มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
_________________________
ผูเขาประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๑. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
๒. พันเอก นที ศุกลรัตน
๓. พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ
๔. พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ
๕. นายสุทธิพล ทวีชัยการ
๖. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา
๗. นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน
๘. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท
๙. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค
๑๐. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา
๑๑. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
๑๒. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
๑. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร

เลขานุการประธาน กสทช.

เจาหนาที่การประชุม
๑. นายเฉลิมชัย กกเกียรติกุล
๒. นางสุวรรนีย เจียรานุชาติ
๓. นายสมสกุล ชัยกาญจนศักดิ์
๔. นายบุญยิ่ง โหมดเทศน

ผูอํานวยการกลุมงานประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร
ผูบริหารระดับตน
กลุมงานเลขาธิการและกํากับดูแลองคกร
ผูบริหารระดับตน
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม

๒
๕. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส
๖. นายขจรศักดิ์ ทานานนท
๗. นางนภาพร เกงสาร
๘. นางสาวกานตชนา เกตุสุวรรณ
๙. นางสาวสุภาวดี สดศรี
๑๐. นางสาวจิรประภา สุดสาคร
๑๑. นางสาวอภิชญามล วารุณประภา
๑๒. นางสาวพรวิไล แจมมณี

ผูบริหารระดับตน
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม
ผูบริหารระดับตน
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม
ลูกจาง
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม

ผูชี้แจง
๑. นายไตรรัตน วิริยะศิริกุล
๒. นายพากเพียร สุนทรสิต
๓. นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางวิจิตรา พลับประสิทธิ์
นางอัจฉรา ปณยวณิช
นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ
นายฉันทพัทธ ขําโคกกรวด
นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข

๙. นายสมบัติ ลีลาพตะ
๑๐. นางสาวมณีรัตน กําจรกิจการ
๑๑. นายพสุ ศรีหิรัญ
๑๒. นายนิพนธ จงวิชิต

รองเลขาธิการ กสทช.
ภารกิจยุทธศาสตรและกิจการองคกร
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ
การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช.
ผูอํานวยการกลุมงานการคลัง
ผูอํานวยการกลุมงานทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารคดีและนิติการ
ผูอํานวยการกลุมงานการพัสดุและบริหารทรัพยสิน
ผู อํ า นวยการกลุ ม งานบริ ห ารและจั ด การเลขหมาย
โทรคมนาคม
ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน
ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑
ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน
ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุ ม งานกองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นากิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจ การโทรทัศนและกิจ การโทรคมนาคมเพื่อประโยชน
สาธารณะ

๓
๑๓. นายวเรศ บวรสิน
๑๔. นางยุพา จันทรกระจาง
๑๕. นายสุธีระ พึ่งธรรม
๑๖. นายณัฐวุฒิ อาจปรุ
๑๗. นางสาวรุจิรา ธรรมชาติ
๑๘. นางสาวกนกอร ฉวาง
๑๙. นางสาวอริศรา มาพบสุข
๒๐. นางสาวสุชารีย ชางทอง
๒๑. นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ
๒๒. นางสาวจิตติมา ศุภเกษม
๒๓. นายอาคม สุวรรณรักษา
๒๔. นายศุภกาญจน บุญจันทร
๒๕. นายชวัลวิทย ธีระพันธ
๒๖. นายวสุ อมรนพวงศ
๒๗. นางสาวนิศารัตน สมัครนิล
๒๘. นางสาวพรกนก เที่ยงธรรม
๒๙. นางสาวรุจิรัตน โกยกุล
๓๐. นางสาวปยะดา ชัยชนะ
๓๑. นางสาวลักษมี นุตตะโร

ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรและการงบประมาณ
ผูบริหารระดับตน กลุมงานทรัพยากรบุคคล
ผูบริหารระดับตน กลุมงานบริหารความถี่วิทยุ
ผูบริหารระดับตน กลุมงานการตางประเทศ
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานบริหารคดีและนิติการ
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานบริหารคดีและนิติการ
พนักงานปฏิบัติการระดับตน กลุมงานบริหารคดีและนิติการ
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
กลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
กลุ มงานวิ ชาการและจั ดการทรั พยากรกระจายเสี ยงและ
โทรทัศน
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ
พนักงานปฏิบัติการระดับตน กลุมงานกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
กลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
พนักงานปฏิบัติการระดับตน
กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ
ลูกจาง กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ

๔
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธาน

กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดเปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม
เนื่องในวัน กสทช. (NBTC DAY) ประจําป ๒๕๕๖ ซึ่งสํานักงาน กสทช. ได
กําหนดจัดขึ้นในระหวางวันที่ ๑ – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยสํานักงานฯ ไดจัด
โครงการประกวดแผนพัฒนางานของกลุมงานในสํานักงาน กสทช. ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี และผลจากโครงการดังกลาวทําใหเห็นถึง
ศักยภาพและความสัมพันธที่ดีในการทํางานของแตละกลุมงาน รวมทั้งแนวคิด
การปรับปรุงระบบการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในกลุมงานและการ
ใหบริการประชาชน สงผลใหพนักงานมีความเขาใจในนโยบายและเปาหมาย
ขององคกรมากยิ่งขึ้น ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดีและจะมีการประเมินผล
ในรอบ ๖ เดือน โดยจะจัดรางวัลใหในทํานองเดียวกับครั้งที่ผานมา
๒. เมื่ อ วั น ที่ ๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. พร อ มกรรมการ กสทช.
เลขาธิการ กสทช. ผูบริหารและพนักงานสํานักงาน กสทช. รวมทั้งผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่ อนที่ และประจํา ที่ไดรว มกัน นําถุงยังชีพไปมอบใหประชาชนที่
ประสบอุ ทกภัย ในพื้น ที่ อําเภอบานสราง และอําเภอประจัน ตคาม จังหวัด
ปราจี น บุ รี ซึ่ งได รับ ความเดือ ดรอ นและไดใ หค วามมั่น ใจแกป ระชาชนว า
กสทช. จะดูแลระบบโทรคมนาคมใหอยูในสภาวะที่ใชการไดตลอดเวลา และ
ไดขอใหผูประกอบการขยายระยะเวลาการชําระเงินใหแกผูใชบริการที่อยูใน
พื้นที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี ขอขอบคุณกรรมการ
กสทช. เลขาธิการ กสทช. และพนักงานสํานักงาน กสทช. ที่ไดรวมเดินทาง
ในครั้งนี้
๓. เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ สํานักงาน กสทช. ไดจัดพิธีเนื่องในวันคลายวัน
สถาปนาสํานักงาน กสทช. ครบรอบ ๒ ป โดยมีพิธีถวายสักการะและบวงสรวง
รวมทั้ ง พิ ธี ส งฆเพื่อบํ าเพ็ญ กุศลทั กษิณานุ ป ระทานอุทิ ศถวายพระราชกุศ ล
และพระกุศล และอุทิศกุศลแดบรรพชนดานวิทยุกระจายเสียงและการสื่อสาร
โทรคมนาคม ขอขอบคุณกรรมการทุกทานที่เขารวมพิธีดังกลาว และขอบคุณ
เลขาธิการ กสทช. ที่ดําเนินการใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๔. เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ โดย ITU
Regional Office for Asia and the Pacific ไดเชิญประธาน กสทช. เปน
ประธานรวมและกลาวเปดงานการนําเสนอรายงานเชิงสถิติดานการพัฒนา
ICT ในหัวขอเรื่องการวัดระดับสังคมสารสนเทศ ๒๐๑๓ (Measuring the
Information Society 2013) ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สํานักงาน กสทช.

๕
รวมทั้งไดมีการหารือเกี่ยวกับความคืบหนาการประชุม Connect Asia-Pacific
Summit 2013 (Asia-Pacific : Smartly DIGITAL) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ที่ไดมีการประชุมเตรียมการระหวางวันที่ ๒๒ –๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผานมา
ทั้งนี้ มีผูแทนเขารวมงานจากองคกรระหวางประเทศตางๆ ไดแก ผูบริหารจาก
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT), สํ า นั ก งาน ITU
Regional Office for Asia and the Pacific, UNESCAP, คณะทูตานุทูต
ประจําประเทศไทย อาทิ อารเจนตินา ฮังการี นิวซีแลนด เกาหลีใต รวมทั้ง
ตัวแทนจากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตลอดจนสื่อมวลชน เขารวมงานรวม
ประมาณ ๑๐๐ คน
๕. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดใหการตอนรับ H.E. Mr.
Philip Calvert เอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทย ในโอกาสที่
ขอเขาพบเพื่อเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางกัน ณ หองรับรอง
ชั้ น ๑ อาคารอํ านวยการ สํ า นั ก งาน กสทช. ทั้ง นี้ ได มี การหารื อ ในเรื่ อ ง
ความกาวหนาของเทคโนโลยี สภาพของตลาดในการแขงขัน และทิศทางใน
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมดานการสื่อสาร รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น และประสบการณ ข องประเทศไทยและประเทศแคนาดา และ
ผลกระทบจากการรวมตัวเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๖. ตามที่ประเทศไทยไดรับการคัดเลือกใหเปนเจาภาพจัดงาน ITU TELECOM
WORLD 2013 และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ไดเชิญสํานักงาน กสทช. เขารวมเปนเจาภาพจัดงานดังกลาว ซึ่งกําหนดจัดขึ้น
ในระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ภายใตหัว ขอ “Embracing Change in a
Digital World” ที่มุงเนนการเปดรับการเปลี่ยนแปลงการเขาสูโลกยุคดิจิตอล
และสงเสริมใหประชาชนทั่ว ไปใหมีการติดตอสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน
มากขึ้น การที่ประเทศไทยไดรับเลือกใหเปนเจาภาพงาน ITU Telecom
World 2013 ในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงศักยภาพความพรอมของการกํากับดูแล
กิจการดานสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทยที่มีอัตราเติบโตการใชงาน
ดานสื่อสารขอมูลเพิ่มขึ้นมาก
นอกจากนี้ สํานักงาน กสทช. ในฐานะเจาภาพไดจัดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการ
ในหัวขอ “Mobile Security Challenge and Policy in ASEAN
Community : Consumer Protection Perspectives” ในวันพุธที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อใหประชาชนและเยาวชนไดตระหนักถึงภัยคุกคาม
จากการสื่อสารระบบอินเทอรเน็ต รวมทั้งประชาสัมพันธบทบาท หนาที่ของ
กสทช. ในการกํากับดูแลความปลอดภัยในการใชอินเทอรเน็ต หากกรรมการ
ท า นใดไม ติ ด ภารกิ จ อื่ น ขอเชิ ญ ไปร ว มสั ม มนาฯในวั น ดั ง กล า ว สํ า หรั บ
รายละเอียดจะไดแจงใหทราบในโอกาสตอไป

