รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
_______________________________
ผูเขาประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๑. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
๒. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ
๔. พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ
๕. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ
๖. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา
๗. รศ. ประเสริฐ 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. นายบุญยิ่ง โหมดเทศน
๔. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส
๕. นายขจรศักดิ์ ทานานนท

ผูอํานวยการกลุมงานประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร
ผูบริหารระดับตน
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม
ผูบริหารระดับตน
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม
ผูบริหารระดับตน
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม

๒
๖. นายสมสกุล ชัยกาญจนาศักดิ์
๗. นางนภาพร เกงสาร
๘. นางสาวกานตชนา เกตุสุวรรณ
๙. นางสาวจิรประภา สุดสาคร
๑๐. นางสาวอภิชญามล วารุณประภา
๑๑. นางสาวพรวิไล แจมมณี

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

ผูชี้แจง
๑. นางอัจฉรา ปณยวนิช
๒. นายสุธีระ พึ่งธรรม
๓. นางสาวชนิสรา รัตนานุกูล

ผูอํานวยการกลุมงานทรัพยากรบุคคล
ผูบริหารระดับตน
กลุมงานทรัพยากรบุคคล
ลูกจาง
กลุมงานทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธาน

กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดเปนประธานในพิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงความรว มมือทางวิช าการระหวางสํานักงาน กสทช. กับโรงเรีย นนายรอย
พระจุลจอมเกลา ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สํานักงาน กสทช. โดยมีเลขาธิการ กสทช.
และผู บัญ ชาการโรงเรีย นนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนผูลงนามในบัน ทึกขอตกลง
ความรวมมือฯ ดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสานตอพระปณิธานของสมเด็จพระเทพ
รั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นนายร อ ย
พระจุลจอมเกลา ซึ่งมีผูบริหาร/เจาหนาที่ของทั้งสองหนวยงานรวมเปนสักขีพยานใน
พิธีดังกลาว

๓
๒. เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดไปเปนประธานในพิธีเปดงาน
กิจกรรม NBTC Campus Tours 2013 ซึ่งสํานักงาน กสทช.ไดจัดขึ้น ณ หองประชุม
การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยกิจกรรมดังกลาวมีการบรรยายในหัวขอ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ กสทช. และความกาวหนาดานการสื่อสาร ทั้งดานกิจการ
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศน และกิจ การโทรคมนาคม ในยุคของดิจิทัล และการ
คุมครองผูบริโภคจากอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใชงานอินเทอรเน็ตผาน
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมทั้งเรื่องของดิจิตอลทีวี โดยผูบริหารของสํานักงาน กสทช.
รวมทั้งวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอก อาทิ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช.สุภิญญาฯ
รศ.ดร.สุ เ จตน จั น ทรั ง ษ รองเลขาธิ ก าร กสทช. (พลอากาศตรี ดร.ธนพั น ธุ ฯ )
คุณสุรางคณา วายุภาพ และ พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นอกจากนี้ ในงานดังกลาวยังมี
สวนของการแสดงนิทรรศการเพื่อใหความรูเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งภัยอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใชงาน
อิ น เทอร เ น็ ต ผ า นระบบโทรศัพ ทเ คลื่ อ นที่ ซึ่ ง ได รับ ความสนใจจากนิ สิต นัก ศึก ษา
ตลอดจนประชาชนที่เขารวมงานเปนอยางมาก ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. ไดกําหนดจัด
กิ จ กรรมดั ง กล า วข า งต น ต อ ไปอี ก จํ า นวน ๒ ครั้ ง ดั ง นี้ วั น ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๕๖
ณ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และวัน ที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดเขารวมงานแถลงขาวการประชุม
สุดยอดผูนําเอเชียและแปซิฟกของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (Connect
Asia – Pacific Summit 2013) และงาน ITU TELECOM WORLD 2013 โดยประเทศไทย
ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดงานการประชุมฯ ซึ่งกําหนดจัดงานระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งได
เข า ร ว มพิ ธี เ ป ด งานและร ว มแถลงข า วกั บ รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการตางประเทศ (ดร.สุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล) รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (นาวาอากาศเอก อนุ ดิ ษ ฐ นาครทรรพ)
ผูอํานวยการภาคพื้นเอเชียและแปซิฟกสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU)
(Dr. Eun-Ju Kim) และผูอํานวยการสํานักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(ดร.นพรัตน เมธาวีกุลชัย) โดยประธาน กสทช. ไดรับเกียรติเปนผูแถลงขาวเกี่ยวกับ
บทบาทของ กสทช. ในการเปนเจาภาพจัดงานดังกลาวขางตน สําหรับกําหนดการและ
รายละเอียดจะไดแจงใหกรรมการ กสทช. ทุกทานทราบตอไป
๔. ในวั น นี้ จ ะขอเชิ ญ กรรมการ กสทช. ไปร ว มลงนามถวายพระพรสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงประทับ รักษาพระอาการประชวรอยู ที่
ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ในชวงหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม กสทช.
หากกรรมการทานใดไมติดภารกิจ ก็ขอเชิญไปรวมลงนามดังกลาว
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช.
รับไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

