
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
วันจันทร�ท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. 

ณ  ห.องประชุม  ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

 
_______________________________ 

 
ผู.เข.าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน� รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� กรรมการ 
๖. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๗. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู.ไม�เข.าประชุม 
๑. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� ติดภารกิจ 
๒. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� ติดภารกิจ 
๓. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา ติดภารกิจ 
 
เจ.าหน.าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก5กเกียรติกุล ผู7อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู7อํานวยการส:วน รักษาการในตําแหน:ง ผู7อํานวยการสํานัก

สื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน� ผู7อํานวยการส:วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส ผู7อํานวยการส:วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู7อํานวยการส:วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก:งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



 ๒ 
 

๙. นางสาววัลภา  กระเดา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ:มมณี ลูกจ7าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู.ช้ีแจง 
๑. นางสุพินญา  จําปD ผู7อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒. นายวเรศ  บวรสิน ผู7อํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๓. นายกฤษฎิ์  สุขโสต ท่ีปรึกษาด7านกฎหมายของสํานักงาน กสทช.  
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.  
 
ประธาน     กล:าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
 

ในวันนี้เปJนการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เนื่องจากมีวาระสําคัญ 
เรื่อง แนวทางการดําเนินการกับผู7ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี ๒ ท่ีมีโครงข:ายเปJนของตนเอง     
และแบบท่ี ๓ ท่ีไม:จัดสรรเงินรายได7จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให7แก:กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ตามกฎหมาย  
ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท:านท่ีได7กรุณาเสียสละเวลาเข7าร:วมประชุม อย:างพร7อมเพรียงกัน  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ7งให7ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 

– ไม:มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

– ไม:มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

– ไม:มี – 
 
 
 



 ๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : แนวทางการดําเนินการกับผู.ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี ๒ ท่ีมี

โครงข�ายเป:นของตนเอง และแบบท่ี ๓ ท่ีไม�จัดสรรเงินรายได.จากการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ให.แก�กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ตามกฎหมาย : 
ถท. มท.  

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบกําหนดแนวทางการดําเนินการตามกฎหมายกับผู7รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี ๒ ท่ีมีโครงข:ายเปJนของตนเอง และแบบท่ี ๓ 
ท่ีไม:จัดสรรเงินรายได7จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ต้ังแต:วันท่ี        
๑ มกราคม ๒๕๕๔–๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ในอัตราร7อยละ ๔ ต:อปD พร7อมเงินเพ่ิม 
ส:งให7แก:กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�        
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ อนุมัติให7ฟQองคดีกับผู7รับใบอนุญาตแบบท่ี ๒ ท่ีมีโครงข:ายเปJนของตนเอง   

และแบบท่ี ๓ ท่ีไม:จัดสรรเงินรายได7จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม    
ส:งให7แก:กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ จํานวน ๑๑ ราย     
โดยมอบอํานาจให7ประธาน กสทช. มีอํานาจในการดําเนินคดีแทน กสทช. 
และให7ประธาน กสทช. มีอํานาจมอบอํานาจช:วงให7 กสทช. ท:านใดท:านหนึ่ง
หรือหลายท:าน หรือเลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานอัยการ แล7วแต:กรณี    
ในการดําเนินคดีแทน กสทช. ได7 ท้ังนี้ ให7สํานักงาน กสทช. ใช7มาตรการ
บังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห:งพระราชบัญญัติ      
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไปพร7อมกัน  

๑.๒ เห็นชอบกรณีท่ีสํานักงาน กสทช. ได7ประสานในเบ้ืองต7นเพ่ือให7สํานักงาน
อัยการสูงสุดรับดําเนินคดีแทน กสทช. โดยประธาน กสทช. ได7ลงนาม  
ในหนังสือมอบอํานาจฉบับลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ และได7ส:งมอบ
ให7สํานักงานอัยการสูงสุดไปก:อนหน7าแล7ว ท้ังนี้ เนื่องจากเปJนกรณี
เร:งด:วน และเพ่ือรักษาประโยชน�ของรัฐเปJนสําคัญ 

๑.๓ เห็นชอบกรณีท่ีสํานักงาน กสทช. จะดําเนินการฟQองคดีกับผู7รับใบอนุญาต 
แบบท่ี ๒ ท่ีมีโครงข:ายเปJนของตนเอง และแบบท่ี ๓ ท่ีไม:จัดสรรเงินรายได7
จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม ส:งให7กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ จํานวน ๑๑ ราย ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 



 ๔ 
 

๑.๔ ในกรณีสํานักงานอัยการสูงสุดไม:รับดําเนินคดีแทน กสทช. และสํานักงาน 
กสทช. ตามข7อ ๑.๑ ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให7สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินคดีแทน กสทช. โดยให7เลขาธิการ กสทช. สามารถมอบอํานาจช:วง  
หรือมอบฉันทะให7พนักงานของสํานักงาน กสทช. เพ่ือกระทําการ    
อย:างหนึ่งอย:างใดหรือหลายอย:างแทน กสทช. ได7 

๒. อนุมัติเปJนหลักการในการฟQองคดีหรือถูกฟQองคดีปกครอง คดีแพ:ง หรือ
คดีอาญา ในกรณีอ่ืนๆ ต:อไป โดยมอบอํานาจให7ประธาน กสทช. เปJนผู7รับ   
มอบอํานาจจาก กสทช. ในการดําเนินคดีแทน และให7ประธาน กสทช.         
มีอํานาจมอบอํานาจช:วงให7 กสทช. ท:านใดท:านหนึ่งหรือหลายท:าน หรือ
เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานอัยการ แล7วแต:กรณีในการดําเนินคดีแทน 
กสทช. ได7 โดยให7 กสทช. ท:านใดท:านหนึ่งหรือหลายท:าน หรือเลขาธิการ กสทช. 
สามารถมอบอํานาจช:วงหรือมอบฉันทะให7พนักงานของสํานักงาน กสทช.  
เพ่ือกระทําการอย:างหนึ่งอย:างใดหรือหลายอย:างแทน กสทช. ได7 ท้ังนี้        
ให7สํานักงาน กสทช. รายงานผลการดําเนินคดีกรณีท่ี กสทช. ฟQองคดี หรือ  
ถูกฟQองคดีปกครอง คดีแพ:ง หรือคดีอาญา เสนอให7ท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรอง        

มติท่ีประชุม กสทช. วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง แนวทางการดําเนินการกับผู7ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ี ๒ ท่ีมีโครงข:ายเปJนของตนเอง และแบบท่ี ๓           
ท่ีไม:จัดสรรเงินรายได7จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให7แก:กองทุนวิจัย  
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม      
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ตามกฎหมาย 

 
ประธาน  ได7กล:าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล:าวปHดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.  
 
             
        