๖
๗. ตามที่ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ได นํ า ร า งพระราชกฤษฎี ก า ว า ด ว ย
คาตอบแทนและคาใชจายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ตางทองที่
ของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. .... ขึ้นทูลเกลาฯ
ขณะนี้ไดรับแจงวาไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว โดยอยูในขั้นตอนที่สํานัก
ราชเลขาธิการทําหนังสือแจงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนําลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลบังคับใชตอไป จึงขอแจงใหกรรมการทุกทานทราบ
อนึ่ ง เลขาธิ การ กสทช. ไดขออนุญาตประธาน กสทช. เพื่อรายงานที่ ประชุม
ใหทราบเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๔ และประจําป
๒๕๕๕ ซึ่งไดนําเสนอและชี้แจงตอรัฐสภาเรียบรอยแลว สําหรับรายงานผล
การปฏิ บั ติ ง าน กสทช. ประจํ า ป ๒๕๕๖ สํ า นั ก งาน กสทช. จะได เ ร ง
ดําเนินการใหแลวเสร็จตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องตามที่ประธาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบขอความในเอกสารรายงาน
การประชุม หนาที่ ๒๙ วาระที่ ๖.๑ บรรทัดที่ ๕ ขอความ “โดยใหนําไปเผยแพร
ในเว็บไซต” กับเอกสารวาระการประชุมเพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริง

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดําเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามมติ กสทช. ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๕๖ วั นพุ ธที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช.ประวิทยฯ ขอใหแกไขรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่
๙/๒๕๕๖ เรื่องที่ ๗ ใหถูกตองตามขอเท็จจริง โดยใหปรับแกไขใหมเปนขอความ
“อยู ระหว างการนําไปจัดรับ ฟงความคิดเห็นสาธารณะ และนําเสนอที่ประชุม
กสทช. พิจารณาตอไป”

๗
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน (กสท.) : ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ)
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน ระหวางวันที่ ๑๖ กันยายน – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่ประธาน
กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :
ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ)
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามที่
ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบ
๑๐ เรื่อง ดังนี้

เลขาธิการ กสทช. ขอใหที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ :

รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประธาน กสทช. (ระหวาง ๑ มิถุนายน
– ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) : ปบ.

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจําประธาน กสทช. จํานวน
๔ ทาน ไดแก ศาสตราจารยพิเศษ ประสพสุข บุญเดช พลเอก ชิตศักดิ์ ประเสริฐ
นายสุรินทร จิรวิศิษฎ และรองศาสตราจารย ดร.สุเจตน จันทรังษ ระหวางวันที่
๑ มิถุน ายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบีย บ
กทช. วา ดว ยการจางที่ป รึกษา ผูป ฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชว ยเลขานุการ
ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.(พัน เอก
นที ศุกลรัตน) ประจําเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ : รองประธาน
กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน)
มติที่ประชุม

รั บ ทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของที่ ป รึ ก ษาประจํ า รองประธาน กสทช.
(พันเอก นที ศุกลรัตน) จํานวน ๓ ทาน ไดแก พลตํารวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ
พลเอก สุเจตน วัฒนสุข และ นายสวัสดิ์ โชติพานิช ประจําเดือนกรกฎาคม เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวย
การจางที่ป รึกษา ผูป ฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชว ยเลขานุการประจํา กทช.
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ

๘

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์
งามสงา) ประจําเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖: กสทช.(พันตํารวจเอก
ทวีศักดิ์ฯ)
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก
ทวีศักดิ์ งามสงา) จํานวน ๓ ทาน ไดแก พันตํารวจเอก(พิเศษ) ชัยทัศน รัตนพันธุ
นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป และนายสถิตย สิริสวัสดิ์ ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือน
กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจาง
ที่ปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามเอกสารที่ กสทช. (พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา) เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน)
ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๖ : กสทช. ประเสริฐฯ
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน)
จํานวน ๓ ทาน ไดแก นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข ดร.เชิดชัย ขันธนะภา และ
นายไพรัช วรปาณิ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ
กทช. ว า ด ว ยการจ างที่ ป รึ กษา ผูป ฏิบั ติงาน เลขานุก ารและผู ชว ยเลขานุ การ
ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. (นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน) เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ : รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของที่ ปรึ กษาประจํ า กสทช. (นางสาวสุ ภิ ญญา
กลางณรงค) ประจํา เดือนกรกฎาคม – เดื อนกันยายน ๒๕๕๖ : กสทช.
(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค)
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา
กลางณรงค) จํานวน ๓ ทาน ไดแก นายจอน อึ๊งภากรณ นายตอพงศ เสลานนท
และ นายนคร ชมพูชาติ ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตาม
ขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบีย บ กทช. วาดว ย การจางที่ป รึกษา ผูป ฏิบัติงาน
เลขานุ ก าร และผูช ว ยเลขานุ ก ารประจํ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่
กสทช. (นางสาว สุภิญญา กลางณรงค) เสนอ

๙
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ : การเดินทางไปศึกษาดูงาน “การตอตานการกอการรายรูปแบบใหมโดยใชการ
ตีความศาสนาอิสลามแนวทางเขมข น” ณ มหาวิทยาลัยโมนาช (Monash
University) เมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย : กสท., ดส.
มติที่ประชุม

รั บทราบการเดิน ทางไปศึกษาดูงาน “การตอตานการกอการรายรูป แบบใหม
โดยใชการตีความศาสนาอิสลามแนวทางเขมขน” ของ กสทช.พลโท ดร.พีระพงษ
มานะกิจ พรอมประธานอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน (นายกฤษดา
โรจนสุ ว รรณ) และอนุ ก รรมการพิ จ ารณาป ญ หาสามจั ง หวั ดชายแดนภาคใต
(รศ.ดร.สุรชาติ บํารุงสุข) ระหวางวันที่ ๓-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัย
โมนาช (Monash University) เมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย ตามเอกสาร
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ : รายงานผลการเขารวมการประชุม Global Symposium For Regulators
(GSR) ครั้งที่ ๑๓ : ตย.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการเขารวมการประชุม Global Symposium For Regulators
(GSR) ครั้งที่ ๑๓ ระหวางวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐโปแลนด
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
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กสทช.ประวิ ท ย ฯ ได มี ข อ สั ง เกตรายงานผลการเข า ร ว มการประชุ ม Global
Symposium For Regulators (GSR) ครั้งที่ ๑๓ ดังนี้
๑. ขอใหสํานักงาน กสทช. จัดทําเปนเอกสารรายงานแยกออกไปจากเอกสาร
วาระ เพราะเอกสารรายงานสามารถนําไปใชวางแผนกํากับดูแลเรื่องตางๆ
ในอนาคต อาทิ เรื่องคลื่นความถี่ ซึ่งจะตองปรึกษาหารือกันระหวางทั้งสองฝาย
วาคลื่ น ความถี่ ซึ่ ง ไม ร บกวนกั น แต ยั ง ไม มี ก ารใช งานจะนํ า มาใช ป ระโยชน
อยางไร จะตองมีกติกาทั้งสองฝาย หรือเรื่อง Digital Transaction ซึ่งจะตอง
รวมมือกับกระทรวง ICT ในการกํากับดูแล หรือเรื่อง IPV6 เนื่องจากเลข
IP Address ไมเพียงพอ
๒. ประเด็นเรื่องการคุมครองผูบริโภคในยุคของการเปน Converged Regulation
และเรื่ อ งการเชื่ อ มต อ โครงข า ยโทรคมนาคม (IC) ในส ว นของ National
Broadband Interconnection Charging เนื่องจากที่ผานมาการเชื่อมโยง
IC ระหวางประเทศผานโครงขาย PSTN จะมีการคิด IC ตรงไปตรงมา
แตเมื่อเปน IP Based ก็เหมือนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไมมีการคิดเงิน ถา
หากมี ก ระบวนการทํ า ให มี ก ารคิ ด เงิ น ขึ้ น จะมี ผ ลกระทบต อ ผู ใ ช บ ริ ก าร
อินเทอรเน็ตหรือไมอยางไร ซึ่งจะขอใหสํานักงานฯ ไปศึกษาเรื่องกรอบในการ
กํากับดูแลในอนาคตเพื่อเตรียมการรับมือกับเรื่องเหลานี้

๑๐
๓. ขอใหสํานักงาน กสทช. นําเอกสาร Power Point Presentation ในการ
ประชุมดังกลาว และเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดรวมไวในเลมรายงาน
ดวย เพื่อเห็นภาพรวมของงานประชุมทั้งหมด
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ : มท.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาตหรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช.หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช.
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๖ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
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กสทช.ประวิทยฯ ไดมีขอสังเกตเรื่อง รายงานสถิติการจับกุม ซึ่งเห็นวาขอมูลการ
รายงานควรจะตองพิจารณาความสอดคลองในเรื่องการจับกุมและการเปรียบเทียบ
ปรับดวย

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ : ขอเสนอชื่อผูแทนเขารวมประชุม ITU Asia-Pacific Regulatory Roundtable –
PR : กสท., รส.
มติที่ประชุม

รับทราบการอนุมัติผูแทน กสท. เขารวมประชุม ITU Asia-Pacific Regulatory
Roundtable – PR ครั้งที่ ๓ จํานวน ๒ ราย (ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจนไตรรัตน
และนายตรี บุ ญ เจื อ ) ระหว า งวั น ที่ ๑๔-๑๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ ณ กรุ ง โซล
สาธารณรัฐเกาหลี ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ : รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม กสทช. ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๕๖ : ปบ.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบรายงานการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม กสทช.
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแตการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ – ๘/๒๕๕๖
(งานคางดําเนินการ) จํานวน ๒๑ เรื่อง แยกเปนดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๖
เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑๕ เรื่อง ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
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กสทช.ประวิทยฯ ไดใหขอสังเกตเรื่อง รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตาม
มติที่ประชุม กสทช. ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๖ โดยขอใหสํานักงาน กสทช.
รับไปดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ลําดับที่ ๔ เรื่องการแตงตั้งที่ปรึกษาประจําคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ซึ่ งสํ า นั กงานฯ ตรวจสอบแลว ไมมีร ะเบีย บอะไรรองรับ ดังนั้ น ตอไปขอให
รอบคอบในการนําเสนอ