๔
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยในสวนของระเบียบวาระที่ ๕.๓ ใหคงเนื้อความ
ตามรางเดิม ไมตองแกไขตามที่กลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
แจงมา

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ วันศุกรที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

กรรมการ กสทช. ที่เขารวมการประชุม กสทช. นัดพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
จํานวน ๖ ทาน ( ประธาน กสทช. กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ กสทช. ประวิทยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ ) รับรอง
รายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ วันศุกรที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงาน
กสทช. เสนอ สําหรับกรรมการ กสทช. ที่ไมไดเขารวมการประชุมฯ จํานวน ๕ ทาน
( รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ)
กสทช. ดร. สุทธิพลฯ กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ )
รับทราบรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ดังกลาว

หมายเหตุ

กสทช.ประวิทยฯ ขอใหนําความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ตามที่ได
จัดสงมาแลว บรรจุในรายงานการประชุมดวย

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดําเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม
๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

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

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ระหวางวันที่ ๒๑ ตุลาคม – วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามที่
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ

๕
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ :

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค.
(พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ)

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามที่
ประธาน กทค. ( พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ) เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.
เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๖ : รองประธาน กสทช. (พันเอก
ดร. เศรษฐพงคฯ)
มติที่ประชุม

รั บ ทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของที่ ป รึ ก ษาประจํ า รองประธาน กสทช.
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๖
จํานวน ๓ ทาน ไดแก พลเอก บุญเลิศ แกวประสิทธิ์ นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน
และนายณกฤช เศวตนันทน ทั้งนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวย
การจ า งที่ ป รึ กษา ผูป ฏิบั ติงาน เลขานุก าร และผูช ว ยเลขานุ การประจํา กทช.
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ) เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร.พีร ะพงษ
มานะกิจ) ประจําเดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ : กสทช. พลโท ดร.
พีระพงษฯ
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร.พีระพงษ
มานะกิ จ ) ประจํ าเดื อนสิงหาคม – เดือนตุ ลาคม ๒๕๕๖ จํ านวน ๓ ทาน ไดแก
พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล นายธงชัย ตรีพิพัฒนกุล และนางอรพินธ บุญชูเศรษฐ ทั้งนี้
ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจางที่ปรึกษา ผูปฏิบัติงาน
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช.
พลโท ดร.พีระพงษฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําป
๒๕๕๖ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖) : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน, ภบ.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ประจําป ๒๕๕๖ (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖) ทั้งนี้ ตามขอ ๑๙(๗)
ของระเบีย บ กสทช. วาด ว ยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ

