํานวน ๑๗ โครงการ  วงเงินงบประมาณ ๒๖๒,๖๑๙,๐๒๐.๒๐ บาท   

 ๔. รับทราบกรณีโครงการตามขอบเขตงาน (TOR) จํานวน ๒ โครงการ ได9แก> 
โครงการส>งเสริมและพัฒนาต9นแบบการให9บริการบรอดแบนด�ในระดับชุมชน 
และโครงการสร9างเสริมความตระหนักในเทคโนโลยีสําหรับคนพิการในการ
เข9าถึง หรือรับรู9และใช9ประโยชน�จากรายการของกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ได9อย>างเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป ซ่ึงมีผู9ยื่นขอรับการส>งเสริม
และสนับสนุน จํานวน ๓ ราย ไม>ผ>านการพิจารณาทางด9านเทคนิค 

 ๕. รับทราบกรณีโครงการส>งเสริมการเข9าถึงอินเทอร�เน็ตเพ่ือประโยชน�สาธารณะ 
วงเงินรวมไม>เกิน ๑๑๖,๐๘๖,๗๒๘.๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
จํานวน ๓๖ เดือน โดยมีผู9ยื่นขอรับการส>งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ จํานวน ๓ ราย ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ มีความเห็นสมควรให9มีการทบทวนรายละเอียดการจัดหาอุปกรณ�ต>างๆ 
ตามขอบเขตงาน (TOR) ซ่ึงยังไม>สอดคล9องกับกลุ>มผู9ใช9ประโยชน� (End user) 
ในโครงการท่ีส>วนหนึ่งเปMนผู9พิการประเภทต>างๆ โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร�กองทุนฯ ไปทบทวนแก9ไขก>อน
ประกาศให9มีการยื่นเสนอโครงการใหม>อีกครั้ง 

 ๖. รับทราบผู9ท่ียื่นขอรับการส>งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ท่ีไม>ผ>านการตรวจสอบเอกสาร (ข้ันท่ี ๑) จํานวน ๘ ราย 
วงเงินรวมท้ังสิ้น จํานวน ๒๔๕,๒๐๘,๖๙๕.๘๔ บาท  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได9มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับการส>งเสริมและ
สนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โครงการ
ประเภทท่ี ๒ ประจําป] ๒๕๕๘ (ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย    
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙) 

 ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๗๗ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ขอให9แนบบันทึกความเห็นไว9ท9ายรายงานการประชุม จํานวน ๒ หน9า ท้ังนี้ 
ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
วาระท่ี ๒.๑ 



๑๗ 
 

 ๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๕๖ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ขอให9บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว9ในหมายเหตุท9ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๓.๑ ดังนี้ 

 ๑) ในส>วนของเอกสารพิจารณาตามระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ มีข9อเสนอโครงการ 
(ToR) ครบถ9วนท้ัง ๔ โครงการ แต>ในส>วนของระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑      
มีการนําเสนอข9อเสนอโครงการ (ToR) มาเพียง ๖ โครงการ จากจํานวน
ท้ังสิ้น ๗ โครงการ  

 ๒) ในการพิจารณาตัดสินโครงการ มีการใช9เกณฑ�ความเหมาะสมทางเทคนิค 
โดยกําหนดผู9ผ>านเกณฑ�ไว9ท่ี ๘๐ คะแนน ซ่ึงผมเห็นว>าควรท่ีจะมีการ
เปLดเผยหลักเกณฑ�ดังกล>าวต>อสาธารณะ หรืออย>างน9อยต>อผู9เสนอโครงการ 
เพ่ือความโปร>งใสและเปMนธรรม ท้ังนี้ การเปLดเผยหลักเกณฑ�ท่ีใช9ในการ
ตัดสินอาจสําคัญกว>าการเปLดเผยผลคะแนนเสียอีก อย>างไรก็ตาม เนื่องจาก
ในการนําเสนอระเบียบวาระท้ังสองมีการระบุคะแนนของโครงการท่ีผ>าน
เกณฑ�มาแล9วท้ังหมด ยกเว9นแต>เพียงในส>วนของโครงการสร9างสรรค�
รายการโทรทัศน� “ใต9หลังคา ฟPามีดาว” เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย (รหัส
โครงการ B1-023/1-58) (ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑) ซ่ึงทําให9ไม>ทราบว>า     
ผู9ขอรับทุนดังกล>าวมีคะแนนผ>านเกณฑ�ท่ีกําหนดหรือไม>อย>างไร ดังนั้น   
จึงควรต9องใส>ให9ครบถ9วนชัดเจนและหากว>าโครงการดังกล>าวได9คะแนน  
ตํ่ากว>าเกณฑ�ก็คงไม>สามารถเห็นชอบได9  