๑๑
๒. ลําดับที่ ๗ เรื่องทุนการศึกษา ขอใหพิจารณาวาจะจัดทําหลักเกณฑคัดเลือก
บุคคลอยางไร
๓. ลําดับที่ ๙ เรื่องประมวลจริยธรรม ขอใหนํามติที่ผานมามาเปรียบเทียบกับ
วาระที่นําเสนอในวันนี้ดวยวามีประเด็นตางๆ ครบถวนหรือไม อาทิ กรรมการ
กสทช. ไม มีอํา นาจหนาที่ใ นการตรวจสอบกัน เอง กรรมการที่ อยูในฐานะ
ผูเสียหายจะมีสว นในการสอบสวนไดห รือไม รวมทั้งเรื่องทรัพยสิน ที่มูลคา
ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท ใหระบุไวตามที่ ปปช. กําหนด
๔. ลําดับ ที่ ๒๐ ขอใหสํานักงาน กสทช. เรงรัดจัดทํา KPI ของป ๒๕๕๗ และ
สะสางปญหา KPI ป ๒๕๕๖ ซึ่งสํานักงาน กสทช. รายงานวาในระดับกลุมงาน
เสร็ จ เรี ย บรอยแลว แต KPI ระดับ บุคคลจะแลว เสร็จ ในเดือนหนา ดังนั้น
ถาหากจะใชเปนเกณฑในการประเมินไดอยางเหมาะสมหรือไม และจะใชเปน
เกณฑในการพิจารณาโบนัสไดหรือไม ซึ่งทําใหการพิจารณาโบนัสไมไดอยูบน
ฐานของการปฏิบัติงานจริง
ระเบียบวาระที่ ๕

: เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : ขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนสาธารณะประจําป ๒๕๕๖ (ประเภทที่ ๑) : ทบ.
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบใหดําเนินการโครงการที่ขอรับการสงเสริม
และสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะประจําป ๒๕๕๖ (ประเภทที่ ๑)
จํานวน ๑๐ โครงการ (โครงการลําดับที่ ๑,๒,๔,๖-๑๒)
๒. สํา หรั บโครงการลําดับ ที่ ๑๓-๑๘ ใหสงเรื่องให คณะอนุ กรรมการที่ป รึกษา
ด า นกฎหมายของ กสทช. พิ จ ารณาในประเด็ น ความชอบด ว ยกฎหมาย
ในกระบวนการพิจารณา กอนนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาตอไป
๓. สําหรับโครงการลําดับที่ ๓,๕ กสทช. ยังไมไดพิจารณา จะพิจารณาในการ
ประชุม กสทช. ครั้งตอไป
๔. สําหรับเงินโครงการที่ถูกชะลอออกไป จํานวน ๗๔,๕๗๒,๔๐๐ บาท ใหนําเงิน
ดังกลาวไปสมทบจัดสรรใหมตอไป
อนึ่ง กสทช.สุภิญญาฯ จะจัดทําบันทึกขอสังเกตจัดสงใหในภายหลัง
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กสทช.สุ ภิ ญ ญาฯ มี บั น ทึ ก ที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๙๖ ลงวั น ที่ ๗ พฤศจิ ก ายน
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
ในสวนหมายเหตุของวาระที่ ๕.๑ ดังนี้
๑. ภาพรวมของโครงการซึ่งขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่ อ

๑๒
ประโยชน สาธารณะประจําป ๒๕๕๖ (ประเภทที่ ๑) ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนฯ เสนอมาเพื่อให กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบนั้น ยังไมสะทอน
ให เ ห็ น ว า เป น การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อย า งครบถ ว นทุ ก ภารกิ จ ตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนฯ โดยเฉพาะการสนับสนุน สงเสริม และ
คุมครองผู บ ริโ ภคดานกิจ การกระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศน ซึ่งสมควร
เร ง รั ด พิ จ ารณาให ก ารสนั บ สนุ น โครงการในลั ก ษณะดั ง กล า วต อ ไปตามที่
กฎหมายกําหนด
๒. ในกรณี ที่ โ ครงการซึ่ง สมควรไดรั บ การจั ดสรรเงิ น จากกองทุน ฯ มี ลั กษณะ
ซ้ํ า ซ อนกั บ โครงการที่ กสทช. ประสงค ใหมี การดํ าเนิ น การตามแนวทางที่
กําหนด ควรใหไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนจากทางใดทางหนึ่งเทานั้นเพื่อ
มิใหเกิดการสนับสนุนซ้ําซอน ดังนั้น หากคณะกรรมการกองทุนฯ จัดใหมีแผน
หรือกรอบการสงเสริมและสนับสนุนโครงการฯ ตามที่กฎหมายกําหนดไวโดย
ชั ด แจ ง แล ว จะเป น ประโยชน ต อ การพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบจั ด สรร
เงินกองทุนเพื่อใชจายตามวัตถุประสงค ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอไป”
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ : โครงการประกวดแอพพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู รองรับการ
ใชงานแท็บเล็ต : ทบ.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหถอนวาระที่ ๕.๒ เรื่อง โครงการประกวดแอพพลิเคชั่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูรองรับการใชงานแท็บเล็ต ออกไปกอน ตามที่
รองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตนฯ) เสนอ ทั้งนี้ โดยใหรับ ขอคิดเห็น ของ
ที่ ป ระชุ ม ไปพิ จ ารณาทบทวนในประเด็น อํ า นาจหนา ที่ แ ละนํ า เสนอที่ป ระชุ ม
กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
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กสทช.ประวิทยฯ มีขอสังเกตเรื่องการจัดทําแอพพลิเคชั่น โดยเสนอวาสํานักงาน
กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ
ควรจะกํ า หนดทิศทางการจัดทําแอพพลิเคชั่ น ที่ชัดเจน อาทิ เรื่องความมั่น คง
ปลอดภัยในโลกไซเบอร (Cyber Security) และในกรณีการทําแอพพลิเคชั่นเพื่อ
การศึกษา ควรตองมีการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการนําไปใช
ประโยชนดวย

๑๓
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ : ขออนุมัติดําเนินการโครงการจัดใหมีบริการโทรศัพทสาธารณะ และจัดใหมี
บริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง โดยทั่ ว ถึ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก และจั ง หวั ด
หนองคาย ดวยวิธีการประกวดราคา : กทค. ,สท., พย.
มติที่ประชุม

๑. รับทราบ รางคูมือการประกวดราคาในโครงการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
๒. อนุมัติรางขอกําหนด (Term of Reference : TOR) โครงการจัดใหมีบริการ
โทรศั พท ส าธารณะ และจัดใหมี บ ริ การอิ น เทอรเน็ต ความเร็ว สู งโดยทั่ว ถึ ง
จังหวัดพิษณุโ ลก และจังหวัดหนองคาย ดว ยวิธีการประกวดราคา ภายใต
แผนปฏิ บั ติการจัดใหมีบ ริการโทรศัพทและอิ น เทอรเน็ต ประจําป ๒๕๕๖
(จํานวน ๔ ฉบับ) ตามที่สํานักงานฯ เสนอ ไดแก
๒.๑ รางขอกําหนด (Term of Reference : TOR) โครงการจัดใหมีบริการ
โทรศั พ ท ส าธารณะโดยทั่ ว ถึ ง ด ว ยวิ ธี ก ารประกวดราคา จั ง หวั ด
พิษณุโลก
๒.๒ รางขอกําหนด (Term of Reference : TOR) โครงการจัดใหมีบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ดวยวิธีการประกวดราคา จังหวัดพิษณุโลก
๒.๓ รางขอกําหนด (Term of Reference : TOR) โครงการจัดใหมีบริการ
โทรศั พ ท ส าธารณะโดยทั่ ว ถึ ง ด ว ยวิ ธี ก ารประกวดราคา จั ง หวั ด
หนองคาย
๒.๔ รางขอกําหนด (Term of Reference : TOR) โครงการจัดใหมีบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ดวยวิธีการประกวดราคา จังหวัดหนองคาย
๓. อนุมัติราคากลางดําเนินโครงการจัดใหมีบริการโทรศัพทสาธารณะและจัดใหมี
บริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง โดยทั่ ว ถึ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก และจั ง หวั ด
หนองคาย ดวยวิธีการประกวดราคา ตามที่สํานักงานฯ เสนอ ดังนี้
๓.๑ ราคากลางโครงการจั ด ให มี บ ริ ก ารโทรศั พ ท ส าธารณะโดยทั่ ว ถึ ง
ดวยวิธีการประกวดราคา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๓๑,๗๓๔,๗๕๐ บาท
๓.๒ ราคากลางโครงการจั ด ให มี บ ริ ก ารโทรศั พ ท ส าธารณะโดยทั่ ว ถึ ง
ดวยวิธีการประกวดราคา จังหวัดหนองคาย จํานวน ๓,๗๓๓,๕๐๐ บาท
๓.๓ ราคากลางโครงการจัดใหมีบ ริการอิน เทอรเน็ตความเร็ว สูง จังหวัด
พิษณุโลก ดวยวิธีการประกวดราคา จํานวน ๒๘๓,๓๓๕,๐๕๔.๙๙ บาท
๓.๔ ราคากลางโครงการจัดใหมีบ ริการอิน เทอรเน็ตความเร็ว สูง จังหวัด
หนองคาย ดวยวิธีการประกวดราคา จํานวน ๑๒๒,๙๙๕,๗๑๙.๒๗ บาท
๔. ที่ประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) กสทช.พลโท ดร.พีร ะพงษฯ
กสทช.พั น ตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ กสทช.ผศ.ดร.ธวัช ชัย ฯ กสทช.สุ ทธิ พลฯ
กสทช.พลเอก สุกิจฯ และ กสทช.ประเสริฐฯ) มีมติอนุมัติใหสํานักงาน กสทช.
ดํ า เนิ น โครงการจั ด ให มี บ ริ ก ารโทรศั พ ท ส าธารณะ และจั ด ให มี บ ริ ก าร