๖
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กสทช.ประวิ ท ย ฯ ได ใ ห ข อ สั ง เกตเรื่ อ งรายงานผลการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําป ๒๕๕๖ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖)
โดยมีประเด็นตางๆ ที่สํานักงาน กสทช. ควรนําไปพิจารณาดําเนินการ ไดแก เรื่อง
การจัดทํา KPI ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเห็นวาลาชาและจะเชื่อมโยงไปถึง
เรื่องการคํานวณและจายคาตอบแทนพิเศษที่ยังไมชัดเจน เรื่องการลงขอมูลและ
จัดทํารายงานที่อาจตองมีการแกไขระเบียบ เรื่องเงินประกันสัญญาป พ.ศ. ๒๕๔๘
ที่ ยั ง คงค า งอยู เรื่ อ งค า ใช จ า ยค า งจ า ยตั้ ง แต ป พ.ศ. ๒๕๕๔ นอกจากนี้
คณะกรรมการยังไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางในหลายประเด็น เชน
กรณีที่มีการจางในลักษณะใกลกําหนดเวลาการทํางานและตองใชวิธีพิเศษ กรณี
การสุมตรวจสอบโครงการและพบวารายงานตรวจสอบการจางในบางโครงการไมมี
การลงรายละเอียดการตรวจรับเครื่องมือ และเครื่องมือนั้นไมมีการลงบันทึกครุภัณฑ
ของสํานักงาน กสทช. ดวย กรณีบางโครงการมีการแกไขสัญญาหลังสัญญาเดิม
สิ้นสุดและมีการสงมอบงานเรียบรอยแลว กรณีการเปลี่ยนรายละเอียดการจัดงาน
บางรายการโดยไมมีการแกไขสัญญาและเปนการอนุมัติในวันดําเนินการ ซึ่งทาง
คณะกรรมการเห็นวานาจะทําไมได กรณีการจางงานในลักษณะเดียวกันกับผูรับจาง
รายเดี ย วกั น แต แ ยกเป น สองงาน ทํ า ให ว งเงิ น งบประมาณอยู ใ นอํ า นาจของ
เลขาธิการ แตงบประมาณเมื่อรวมกันแลวสูงถึง ๒๙ ลานบาท ตลอดจนกรณีการ
วางแผนการจางที่ไมเปนการวางแผนที่ดี เชน การจาง รปภ. เพียง ๓ เดือน เปนตน
ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบภายในยังมีขอเสนอแนะที่นาสนใจ เชน การ
เสนอว า ในการจั ดจ า งควรเชิญ ผูเ สนอราคามากกวา ๑ ราย ควรมีก ารกํ าหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผูเสนอราคา เพื่อใชเปนเกณฑในการกําหนดมาตรฐาน การ
กํ า ชั บ ให ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ างเป น ไปตามระเบี ย บ การเสนอให ติ ดตามผลการจ า ง
คนภายนอกในการตรวจนับครุภัณฑ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ยังไมแลวเสร็จ รวมถึงมี
ขอเสนอของสํานักงานเขตเกี่ยวกับการมีรถโมบายและนิติกรในแตละเขต ที่จะตอง
พิจารณาวาสมควรสนับสนุนหรือไม ทั้งนี้ เห็นวาสํานักงาน กสทช. ควรเปรียบเทียบ
ผลการตรวจสอบภายในครั้งนี้กับครั้งกอนดว ยวา มีสว นใดที่เปน ขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะที่ซ้ําเดิม เพื่อใหมีการพัฒนาระบบงานอยางตรงจุดและหลีกเลี่ยงการ
เกิดปญหาในลักษณะซ้ําซาก โดยการปรับปรุงในสวนใดที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ เชน กรณีการแกไขหรือออกระเบียบ ใหจัดทําระเบียบวาระ
เสนอที่ประชุม กสทช. พิจ ารณาตอไป อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. ไดชี้แจงวา ไดสง
รายงานดังกลาวใหรองเลขาธิการ กสทช. ทุกทาน เพื่อจัดทําคําชี้แจงกอนประมวล
สรุปนําเสนอที่ประชุม กสทช. ตอไป

๗
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ : งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสที่ ๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๖ : ลย.
มติที่ประชุม

รับทราบงบการเงิน ของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสที่ ๓ สิ้น สุดวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามขอ ๗๘ ของระเบียบ กทช. วาดวยการรับ การจาย
และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
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กสทช.ประวิ ทย ฯ ได ใหข อสั งเกตเรื่ องงบการเงิ นของสํ านักงาน กสทช. สํ าหรั บ
ไตรมาสที่ ๓ (สิ้ น สุ ด วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๖) โดยขอให สํ า นั ก งาน กสทช.
ตรวจสอบประเด็ น เรื่อ งลู ก หนี้ เ พื่อ ติ ด ตามทวงถามหรื อดํ า เนิ น คดีก อ นที่ ค ดี จ ะ
หมดอายุความ และใหเตรียมการเพื่อนําสงเงินเขารัฐภายหลังจากที่สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.) รับรองงบประจําปเรียบรอยแลว เพื่อมิใหเกิดความลาชา

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)
ระหวางวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ : กสทช. พลเอก สุกิจฯ
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)
ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ทาน ไดแก พลอากาศเอก
อาคม กาญจนหิรัญ พลเอกมนตรี สังขทรัพย และนายสุรนันท วงศวิทยกําจร
ทั้ ง นี้ ตามข อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบี ย บ กทช. ว า ด ว ยการจ า งที่ ป รึ ก ษา
ผูป ฏิ บัติงาน เลขานุการ และผูชว ยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตาม
เอกสารที่ กสทช. พลเอก สุกิจฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ : รายงานการเขารวมประชุมหนวยงานกํากับดูแลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
(ITU-Asia Pacific Regulators’ Roundtable) ครั้งที่ ๓ ณ กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี : กสทช. ดร. สุทธิพลฯ
มติที่ประชุม