 ๓) ในส>วนของระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ ต9องตรวจสอบความถูกต9องของจํานวน
ผู9ยื่นขอโครงการให9ถูกต9อง เนื่องจากตามข9อมูลในหน9า ๕ ระบุว>ามีผู9ยื่น
ข9อเสนอท้ังหมด ๑๓๗ ราย มีผู9 ไม>ผ>าน ๘ ราย และผ>าน ๑๓๐ ราย      
เม่ือรวมกันจึงเปMน ๑๓๘  ดังนั้นต9องตรวจสอบว>าตัวเลขใดไม>ถูกต9องกันแน>  

 ๔) เนื่องจากโครงการในประเภทท่ี ๒ นี้มีลักษณะเปMนโครงการท่ีแยกจากกัน 
กล>าวคือ ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม>อนุมัติโครงการหนึ่งๆ นั้นไม>ส>งผลใดๆ 
ต>อโครงการอ่ืน ดังนั้นในกระบวนการพิจารณาผู9ท่ีมีผลประโยชน�ทับซ9อน
กับโครงการใดก็เพียงไม>ร>วมพิจารณาในโครงการนั้นๆ เท>านั้น      

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ขอความเห็นชอบขอบเขตของงานและราคากลางงานก�อสร+าง โครงการก�อสร+าง
 และตกแต�งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห�งใหม� และขอกันเงินงบประมาณ
 ท่ียังคงเหลืออยู�ไว+ใช+สําหรับงานเพ่ิม - ลด อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข+องกับการก�อสร+างและ
 ตกแต�งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห�งใหม�  :  พย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให9เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบขอบเขต  

ของงานและราคากลางงานก>อสร9าง โครงการก>อสร9างและตกแต>งภายในอาคาร
สํานักงาน กสทช. แห>งใหม> และขอกันเงินงบประมาณที่ยังคงเหลืออยู>ไว9ใช9
สําหรับงานเพ่ิม - ลด อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข9องกับการก>อสร9างและตกแต>งภายในอาคาร
สํานักงาน กสทช. แห>งใหม> ออกไป เพ่ือให9กรรมการ กสทช. ทุกท>านได9ศึกษา   



๑๘ 
 

ในรายละเอียดเพ่ือให9เกิดความรอบคอบ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้   
ให9สํานักงาน กสทช. เสนอให9ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต>อไป
ในวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙   

 
หมายเหตุ กสทช. พลเอก สุกิจฯ แจ9งท่ีประชุมว>าไม>ขออยู>ร>วมการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจาก 

ได9ลงมติเห็นชอบกําหนดสถานท่ีตั้งสํานักงาน กสทช. ตามแนวทางท่ี ๑ ท่ีตั้งสํานักงาน 
กสทช. หลัก ท่ีถนนพหลโยธิน ซอย ๘ และส>วนท่ีเปMนส>วนสนับสนุนอยู>ท่ีสํานักงาน 
กสทช. เขต ๑ จังหวัดนนทบุรี    

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔  : เรื่องค+างการพิจารณา      
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การพิจารณากล่ันกรองโครงการท่ีขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจาก

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปP 
๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๑) : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให9สํานักงาน กสทช. นําวาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง การพิจารณากลั่นกรอง

โครงการท่ีขอรับการส>งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําป] ๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๑) ไปพิจารณาร>วมกับ
วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การพิจารณาโครงการท่ีขอรับการส>งเสริมและสนับสนุนเงิน
จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําป] 
๒๕๕๘ และมีมติท่ีประชุมในคราวเดียวกัน ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๕๖ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

ขอให9บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว9ในหมายเหตุท9ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๔.๑ ดังนี้ 
 ๑. ในส>วนของเอกสารพิจารณาตามระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ มีข9อเสนอโครงการ (ToR) 