๑๔
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงโดยทั่วถึง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย
ดวยวิธีการประกวดราคา ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงานฯ
ดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนของระเบียบที่กําหนดไว
อนึ่ง กสทช.พันเอกนทีฯ ไดแจงที่ประชุมยืนยันขอสังเกตตามบันทึก ที่ สทช.
๑๐๐๓.๒/๒๒๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่แนบทายรายงานการประชุม กสทช.
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ วาระที่ ๖.๑ และ กสทช.
สุทธิพลฯ มีขอสังเกตขอใหสํานักงาน กสทช. รับไปพิจารณากรณีที่ใหนํากรอบ
วงเงินสวนตางในโครงการไปใชเปนวงเงินสํารองโครงการเผื่อขาด โดยขอให
สํานักงาน กสทช. ไปตรวจสอบเพื่อใหมีความสอดคลองกับระเบียบ รวมทั้ง
กรณี ผูเสนอราคาเกินกวาราคาเพดานที่กําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจน
มติที่ประชุมเสียงขางนอย (กทช.ประวิทยฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ) ขอสงวน
ความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง
หมายเหตุ

๑. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ในสวนหมายเหตุ
ของวาระที่ ๕.๓ ดังนี้
“๑. ในการประชุม กสทช.ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๖.๑
เรื่อง รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รองประธาน กสทช.
(พั น เอก นที ฯ) ไดมี การตั้งข อสัง เกตในประการที่สํา คัญ หลายประเด็ น
โดยเฉพาะเรื่ องควรมี การกํ า หนดราคากลาง และควรใช ก ระบวนการ
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผมไดส นับ สนุน ความเห็น ดังกลาว
โดยไดมีการเปดเผยความเห็นไวอยางชัดเจนในรายงานการประชุมครั้ง
ดั งกล า วแลว แตเมื่อไม มีการแกไขประกาศหลั กเกณฑดังกลาว ในการ
จัดทํารางขอกําหนด (TOR) โครงการแมกําหนดใหมีคําวา “ราคากลาง”
เพิ่มเขามาก็ยอมไมมีนัยทางกฎหมาย อีกทั้งกระบวนการประกวดก็ยังคง
ใชรูปแบบเดิม ดังนั้น ผมจึงยังไมอาจใหความเห็นชอบได
๒. ตั้งแตเมื่อตนป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีการออกประกาศ กทช. วาดวยมาตรฐาน
ทางเทคนิ ค ของเครื่ อ งและอุ ป กรณ โ ทรคมนาคมสํ า หรั บ คนพิ ก ารและ
ผู สู งอายุ เรื่อ ง โทรศัพทส าธารณะ ผมจึงเห็ น วา ในการรางขอ กําหนด
(TOR) โครงการ ในสวนการจัดใหมีบริการโทรศัพทสาธารณะ ควรที่จ ะ
เปนไปตามประกาศดังกลาว ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค
ทางดานเทคนิคทั้งในสวนเครื่องและบัตรโทรศัพท ตูโทรศัพท การติดตั้งตู
โทรศั พ ท และการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งโทรศั พ ท ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให โ ครงการที่ จ ะ
ดํา เนิ นการมีความเปน ตน แบบของการใหบ ริการโทรศัพทส าธารณะใน
ลั ก ษณะที่ ไ ด ม าตรฐานสํ า หรั บ คนพิ ก ารและสู ง อายุ ต อ ไป และเป น
แบบอยางในการปฏิบัติตามกติกาที่หนวยงานกําหนดขึ้นเองดวย

๑๕
สวนที่มีขอหว งใยวา อาจมีปญหาอุปสรรค ขอจํากัด หรือเกิดเหตุ
สุ ด วิ สั ย ที่ ทํ า ให ไ ม อ าจดํ า เนิ น การตามมาตรฐานดั ง กล า ว ผมเห็ น ว า ก็
สามารถแกไขดวยการกําหนดเปนขอยกเวน ไวได แตสําหรับ ขอกําหนด
หลั ก นั้ น ควรต อ งเป น ไปตามมาตรฐานก อ นเป น สํ า คั ญ มิ ใ ช ไ ม อ า งอิ ง
มาตรฐานตามประกาศดังกลาวไวเลย”
๒. กสทช.สุ ภิ ญญาฯ มี บั นทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๙๕ ลงวั น ที่ ๗ พฤศจิ ก ายน
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
ในสวนหมายเหตุของวาระที่ ๕.๓ ดังนี้
“ดิฉันขอยืนยันตามที่ไดสงวนความเห็นไวในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
ในการพิจารณาวาระที่ ๖.๑ เรื่องรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัด
ใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยเฉพาะในเรื่ อ งการกํ า หนดราคากลาง การเป ด กว างในเรื่ อ งผู เ ข า ร ว ม
ประกวดราคาที่ไมจํากัดเฉพาะผูรับใบอนุญาต รวมถึงเรื่องการพิจารณาวิธีการ
ประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส เพื่อใหเกิดการแขงขันในการเสนอราคาที่
เหมาะสมเป น ธรรมอย า งแท จ ริ ง นอกจากนี้ ดิ ฉั น ยั ง สนั บ สนุ น ความเห็ น
กสทช.ประวิ ท ย ฯ ที่ ว า โครงการที่ ดํ า เนิ น การต อ งเป น ไปตามมาตรฐานที่
ก อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด แก ผู ใ ช บ ริ ก ารโทรคมนาคมที่ เ ป น บุ ค คลทั่ ว ไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชบริการที่เปนคนพิการและผูสูงอายุตามประกาศ กสทช.
วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคม สําหรับคน
พิการและผูสูงอายุ เรื่องโทรศัพทสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ : รางระเบียบ กสทช. วาดวยการลาของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. .... : บย.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔ เรื่องรางระเบียบ กสทช. วาดวย
การลาของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. .... ออกไปกอน ตามที่เลขาธิการ กสทช.
เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช.พิจารณาในการประชุม
ครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ : รางระเบียบ กสทช. วาดวยการจายเงินเดือนของพนักงานและคาจางของลูกจาง
พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในฯ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๕ เรื่องรางระเบียบ กสทช. วาดวย
การจายเงินเดือนของพนักงานและคาจางของลูกจาง พ.ศ. .... ออกไปกอน ตามที่
เลขาธิการ กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช.
พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

๑๖
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ : รางประมวลจริยธรรมของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ และร า งระเบี ย บ กสทช. ว า ด ว ยประมวล
จริ ย ธรรมของพนั ก งานและลู ก จ า งของสํ า นั ก งาน กสทช. พ.ศ. .... :
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในฯ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา เนื่องจากรางประมวลจริยธรรมของกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ที่จะกําหนดขึ้นนี้
ควรจะเป น กฎกติ ก าที่ ก รรมการทุ ก ท า นมี ค วามเห็ น พ อ งร ว มกั น ดั ง นั้ น หาก
กรรมการท า นใดมีความประสงคจ ะแกไขปรับ ปรุงใหจัดสงความเห็น ดังกลาว
และ/หรื อเข าร ว มประชุมกับ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับ ปรุงระเบีย บการ
บริ ห ารงานภายในของสํ า นั ก งาน กสทช. เพื่ อ จะได ป ระมวลสรุ ป แก ไ ขร า ง
แลวนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ

กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึก ที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๒๘๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
ขอใหจัดสงขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรางประมวลจริยธรรมของกรรมการ
กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ ให
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน
กสทช. เพื่อใหเปนไปตามมติที่ประชุม กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ : โครงการเกษียณกอนกําหนดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ : บย.
มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม มี มติ ใ ห เลื่ อ นการพิ จ ารณาวาระที่ ๕.๗ เรื่ อ ง โครงการเกษี ย ณก อ น
กําหนดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกไปกอน ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ
ทั้งนี้ ใหสํ านักงาน กสทช. นําเสนอที่ป ระชุม กสทช. พิจ ารณาในการประชุ ม
ครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ : ปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน :
กทค., คท.
มติที่ประชุม

ที่ป ระชุ มเสี ยงขางมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ กสทช.
พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ กสทช.สุภิญญาฯ กสทช.สุทธิพลฯ
กสทช.ประเสริ ฐ ฯ และ กสทช.พลเอก สุ กิ จ ฯ) มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การ
หลั กเกณฑการอนุญาตและกํากับ ดูแลกิจ การวิทยุส มัครเลน และร างประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช.นํารางประกาศดังกลาวขางตน
ไปจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๒๘ แหง พ.ร.บ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอไป

๑๗
ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช.ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นสงใหในภายหลัง
หมายเหตุ

กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
ในสวนหมายเหตุของวาระที่ ๕.๘ ดังนี้
“ผมขอยืนยันความเห็นเชนเดียวกับการพิจารณาในชั้น กทค. กลาวคือ ผมเห็นชอบ
ในการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน
เพื่ อให กิจ การเกิด ประโยชนตอ สังคม มี ป ระสิทธิ ภ าพ และพัฒ นายิ่ งขึ้น แต มี
ขอสังเกตเพิ่มเติมตอเนื้อหาสาระของรางประกาศที่แกไขใหม ดังนี้
๑. ขอ ๔๐ ของรางประกาศฯ ที่กําหนดใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผู
ได รั บ มอบหมายจากเจ าพนั กงานผูออกใบอนุญ าตเปน ลายลัก ษณ อัก ษรมี
อํานาจเขาไปในอาคารสถานที่ของบุคคลใดๆ ไดนั้นเปนการขัดตอสิทธิและ
เสรี ภ าพในเคหสถานของบุ ค คล ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
มาตรา ๓๓ วรรคทาย และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๕๗ ที่กําหนดวา การเขาไปในเคหสถานหรือการตรวจคนเคหสถานหรือในที่
รโหฐานตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล ซึ่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๓ ก็มีบทบัญญัติที่กําหนด
ในบรรทัดฐานเดียวกันวา ใหคณะกรรมการและพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจ...
(๓) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการของผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลใด
ในระหว า งเวลาพระอาทิ ต ย ขึ้ น ถึ ง พระอาทิ ต ย ต กหรื อ ในเวลาทํ า การของ
สถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด... ซึ่งในการ
เข า ไปในอาคารหรื อสถานที่ป ระกอบการตาม (๓) ต องมี ห มายคน ซึ่ งออก
โดยศาล อีกทั้ง สํานักงานตํารวจแหงชาติก็มีแนวทางปฏิบัติในการเขาไปใน
เคหสถานของบุคคลใดที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายเชนกัน ผมจึง
เห็ น ควรที่ ร า งประกาศฉบับ นี้จ ะต องมีข อกํ าหนดที่ เป น มาตรฐานเดี ย วกั น
นั้นดวย
๒. การพิ จ ารณาโทษตามข อ ๓๘ ประกอบข อ ๓๙ และตามหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการกําหนดไวในภาคผนวก ๗ แนบทายรางประกาศฯ ในขอ ๓.๒
และขอ ๓.๓ นั้น เนื่องจากการกระทําตามที่กําหนดดังกลาวเปนความผิดตาม
พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๖ ๑๑ ประกอบมาตรา ๒๓ ดวย
ดังนั้น การกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาแตเพียงโทษใหพนจากการเปน
พนักงานวิทยุสมัครเลนเปนการชั่วคราวเปนเวลาไมเกินหกเดือนหรือไมเกิน
หนึ่งป โดยไมดําเนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคมฯ จึงเปนขอกําหนด
โทษที่ ไม ครบถว นตามกฎหมาย และจะเขาข ายเป น การละเว น การปฏิบั ติ
หนาที่ได”

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๕.๙ : การแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาขอเท็จจริงที่บริษัท แอดวานซ อินโฟร
เซอร วิส จํา กั ด (มหาชน) ไดนําเสนอเพื่อใหทบทวนประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม :
กทค., นท.
มติที่ประชุม

อนุมัติใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาขอเท็จจริงที่บริษัท แอดวานซ อินโฟร
เซอร วิ ส จํ า กั ด (มหาชน) ได นํ า เสนอเพื่ อ ให ท บทวนประกาศ กสทช. เรื่ อ ง
หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจ การโทรคมนาคม
โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาที่ และวาระการปฏิบัติหนาที่ ๓ เดือน ซึ่งเปนการ
ใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้งนี้ โดยใหไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔(๒) วรรคสอง
ขอ ๑๕ และขอ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. วาดวยการประชุม คาตอบแทน และ
คาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ ตามที่สํานักงาน
กสทช. เสนอ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

กสทช.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน
นายเชิดชัย ขันธนะภา
ผูชว ยศาสตราจารย รวีวัลย ภิยโยพนากุล
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
นางสาวอัญชลี เจิดรังษี
นายจิตตศักดิ์ ผาสุกจิตธรรม
นางสาวพรพักตร สถิตเวโรจน
นางสาวธัญวรัตม พิมุขมนัสกิจ
นางสาววิภัชราวรรณ วงษลิขิตเลิศ

ที่ปรึกษา
หัวหนาคณะทํางาน
ผูทํางาน
ผูทํางาน
ผูทํางาน
ผูทํางาน
ผูทํางาน
ผูทํางานและเลขานุการ
ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ

ทั้ ง นี้ ในการจั ด ทํา คํา สั่ง แตง ตั้ง คณะทํ า งานเพื่อ พิจ ารณาข อเท็จ จริง ที่ บริ ษั ท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ไดนําเสนอเพื่อใหทบทวนประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคม ให สํานัก งาน กสทช. ดํ าเนิน การตามมติห ลัก การของที่ป ระชุ ม
กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติ
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖

๑๙
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติ
สําหรับภารกิจดานกิจการดาวเทียมระหวางสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ลสทช.
มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห ถ อนวาระที่ ๕.๑๐ เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
ประสานงานเพื่ อ พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ สํ า หรั บ ภารกิ จ ด า นกิ จ การ
ดาวเทียมระหวางสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ออกไปกอน ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช.
นําเรื่องนี้เสนอที่ประชุม กทค. พิจารณากอนนําเสนอที่ประชุม กสทช.อีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ : การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน (นาวาอากาศเอก ธีรวัฒน อินทรไพโรจน) : กสท., ปส.๑
มติที่ประชุม

อนุม ัติก ารแตง ตั ้ง นาวาอากาศเอก ธี ร วัฒ น อิน ทรไพโรจน เป นอนุ กรรมการ
กิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ แทน นายปราโมช รัฐวินิจ อนุกรรมการที่
ขอลาออก ซึ่งเปนการใชอํา นาจของ กสทช.ตามมาตรา ๓๓ แห ง พ.ร.บ.
องค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก
นที ศุ กลรัตน ) เสนอ ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง คณะอนุกรรมการกิจ การ
กระจายเสียงบริการสาธารณะ ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ
ของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่
๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔
วาระที่ ๕.๖

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ : การลาออกและการเปลี่ยนแปลงองคประกอบรายชื่อของอนุกรรมการกําหนด
โครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน (นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย) : กสท., นส.
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง นายประพฤติ ฉั ต รประภาชั ย เป น อนุ ก รรมการกํ า หนด
โครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน แทน นายอนุรัตน โควคาสัย อนุกรรมการที่ขอลาออก ซึ่งเปนการใช
อํ า นาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห งพระราชบัญ ญัติ องคก รจัด สรรคลื่ น
ความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ
ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการกําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียม
และคาบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใหสํานักงาน กสทช.
ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤศจิ กายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ป ระชุม กสทช. ครั้ งที่ ๘/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖

๒๐
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ : การเปลี่ยนแปลงองคประกอบคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง สุนทรี
ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค) : กสท., รส.
มติที่ประชุม

อนุ มัติ การแต งตั้ง ผูชว ยศาสตราจารย เภสัช กรหญิง สุนทรี ท.ชั ยสั มฤทธิ์โ ชค
เปนอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แทน รองศาสตราจารยนวลนอย ตรีรัตน อนุกรรมการที่ขอลาออก ซึ่งเปนการใช
อํ า นาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห งพระราชบัญ ญัติ องคก รจัด สรรคลื่ น
ความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ
ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของ
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓
และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ : การเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการบัตรผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน (พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย) : กสท., บส.
มติที่ประชุม

อนุมัติการแตงตั้ง พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย เปนอนุกรรมการบัตรผูประกาศ
ในกิ จ การกระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศ น แทน นายปราโมช รั ฐ วินิจ
อนุ ก รรมการที่ ข อลาออก ซึ่ ง เป น การใช อํ า นาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่รองประธาน
กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการ
บัตรผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใหสํานักงาน กสทช.
ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤศจิ กายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ป ระชุม กสทช. ครั้ งที่ ๘/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ : การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่
(พ.ศ. ๒๕๕๕) : กสท., กทค., วภ.
มติที่ประชุม

๑. รั บ ทราบผลการพิ จ ารณาของ กสท. และ กทค. เกี่ ย วกั บ การติ ด ตาม
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนแม บ ทการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ (พ.ศ.
๒๕๕๕) ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
๒. เห็ น ชอบในหลัก การการแต งตั้ ง คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดํา เนิ น งานตามแผนแมบ ทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยใหมี
ผูแทนดาน กสท./กทค. อยูในคณะอนุกรรมการดังกลาว ทั้งนี้ ใหสํานักงาน
กสทช. นํ า เสนอองค ป ระกอบและอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการฯ
ในการประชุม กสทช. ครั้งตอไป

๒๑
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ : บทวิเคราะหความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน และสัญญา
และการพิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถี่และกําหนดระยะเวลาการถือ
ครองคลื่ น ความถี่ ใ นกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทัศ น ของกิ จ การ
โทรทั ศ น ส ถานีโ ทรทัศ นสีกองทัพบก ชอง ๗ : กสท., คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานฯ, คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนการใช
คลื่นความถี่ฯ, มส., ปส.๓
มติที่ประชุม

หมายเหตุ

ที่ ป ระชุ มเสี ย งขางมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช.(พัน เอก นทีฯ )
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ กสทช.
พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ กสทช.สุทธิพลฯ กสทช. พลเอก
สุกิจฯ และ กสทช.ประเสริฐฯ) เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีตอ
บทวิ เ คราะห ค วามชอบด ว ยกฎหมายของการอนุ ญ าตสั ม ปทานและสั ญ ญา
ระหวาง กองทัพบก กับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด ในการดําเนิน
กิจการสถานีโ ทรทัศนสี กองทัพบก ชอง ๗ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจ ารณา
สั ญ ญาสั มปทานดา นกิ จ การกระจายเสีย งและกิ จ การโทรทั ศน เ สนอ และบท
วิเคราะห การพิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถี่และกําหนดระยะเวลาการ
ถือครองคลื่น ความถี่ในกิจ การกระจายเสีย ง และกิจ การโทรทัศน ของกิจ การ
โทรทัศนสถานีโทรทัศนสี กองทัพบก ชอง ๗ (บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด)
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถี่ดานกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ
ที่ ป ระชุ ม เสี ย งขา งน อ ย (กสทช.ประวิ ท ย ฯ และ กสทช.สุ ภิ ญ ญาฯ) ขอสงวน
ความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง
๑. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
ในสวนหมายเหตุของวาระที่ ๕.๑๖ ดังนี้
“๑. พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๒ บัญญัติให กสทช.
ตรวจสอบความชอบดว ยกฎหมายของการอนุญ าต สัมปทาน หรือสัญ ญา
ซึ่งผมเห็นวาเปนบทบัญญัติที่มีนัยสําคัญ เนื่องจากผลการตรวจจะสงผลผูกพัน
ในการจําแนกวาสัญญาหรือการอนุญาตใดจะสามารถเขาสูการไดรับอนุญาต
และการกํากับดูแลของ กสทช. ตอไปตามบทบัญญัติมาตรา ๘๓ แตผลการ
ตรวจสอบและบทวิ เ คราะห ที่ นํ า เสนอมุ ง ชี้ ถึ ง ผลในทางกฎหมายของการ
อนุ ญ าต สั ม ปทาน หรื อ สั ญ ญานั้ น มิ ใ ช ก ารตรวจสอบและวิ เ คราะห ถึ ง
ความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาดังกลาว อีกทั้ง
ผลการตรวจก็พบอยูวามีการดําเนินการตามกฎหมายที่ไมครบถวน ผมจึงเห็น
วายังไมอาจใหความเห็นชอบตอบทวิเคราะหที่นําเสนอได เนื่องจากยังคงขาด
ซึ่งสาระสําคัญตามที่กฎหมายบัญญัติใหดําเนินการ รวมทั้งยังไมอาจพิจารณา