ครบถ9วนท้ัง ๔ โครงการ แต>ในส>วนของระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ มีการนําเสนอ
ข9อเสนอโครงการ (ToR) มาเพียง ๖ โครงการ จากจํานวนท้ังสิ้น ๗ โครงการ  

 ๒. ในการพิจารณาตัดสินโครงการ มีการใช9เกณฑ�ความเหมาะสมทางเทคนิค  
โดยกําหนดผู9ผ>านเกณฑ�ไว9ท่ี ๘๐ คะแนน ซ่ึงผมเห็นว>าควรท่ีจะมีการเปLดเผย
หลักเกณฑ�ดังกล>าวต>อสาธารณะ หรืออย>างน9อยต>อผู9เสนอโครงการ เพ่ือความ
โปร>งใสและเปMนธรรม ท้ังนี้ การเปLดเผยหลักเกณฑ�ท่ีใช9ในการตัดสินอาจสําคัญ
กว>าการเปLดเผยผลคะแนนเสียอีก อย>างไรก็ตาม เนื่องจากในการนําเสนอ
ระเบียบวาระท้ังสองมีการระบุคะแนนของโครงการท่ีผ>านเกณฑ�มาแล9ว
ท้ังหมด ยกเว9นแต>เพียงในส>วนของโครงการสร9างสรรค�รายการโทรทัศน�    
“ใต9หลังคา ฟPามีดาว” เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย (รหัสโครงการ B1-023/1-58) 
(ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑) ซ่ึงทําให9ไม>ทราบว>าผู9ขอรับทุนดังกล>าวมีคะแนน  
ผ>านเกณฑ�ท่ีกําหนดหรือไม>อย>างไร ดังนั้นจึงควรต9องใส>ให9ครบถ9วนชัดเจน 
และหากว>าโครงการดังกล>าวได9คะแนนตํ่ากว>าเกณฑ�ก็คงไม>สามารถเห็นชอบได9  



๑๙ 
 

 ๓. ในส>วนของระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ ต9องตรวจสอบความถูกต9องของจํานวน    
ผู9ยื่นขอโครงการให9ถูกต9อง เนื่องจากตามข9อมูลในหน9า ๕ ระบุว>ามีผู9ยื่นข9อเสนอ
ทั้งหมด ๑๓๗ ราย มีผู 9ไม>ผ>าน ๘ ราย และผ>าน ๑๓๐ ราย เมื่อรวมกัน  
จึงเปMน ๑๓๘ ดังนั้นต9องตรวจสอบว>าตัวเลขใดไม>ถูกต9องกันแน>  

 ๔. เนื่องจากโครงการในประเภทท่ี ๒ นี้มีลักษณะเปMนโครงการท่ีแยกจากกัน 
กล>าวคือ ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม>อนุมัติโครงการหนึ่งๆ นั้นไม>ส>งผลใดๆ 
ต>อโครงการอ่ืน ดังนั้นในกระบวนการพิจารณาผู9ท่ีมีผลประโยชน�ทับซ9อน    
กับโครงการใดก็เพียงไม>ร>วมพิจารณาในโครงการนั้นๆ เท>านั้น      

 
ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  :  การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม : กทค. จท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการแต>งต้ังคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. 

เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยมีองค�ประกอบ 
อํานาจหน9าท่ี และวาระการปฏิบัติงาน ๒ ป] ซ่ึงเปMนการใช9อํานาจของ กสทช.  
ตามมาตรา ๓๓ แห>งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ท้ังนี้ โดยให9ได9รับค>าตอบแทนเปMนเบ้ียประชุม ตามข9อ ๑๔ (๒) ข9อ ๑๕ และข9อ ๑๗ 
ของระเบียบ กสทช. ว>าด9วยการประชุม ค>าตอบแทน และค>าใช9จ>ายของคณะอนุกรรมการ
และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑) พลตํารวจเอก พัชรวาท  วงษ�สุวรรณ  ประธานอนุกรรมการ 
 ๒) นายดิเรก  เจริญผล อนุกรรมการ 
 ๓) นายจิตรนรา  นวรัตน�  อนุกรรมการ 
 ๔) พลตรี เมธี  พยอมหอม อนุกรรมการ 
 ๕) นายวีรพงษ�  เกรียงสินยศ อนุกรรมการ 
 ๖) นายก>อกิจ  ด>านชัยวิจิตร อนุกรรมการ 
 ๗) ผู9อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม    เลขานุการ 
 ๘) พนักงานสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  ผู9ช>วยเลขานุการ 
 

 ท้ั งนี้  ในการจัด ทําคําสั่ งแต> ง ต้ั งคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม           
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
ให9สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม 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 ๙/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได9มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การแต>งต้ังคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖.๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง การลดหรือยกเว+นค�าบริการสําหรับการใช+บริการ
เลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๓ หลัก ๔ หลัก  :  กทค.  จท.  