๒๒
ถึงความจํ า เปน การใชคลื่น ความถี่และกําหนดระยะเวลาการถือครองคลื่น
ความถี่ในกรณีนี้ได
๒. ผมเห็นดวยวา ตามบทบัญญัติมาตรา ๘๒ ๘๓ และ ๘๔ แหง พ.ร.บ.องคกร
จั ด สรรคลื่ น ความถี่ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ กํ า หนดให เ รื่ อ งนี้ เ ป น อํ า นาจหน า ที่
ดําเนินการของ กสทช. จึงตองนําเสนอเรื่องนี้ตอที่ประชุม กสทช. แตอยางไร
ก็ ต าม เมื่ อ ในทางปฏิบั ติ มีก ารออกประกาศ กสทช. เรื่อ ง หลั กเกณฑก าร
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใน
กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น และประกาศ กสทช. เรื่ อ ง
หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถี่และเหตุ
แหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจาย
เสี ย งและกิ จ การโทรทัศน แลว ซึ่ง ตามประกาศทั้งสองฉบับ กํ าหนดให เป น
อํานาจของ กสท. โดยถือวาความเห็นและมติของ กสท. ถือเปนที่ยุติและเปน
ที่สุดทายดวย ดังนั้น ขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องนี้ตามที่กําหนดในประกาศ
จึงขัดกับขอบทของพระราชบัญญัติ ซึ่งผมเห็นวาประเด็นนี้เปนเรื่องสําคัญที่
จะต อ งหาข อ ยุ ติ ทั้ง การสะสางความสั บ สนในระดั บ ของตั ว บท ตลอดจน
กําหนดแนวทางการดําเนินการใหชัดเจน โดยตองใชแนวทางเดียวกันทั้งในฝง
กิจการวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมตอไปดวย”
๒. กสทช.สุ ภิ ญญาฯ มี บั นทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๙๕ ลงวั น ที่ ๗ พฤศจิ ก ายน
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
ในสวนหมายเหตุของวาระที่ ๕.๑๖ ดังนี้
“๑. ดิฉัน ยืน ยัน ความเห็น ตามที่ไดสงวนไวในการพิจ ารณาชั้นประชุม กสท.
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๖ ตามบันทึกขอความที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๗๕ กลาวคือ
เห็ นว า การพิจ ารณาความชอบดว ยกฎหมายของการอนุญ าต สัมปทาน
หรือสัญญาระหวาง กองทัพบก กับ บริษัทกรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด
เป น อํ า นาจหนา ที่ กสทช.ตามมาตรา ๘๒ แห งพระราชบั ญ ญั ติอ งค ก ร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และเมื่อ กสท. พิจารณาวาการอนุญาต
สัมปทานหรือสัญญาดังกลาวชอบดวยกฎหมายแลวจึงจะเปนผลใหไดรับ
อนุญาตตามมาตรา ๘๓
ดังนั้น กรณีการแกไขสัญญาระหวาง กองทัพบก กับ บริษัทกรุงเทพ
โทรทั ศน และวิท ยุ จํ ากัด ในครั้ งที่ ๔ และครั้ง ที่ ๕ ซึ่ง เกิ ดขึ้น ภายหลั ง
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๓๕ มีผลใชบังคับ มิไดเปนการดําเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎหมายกําหนด กลาวคือ จากมูล คารวมของคาตอบแทนและ
การลงทุนจัดหาอุปกรณการสงโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง ๗ แลว พบวามี
มูลคาไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ลานบาท และแมวาคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมี
แนวคําวินิจฉัยเรื่องในลักษณะดังกลาววา หาไดเปนหตุใหการแกไขสัญญา
ดั ง กล า วเสี ย ไป แต อ ยา งใด คงมี ผ ลเป น เพี ย งให สั ญ ญาหรื อ การแก ไ ข

๒๓
สัญญาดังกลาวไมสมบูรณเทานั้น แตเมื่อพระราชบัญญัติฯ ป ๒๕๓๕ ถูก
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
๒๕๕๖ ซึ่งบทเฉพาะกาล มาตรา ๗๒ ไดบัญญัติวิธีการแกไขการดําเนินการ
ไวเปนการเฉพาะ ทั้งนี้ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานฯ
และคณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถี่ดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ไดวิเคราะหไวแลวนั้น
ดิฉันจึงเห็นวาการที่ กสทช. จะพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของ
การอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา ระหวาง กองทัพบก กับ บริษัทกรุงเทพ
โทรทัศนและวิทยุ จํากัด ตามมาตรา ๘๒ และเปนผลใหไดรับอนุญาตตาม
มาตรา ๘๓ ไดนั้น จําเปนตองใหกองทัพบกและกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใหสัญญามีผลสมบูรณเสียกอน ตามเจตนารมณ
ของการตรากฎหมายขึ้นบังคับใช
๒. ดิ ฉั น ยั ง เห็ น ชอบตามข อ เสนอแนะของอนุ ก รรมการพิ จ ารณาสั ญ ญา
สัมปทานดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน วารายการสวนใหญ
ยังมุงเนนในเชิงธุรกิจและความบันเทิงมากกวาภารกิจดานความมั่นคงอัน
เป นวั ตถุป ระสงคในการจัดตั้งสถานีโ ทรทัศนดังคําชี้แจงของกองทัพบก
จึงควรแจงเปนขอสังเกตใหกองทัพบกและ บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและ
วิ ท ยุ จํ า กั ด ดํ า เนิ น การให ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ ของกองทั พ บกด ว ย
ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนการ
ใชคลื่นความถี่ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน วาไมสะทอน
ตอบตอพันธกิจและภารกิจของกองทัพบกที่ไดแจงขอมูลวัตถุประสงคการ
จัดตั้งสถานีโทรทัศนแตเริ่มแรกวามุงหมายเพื่อภารกิจดานความมั่นคง”
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ : การพิจ ารณารา งประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑแ ละวิธีการอนุญาตการ
ใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. .... : กสท., ปส.๒., มส.
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) กสทช.พลโท ดร.พีร ะพงษฯ
กสทช. พั นตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ กสทช.สุทธิ พลฯ
กสทช. พลเอก สุกิ จ ฯ กสทช.ประเสริฐ ฯ และ กสทช.ประวิ ทย ฯ) มี ม ติ
เห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาต
การให บริ การกระจายเสียงหรื อโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ....
ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน
กสทช. รั บ ขอคิดเห็น ของที่ป ระชุมไปตรวจสอบและแกไขปรับ ปรุงถอยคํา
ใหมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น

๒๔
กสทช.สุภิญญาฯ ขอตั้งขอสังเกตไวตามที่ไดเคยใหความเห็นในชั้นการประชุม
กสท. โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง
๒. มอบอํานาจให กสท. ปฏิบัติหนาที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แหง
พระราชบั ญ ญัติ อ งค ก รจั ดสรรคลื่ น ความถี่ และกํา กับ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ
จั ด ให มี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น สาธารณะจนเสร็ จ สิ้ น กระบวนการและให
ประธาน กสท. ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช.
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
หมายเหตุ

กสทช.สุ ภิ ญ ญาฯ มี บั น ทึ ก ที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๙๕ ลงวั น ที่ ๗ พฤศจิ ก ายน
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
ในสวนหมายเหตุของวาระที่ ๕.๑๗ ดังนี้
“สื บ เนื่องจากบั น ทึกขอความที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๔๒ ซึ่งเปน ขอสังเกตในการ
ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทรที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๙
เรื่อง แนวทางการอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการ
กระจายเสี ย งหรื อ กิ จ การโทรทั ศ น บ ริ การสาธารณะประเภทที่ ส องเพื่ อ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ อันเปนมติสืบเนื่องมาถึงการพิจารณาในการประชุม กสท.
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ดิฉันจึงประสงคจะใหบันทึก
ความเห็นของดิฉันประกอบการพิจารณาในชั้นการประชุม กสทช. ดังนี้
๑. การแก ไ ขร า งประกาศโดยกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตให ใ ช
คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนบริการสาธารณะ
ประเภทที่ ส อง เพื่อความปลอดภัย สาธารณะ ในกรณีส มาคม มูล นิ ธิห รื อ
นิติบุคคลอื่นตามขอ ๑.๒.๒ จะตองไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐที่มี
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะโดยระบุวา ในขอ
ยอยสองวา “...ไดดําเนินการชวยเหลือหรือรวมกับหนวยงานตามขอ ๑.๒.๑
อยางตอเนื่อง เปนระยะเวลาไมนอยกวาหาป” นั้น ดิฉันเห็นวาการกําหนด
เงื่อนไขพื้นฐานในลักษณะนี้อาจเปนการกีดกันโอกาสและจํากัดสิทธิในการยื่น
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ
๒. การกํ า หนดใหส ามารถหารายไดจ ากการโฆษณาไดชั ่ว โมงละ ๑๐ นาที
ตลอดทั้ ง วั น เฉลี่ ย แล ว ไม เ กิน ชั่ ว โมงละ ๘ นาที แม จ ะเปน ไปตามขอบเขต
เงื่อนไขของกฎหมายที่อนุญาตใหสามารถโฆษณาหารายไดได แตอยางไรก็ตาม
ประเด็ น สํ า คั ญ ที่ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง คื อ ความเป น ธรรมต อ การแข ง ขั น อย า งเสรี
เปนธรรมของผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการในประเภททางธุรกิจ ซึ่งมีตนทุน
ในการเขาสูการเปนผูรับอนุญาตดวยวิธีการประมูลตามกฎหมาย ซึ่งแตกตาง
จากวิ ธี การเข าสู การเปน ผู รับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การบริ การสาธารณะ
ประเภทที่สองเปนอยางมาก ดังนั้น การกําหนดระยะเวลาการโฆษณาหารายได
ของผูประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สองขึ้นเปนหลักเกณฑบังคับใช

๒๕
จึงควรตองเปดรับ ฟงความคิดเห็น ตลอดจนการยอมรับ จากผูป ระกอบการ
ภาคธุรกิจที่เขาแขงขันในการประมูลรวมถึงผูเกี่ยวของในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน
๓. การเตรี ย มการหรือกําหนดแนวทางการอนุญ าตและกํากับดูแลการใชคลื่น
ความถี่ เพื่อประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง เพื่อความมั่นคง
ของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ และบริการสาธารณะประเภทอื่น ไมควร
ถูกจํากัดวาเปนหนาที่ของหนวยงานรัฐเพียงอยางเดียว แตควรคํานึงถึงความ
หลากหลายของผู ป ระกอบกิ จ การตามขอบเขตของกฎหมายซึ่ ง ได บั ญ ญั ติ
รับรองสิทธิองคกรและหนวยงานไวในหลายลักษณะ”
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดลําดับบริการโทรทัศน พ.ศ. .... :
กสท., วส.
มติที่ประชุม

๑. เห็ น ชอบสรุ ป ผลการพิจ ารณาของ กสท. ที่มีตอความคิดเห็น สาธารณะตอ
รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดลําดับบริการโทรทัศน พ.ศ. ....
ตามที่ สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร
ในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ตอไป
๒. ที่ ป ระชุ มมี มติเอกฉันทเห็น ชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ การ
จัดลําดับบริการโทรทัศน พ.ศ. .... ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก นที
ศุกลรั ตน) เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของที่ประชุมไป
แก ไขเพิ่ มเติมขอความ “มาตรา ๓๗” ในรางประกาศสว นที่เปนบทอาศัย
อํานาจ กอนนําเสนอประธาน กสท. เพื่อลงนามในประกาศฯ ดังกลาวขางตน
ในฐานะปฏิ บั ติ การแทนประธาน กสทช. ตามมติที่ ป ระชุ ม กสทช. ครั้ ง ที่
๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อนําไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาตอไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ : ขอยกเลิกโครงการ จํานวน ๒ โครงการ และขออนุมัติตั้งโครงการทดลองทดสอบ
ระบบการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล : กสท., วส., ปส.๑
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติใหยกเลิกโครงการระบบบันทึกและติดตามเนื้อหารายการสําหรับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (Broadcasting Monitoring Center) และ
โครงการจั ดหาชุ ดเครื่ องมือ ตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค ของเครื่ องส ง
วิทยุกระจายเสียง ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ
๒. ที่ประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) กสทช.พลโท ดร.พีร ะพงษฯ
กสทช. พั นตํ ารวจเอก ทวีศั กดิ์ฯ กสทช.สุ ทธิ พลฯ กสทช. พลเอก สุ กิจ ฯ
กสทช.ประวิทยฯ และ กสทช.ประเสริฐ ฯ) เห็น ชอบในหลักการให ดําเนิน
โครงการทดลองทดสอบระบบการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

๒๖
ดิจิตอล สําหรับการปรับปรุงงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินโครงการใหอยู
ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณที่ กสทช. ไดอนุมัติไวเดิม ทั้งนี้ ใหสํานักงาน
กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ตามที่รองประธาน
กสทช. (พัน เอก นที ศุกลรัตน) เสนอ โดย กสทช.ประวิทยฯ ขอเปดเผย
ขอสังเกตเพิ่มเติม และจะจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง
ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช.สุ ภิ ญ ญาฯ)
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง
กสทช.สุภิญญาฯ ขอตั้งขอสังเกตไวตามที่ไดเคยใหความเห็นในชั้นการประชุม
กสท. โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง
หมายเหตุ

๑. กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๘/๒๐๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม
๒๕๕๖ ขอใหแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงานการประชุม จํานวน ๒ หนา
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
วาระที่ ๒.๑
๒. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
ในสวนหมายเหตุของวาระที่ ๕.๑๙ ดังนี้
“๑. จากการศึกษารายละเอีย ดของโครงการ พบวา โครงการมีเปาหมายใน
ระดับการใหบริการทั่วประเทศ เนื่องจากมีการกําหนดการดําเนินการวาจะ
มีหนวยงานที่เกี่ยวของ ๒ ระดับ ระดับที่หนึ่งคือหนวยงานการศึกษาที่จะ
ทํ า หน า ที่ศึกษาเชิงวิ ช าการในภาพรวม และหนว ยงานที่จ ะดําเนิน การ
ทดลองทดสอบ ซึ่งมีการกําหนดไววาไดแกกระทรวง ทบวง กรม องคกร
อิ ส ระ หรือ หน ว ยงานอื่น ใดของรั ฐ ที่ไ มใ ชรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มีห นา ที่ใ นการ
ดําเนินกิจการกระจายเสียง โดยมีการกําหนดเงื่อนไขหลักดวยวา ตองมี
โครงขายหลักใหบริการทั่วประเทศ เมื่อเปนเชนนี้ยอมหมายถึงวาโครงการ
ไมไดมุงสําหรับการใหบริการวิทยุชุมชนในเขตเฉพาะตางๆ ใชหรือไม
๒. ไมแนชัดวาโครงการจะมีการอุดหนุนงบประมาณสําหรับการซื้ออุปกรณ
หรือไม ซึ่งหากมีจะเกิดประเด็นปญหาวา อุปกรณเหลานั้นถือเปนครุภัณฑ
ของใคร ซึ่งควรจะตองมีการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด
ตอไป
๓. ควรตองมีนโยบายที่ชัดเจนใหสถานีวิทยุในสังกัดสํานักงาน กสทช. ตองเขา
ร ว มโครงการ เพื่ อ ให ไ ด รั บ การพั ฒ นาเป น ต น แบบด ว ย เว น แต จ ะมี
แนวนโยบายวาจะไมมีการดําเนินการสถานีวิทยุตอไป”
๓. กสทช.สุภิ ญญาฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๙๕ ลงวัน ที่ ๗ พฤศจิ กายน
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
ในสวนหมายเหตุของวาระที่ ๕.๑๙ ดังนี้

๒๗
“ดิฉันยืนยันขอสังเกตเรื่องการขออนุมัติตั้งโครงการทดลองทดสอบระบบการ
รับ สงสั ญญาณวิทยุกระจายเสีย งในระบบดิจิตอลของกลุมงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ ตามที่ไดใหความเห็นในการประชุมชั้น กสท. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖
ตามบันทึกขอความที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๘๑ กลาวคือ เห็นวาการขออนุมัติตั้ง
โครงการทดลองทดสอบระบบการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลเปนโครงการที่มีงบประมาณสูง แตยังไมมีรายละเอียดที่ชัดเจนในการ
ดําเนินการ โดยการดําเนินการโครงการตองเปดใหสถานีวิทยุกระจายเสียงที่
ออกอากาศในระบบอนาล็อกปจจุบันเขามามีสวนรวมดวย ดังนั้น สํานักงานฯ
ควรจัดทําโครงการยอยเสนอเขาสูการประชุม กสท. เพื่อพิจารณาตอไป”
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ : การพิจารณาใหสํานักงาน กสทช. เขาเปนสมาชิกประเภทสวนรวม (Affiliate
Member) ของสหภาพวิ ท ยุ -โทรทั ศ น แ ห ง เอเชี ย -แปซิ ฟ ก (Asia-Pacific
Broadcasting Union: ABU) : กสท., วส.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. เขาเปน สมาชิกประเภท
สวนรวม (Affiliate Member) ของสหภาพวิทยุ-โทรทัศนแหงเอเชีย-แปซิฟก
(Asia-Pacific Broadcasting Union: ABU) ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก
นที ศุกลรัตน) เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของที่ประชุมไป
ปรับปรุงแกไขรายการคาใชจายในการดําเนินงานขั้นตน (Gross Operational
Expenditure) ที่จะนําไปคํานวณคาธรรมเนียมรายป โดยเห็นควรกําหนดเฉพาะ
คาใชจายดานบุคลากร คาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจายสาธารณูปโภค

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... : กทค., จท.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)
รองประธาน กสทช. (พั น เอก เศรษฐพงค ฯ ) กสทช. พลโท ดร.พี ร ะพงษ ฯ
กสทช. พั น ตํ า รวจเอก ทวี ศั ก ดิ์ ฯ กสทช.ผศ.ดร.ธวั ช ชั ย ฯ กสทช.สุ ภิ ญ ญาฯ
กสทช. สุทธิพลฯ กสทช. พลเอก สุกิจฯ และ กสทช. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... และ
แนวทาง การจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของถอยคําใน
ร า งประกาศฯ กอ นนําไปจัดรั บ ฟงความคิ ดเห็น สาธารณะ เพื่อใหเปน ไปตาม
มาตรา ๒๘ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช.ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นสงใหในภายหลัง

๒๘
หมายเหตุ

กสทช.ประวิ ทยฯ มีบัน ทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๕ ลงวัน ที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ขอให บั นทึกความเห็ นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๖
ในสวนหมายเหตุของวาระที่ ๕.๒๑ ดังนี้
“ผมขอยืนยันความเห็นเชนเดียวกับการพิจารณาในชั้น กทค. เกี่ยวกับสาระ
ของรางประกาศที่ยังไมอาจใหความเห็นชอบ ดังนี้
๑. ผมไมเห็ นดวยที่คณะทํางานพิจารณาทบทวนแผนเลขหมายโทรคมนาคม
ฉบับใหม เสนอใหตัดสวนการกําหนดเลขหมายฯ ที่มีลักษณะเปนเลขหมาย
สวยออกจากรางประกาศฉบับนี้ เนื่องจากหลักในการพิจารณาวาควรจะตัด
หรือแกไขประเด็นใดในประกาศ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ นั้น ควรตองมีการ
พิ จ ารณาถึ ง ขอ ดี ข อ เสี ย และประโยชน ที่ เ กิ ด ขึ้น เป น สํ า คั ญ ดั ง นั้ น เมื่ อ
กสทช. ยังไมมีขอสรุปเชิงนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องดังกลาว จึงควรที่จะคง
เรื่องไวดังเดิมกอน อีกทั้ง ในปจจุบัน กสทช. มีการพิจารณาจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมใหกับผูขอการจัดสรรเลขหมายฯ โดยกักตุนเลขหมายสวยไว
สวนหนึ่ง เพื่อที่ในภายหลังจะนํามาจัดสรรโดยวิธีการอื่นๆ อาทิ การประมูล
อันเปนการปฏิบัติโดยอาศัยอํานาจตามนัยขอ ๓๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่อยู
ระหว างกระบวนการแกไขและเสนอรางประกาศฉบับ ใหมเชน กัน ดังนั้น
เพื่อมิใหเกิดขอโตแยงถึงความไมชอบดวยกฎหมายในภายหลัง รวมทั้งเพื่อ
มิใหเนื้อหาของประกาศทั้งสองฉบับและแนวนโยบายการจัดสรรเลขหมาย
สวยของ กสทช. มีลักษณะลักลั่นยอนแยงกันเอง จึงควรเพิ่มเติมคํานิยาม
เลขหมายสวยไวในรางประกาศฉบับนี้ ซึ่งหากวาในอนาคต กสทช. ประสงค
จะเปลี่ยนแนวนโยบาย ไมพิจารณาจัดสรรเลขหมายสวยแยกออกจากการ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานทั่วไปก็สามารถกระทําไดอยูแลว
๒. ในสวนหมวดเลขหมายที่ใชสําหรับบริการขอความสั้น (SMS) ซึ่งตามราง
ประกาศฉบับใหมกําหนดใหขึ้นตนดวยเลขหมาย ๔ และ *๔ นั้น ผมเห็นควร
กําหนดโดยแบงเปนประเภทบริการตางๆ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาทิ
กําหนดให Adult Content Sensitive Content หรือ Gambling Content
แยกเปนอีกหมวดหนึ่งตางหากจาก Commercial Service Content ทั่วไป
ทั้งนี้ เพื่อใหงายตอการควบคุมดูแลของ กสทช. และผูใหบริการ รวมทั้งงาย
และเปนประโยชนตอการใชงาน ในกรณีที่ผูใชบริการตองการยกเลิกบริการ
ประเภทใดก็ส ามารถเลื อกไดโ ดยไมต องป ดบริก ารทุ กประเภทดังเชน ใน
ปจจุบัน
๓. เห็นควรที่สํานักงาน กสทช. จะไดนําเอาประเด็นขอสังเกตทั้งสองประการ
ข า งต น ไปตั้ งเปน ประเด็ น รับ ฟงความคิดเห็น หรื อนําไปปรับ แกไข (ราง)
ประกาศดังกลาวดวย”