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร>างประกาศ กสทช. เรื่อง การลดหรือ

ยกเว9นค>าบริการสําหรับการใช9บริการเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก 
และเห็นชอบแนวทางการจัดรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะ ในประเด็นรูปแบบ
การรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะ วิธีการเชิญชวน ระยะเวลาการรับฟHงความ
คิดเห็นสาธารณะ และให9นําร>างประกาศฯ ดังกล>าวไปดําเนินการจัดรับฟHง       
ความคิดเห็นสาธารณะ โดยยกเว9นให9กําหนดระยะเวลาในการรับฟHงความคิดเห็น
สาธารณะ ๑๕ วัน เนื่องจากเปMนกรณีท่ีมีความจําเปMนเร>งด>วน ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือให9เปMนไปตามมาตรา ๒๘ แห>งพระราชบัญญัติองค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต>อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได9มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระที่ ๖.๒ เรื่อง ร>างประกาศ กสทช. เรื่อง การลดหรือยกเว9น
ค>าบริการสําหรับการใช9บริการเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก 

 ๒.  กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๖๐ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ขอให9บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว9ในหมายเหตุท9ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๖.๒ ดังนี้ 

 “ผมขอยืนยันความเห็นตามท่ีได9ต้ังข9อสังเกตในการพิจารณาเรื่องนี้ในชั้น 
กทค. โดยขอให9สํานักงาน กสทช. รับไปหาแนวทางดําเนินการ ก>อนท่ีจะสรุป
ประมวลผลกันอีกครั้งภายหลังจากการรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะแล9ว ดังนี้ 

 ๑) ในบทอาศัยอํานาจ เห็นควรเพ่ิมเติมการอ9างบทบัญญัติอ่ืน นอกเหนือจาก
มาตรา ๕๗ ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม       
พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่องจากข9อกําหนดตามวรรคสองของมาตราดังกล>าวจํากัด
เฉพาะเรื่องการให9บริการข9อมูลข>าวสารและความรู9เพ่ือประโยชน�ในการ
ส>งเสริมความรู9ของประชาชน ซ่ึงอาจไม>ครอบคลุมถึงบริการด9านเหตุด>วน 
เหตุร9าย และภัยพิบัติ ดังท่ีมีในเนื้อหาของร>างประกาศฯ ท่ีนําเสนอ 

 ๒) เห็นควรปรับปรุงสาระตามข9อ ๗ ของร>างประกาศฯ ท่ีกําหนดเรื่องการ
ลดหย>อนค>าบริการ ว>า คณะกรรมการอาจพิจารณาลดหย>อนให9ตามอัตรา
ท่ีร9องขอหรือตามท่ีเห็นสมควร ให9สื่อความได9ตรงตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
ชี้แจงต>อท่ีประชุม ว>ามีเจตนาให9การลดหย>อนเปMนไปตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยต9องไม>มากไปกว>าอัตราท่ีมีการร9องขอมา 

 ๓) เห็นควรพิจารณาเรื่องภาระท่ีเกิดจากการลดหย>อน ว>าใครจะเปMน
ผู9รับผิดชอบ 

 ๔) เห็นควรนําร>างประกาศฯ เสนอคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
พิจารณาคู>ขนานไปกับการดําเนินกระบวนการรับฟHงความคิดเห็น
สาธารณะด9วย ท้ังนี้ เ พ่ือความรอบคอบและการมีส>วนร>วมของกลไก        
ท่ีเก่ียวข9องโดยครบถ9วน” 



๒๑ 
 

ประธาน ได9แจ9งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ในวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. ให9ที่ประชุมทราบ พร9อมกล>าวขอบคุณคณะกรรมการฯ 
และกล>าวปLดประชุม 

   
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.  