๒๙
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒ : ร า งประกาศ กสทช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารจั ด สรรและบริ ห ารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. .... : กทค., จท.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)
รองประธาน กสทช. (พั น เอก เศรษฐพงค ฯ ) กสทช. พลโท ดร.พี ร ะพงษ ฯ
กสทช. พั น ตํ า รวจเอก ทวี ศั ก ดิ์ ฯ กสทช.ผศ.ดร.ธวั ช ชั ย ฯ กสทช.สุ ภิ ญ ญาฯ
กสทช. สุทธิพลฯ กสทช. พลเอก สุกิจฯ และ กสทช. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. .... และแนวทางการจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ตามที่
สํ า นั ก งาน กสทช. เสนอ โดยให รั บ ข อ คิ ด เห็ น ของที่ ป ระชุ ม เรื่ อ งการปรั บ
กรอบระยะเวลาในกระบวนการจัดรับฟงความคิดเห็น สาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อให
เปนไปตามมาตรา ๒๘ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอไป
ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช.ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นสงใหในภายหลัง

หมายเหตุ

กสทช.ประวิ ทยฯ มีบัน ทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๔ ลงวัน ที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ขอให บั นทึกความเห็ นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๖
ในสวนหมายเหตุของวาระที่ ๕.๒๒ ดังนี้
“ผมเห็นดวยที่มีการปรับแกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม แตเห็นวาการปรับแกนั้นควรจะตองครอบคลุม
และคําถึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ดวย
๑. เนื่องจากในปจจุบันมีกรณีการปฏิบัติฝาฝนกฎหมายของผูรับการจัดสรรเลข
หมายอยูจํานวนมาก ไมวาจะเปนเรื่องการนําเลขหมายเดิมมาหมุนเวียนใช
ใหมกอนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด การไมเก็บขอมูลผูใชบริการ และการ
คางชําระคาธรรมเนียมเลขหมาย เปนตน ซึ่งในปจจุบันมีปญหาเรื่องการบังคับ
ใชกฎหมายและขาดมาตรการจัดการผูกระทําผิด ดังนั้นจึงควรมีการกําหนด
กลไกและมาตรการที่จะแกปญหาดังกลาว โดยอาจเปนมาตรการในลักษณะ
ลงโทษหรือจูงใจเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมายก็ได
๒. ควรกํ า หนดบทเฉพาะกาลที่ เ ป น การรองรั บ ประเด็ น ที่ ยั งคงเปน ป ญ หาใน
ปจจุบัน เชนเรื่องการจดทะเบียนเลขหมาย ซึ่งเปนคดีอยูในศาลปกครอง หาก
ยกเลิกไปเลยยอมจะเปนปญหา
๓. กรณี MVNO ควรตองกําหนดขอบเขตใหดําเนินกิจการได โดยไมใหเกิดกรณี
ที่ถูกจํากัดการแขงขัน
๔. กรณีที่มีการเสนอใหคํานวณคาธรรมเนียมเลขหมายใหมนั้น ผมเห็นวาควรตอง
คํานึงถึงความสอดคลองกับงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายของ
สํานักงาน กสทช. ดวย เนื่องจากคาธรรมเนียมเลขหมายนั้นเปนรายไดหลัก

๓๐
ทั้งนี้ ผมเห็นควรที่สํานักงาน กสทช. จะไดนําเอาประเด็นทั้งหลายขางตนนี้ไป
พิจารณาปรับแกไขเนื้อหาของรางประกาศ และอาจตั้งเปนประเด็นรับฟงความ
คิดเห็นตอไปดวย”
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๓ : การจ า ยค า พาหนะและคา ที่พั กใหแ กอนุ กรรมการและผูทํ า งานที่ไ ดรั บการ
แตงตั้งตามคําสั่ง กสทช. : นย., ลย.
มติที่ประชุม

มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปตรวจสอบประเด็น
ขอกฎหมาย รวมทั้งจัดทําความเห็น/ขอเสนอแนะในการแกไขปญ หาดังกลาว
โดยใหสอดคลองกับระเบียบที่เกี่ยวของ และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา
ตอไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๔ : รางเคาโครง “รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๖” : ยย.
มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให สํ านั กงาน กสทช. สรุ ป ประเด็ น ที่ รั ฐ สภาได มีก ารสอบถาม
และสํานักงาน กสทช. ไดชี้แจงเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจํา ป ๒๕๕๔ และป ๒๕๕๕ แจงเวีย นใหก รรมการ กสทช. ทุกทา น
ไดพิจารณา
๒. มอบหมายใหกรรมการ กสทช. ทุกทานไปพิจารณารางเคาโครง “รายงานผล
การปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๖” หากกรรมการ กสทช. ทานใดมี
ความประสงคจะขอใหสํานักงาน กสทช. แกไขปรับปรุง/เพิ่มเติม ใหจัดสง
รายละเอียดใหสํานักงาน กสทช. เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๕ : การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๖ : ยย.
มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ถ อนวาระที่ ๕.๒๕ เรื่ อ ง การพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
๒๕๕๖ ออกไปกอน ทั้งนี้ เพื่อจะไดตรวจสอบความถูกตองในประเด็นขอกฎหมาย
ก อนนํ า เสนอที่ ป ระชุม กสทช. พิจ ารณาต อไป ตามที่ ร องเลขาธิก าร กสทช.
(นายไตรรัตนฯ) เสนอ โดย กสทช.ประวิทยฯ ขอเปดเผยขอสังเกตเพิ่มเติม และ
จะจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง

หมายเหตุ

กสทช.ประวิ ทย ฯ มี บัน ทึ กที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๓ ลงวั น ที่ ๗ พฤศจิ กายน
๒๕๕๖ ขอให บั นทึกความเห็ นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
ในสวนหมายเหตุของวาระที่ ๕.๒๕ ดังนี้

๓๑
“๑. ผมขอยืนยันในหลักการสําคัญวา กสทช. มีหนาที่ตองสนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานใหเ ป น ไปด ว ยความ
ราบรื่นและประสบผลลุลวง อันเปนขอที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ชัดเจนอยูแลว ทั้งนี้ในทางปฏิบัติจึงเห็นควร
ที่ กสทช. และคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตองรวมกันพิจารณาวิธีการทํางานใหชัดเจน และมีขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับ
แนวทางการสนับสนุนของ กสทช.
๒. ผมมี ค วามเห็ น ว า แนวทางหนึ่ ง ที่ เ หมาะสมก็ คื อ กสทช. ควรพิ จ ารณาให
งบประมาณสนับสนุนในลักษณะของงบประมาณวงเงินรวม (block grant)
ในแต ล ะป โดยให ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
มีหนาที่บริหารจัดการไดเอง ภายใตระเบียบที่เกี่ยวของ โดย กสทช. ไมจําเปน
ที่จะตองพิจารณาโครงการหรือคําขอใดๆ ในรายละเอียด เพียงแตกําหนด
หลักเกณฑหลักๆ รวมกันเทานั้น
๓. เนื่ อ งจากในป ง บประมาณ ๒๕๕๖ นี้ กสทช. ได พิ จ ารณาอนุ มั ติ ว งเงิ น
งบประมาณสํ า หรั บ สนั บ สนุ น การทํ า งานของคณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไวแลว ทั้งในคราวพิจารณางบประมาณเมื่อตนป
และในคราวพิจารณางบประมาณรายจายกลางป ซึ่งในการประชุม กสทช.
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ผมก็ไดสอบถามและแสดงความเห็นไวอยางชัดเจนวาควร
จะตองจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหแกทุกสวนโดยถวนหนากัน ทั้งนี้รวมถึง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดวย ซึ่งสํานักงาน กสทช.
แจงวามีการกันงบประมาณสําหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไวแลว โดยอยูในหมวดงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปน ดังนั้น ผม
เห็นวาเมื่อมีการรองขอก็ควรที่สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการใหงบประมาณ
ดังกลาวสามารถนําออกมาใชไดสมดังวัตถุประสงคที่ตั้งไวแตตน โดยที่ในการ
ดําเนินการจะตองเปนไปโดยชอบดวยระเบียบอยางเครงครัด”
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๖ : การพิ จ ารณาใหค วามเห็น ชอบตอร า งสุด ทา ยของปฏิญญาสิงคโปร (Final
Draft Singapore Declaration) : กสท., กทค., ตย.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบรางสุดทายของปฏิญญาสิงคโปร (Final Draft
Singapore Declaration) ซึ่งไดมีการแกไขถอยคําตามความเห็นของ กสทช.
สุทธิพลฯ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. แจงมติ
ที่ประชุมดังกลาวขางตนใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.