รับ ทราบรายงานการเขารว มประชุมหนวยงานกํากับดูแลในภูมิภ าคเอเชีย และ
แปซิฟก (ITU-Asia Pacific Regulators’ Roundtable) ครั้งที่ ๓ และการเขารวม
ประชุ ม กั บ หน ว ยงานด า นโทรคมนาคมของ กสทช. ดร. สุ ท ธิ พ ลฯ และคณะ
ระหว างวั น ที่ ๑๓ – ๑๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ ณ กรุ ง โซล สาธารณรั ฐ เกาหลี ตาม
เอกสารที่ กสทช. ดร. สุทธิพลฯ เสนอ

๘
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ : รายงานการเขารวมประชุม ITU–KCC Asia–Pacific Regulators’ Roundtable :
กสทช.ประวิทยฯ
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการเขารวมประชุม ITU–KCC Asia–Pacific Regulators’
Roundtable ของ กสทช.ประวิ ทยฯ ระหวางวัน ที่ ๑๔ – ๑๕ ตุล าคม ๒๕๕๖
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามเอกสารที่ กสทช.ประวิทยฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : รางระเบียบ กสทช. วาดวยการลาของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. .... : บย.
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหถอนวาระที่ ๕.๑ เรื่อง รางระเบียบ กสทช. วาดวยการลาของพนักงาน
และลู กจา ง พ.ศ. .... ออกจากวาระการพิจ ารณา เพื่อนําไปแกไขปรับปรุงใหมี
ความเหมาะสมมากยิ่ ง ขึ้ น ตามที่ เ ลขาธิ ก าร กสทช. เสนอ ทั้ ง นี้ ให สํ านั ก งาน
กสทช. รั บ ข อ คิ ด เห็น ของที่ป ระชุ มไปพิจ ารณาดํ า เนิ น การ โดยใหจั ดทํ า ขอ มู ล
รายละเอียดเปรียบเทียบระเบียบของสํานักงาน กสทช. กับระเบียบของหนวยงาน
ที่เปนองคกรอิสระอื่นๆ อาทิ กรณีการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
และกรณีลูกจางลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศ เปนตน และนําเสนอที่ประชุม
กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอตั้งขอสังเกตและเปดเผยความเห็นเพิ่มเติม โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง
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กสทช.ประวิ ทยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้
“ในการพิ จ ารณาระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานองค ก รนั้ น ควรต อ ง
เทียบเคียงกับองคกรที่จัดอยูในลักษณะใกลเคียงกัน วามีระเบียบเชนใด มิใชนํา
ระเบียบที่มุงใชกับหนวยราชการมาประยุกตใช อันจะไมเปนไปตามเจตนารมณใน
การจัดตั้งองคกรอิสระ ทั้งนี้ กพร. เองไดจัดกลุมใหสํานักงาน กสทช. อยูในกลุม
หน ว ยงานของรั ฐ ประเภทหน ว ยธุ ร การขององค ก ารของรั ฐ ที่ เ ป น อิ ส ระ ได แ ก
ธนาคารแห งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกันภัย สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการพลังงาน สถาบันคุมครองเงินฝาก และองคการกระจายเสียง
และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย จึงควรศึกษาระเบียบขององคกรเหลานี้
ประกอบการพิ จ ารณาดว ย เชน กรณี การลาติด ตามคูส มรสซึ่ง ปฏิบั ติห น าที่ใ น
ตางประเทศ และการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ วามีการกําหนด
ไวหรือไม ลักษณะใด”

๙
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ : รางระเบียบ กสทช. วาดวยการจายเงินเดือนของพนักงานและคาจางของลูกจาง
พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในฯ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหถอนวาระที่ ๕.๒ เรื่อง รางระเบียบ กสทช. วาดวยการจายเงินเดือน
ของพนักงานและคาจางของลูกจาง พ.ศ. .... ออกจากวาระการพิจารณา เพื่อนําไป
แกไขปรั บปรุงใหมีความเหมาะสมและสอดคล องกับการแกไขปรั บปรุงร างระเบียบ
กสทช. วาดวยการลาของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. .... ในวาระที่ ๕.๑ ตามที่เลขาธิการ
กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ : โครงการเกษียณกอนกําหนดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ : บย.
มติที่ประชุม

มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของที่ประชุมในประเด็นตางๆ ไป
พิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดโครงการเกษี ย ณก อ นกํ า หนด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และนําเสนอที่ประชุม
กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
๑. ปรั บ ปรุ งวั ตถุ ป ระสงคของโครงการใหเหมาะสมและมีทิศทางภายใตกรอบ
นโยบายดานบุคลากรที่ชัดเจน
๒. การกําหนดคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการในเรื่องอายุ
๓. ปรับปรุงประเด็นขอเสนอเพื่อพิจารณาใหมีเหตุผลและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
๔. การตรวจสอบสิ ท ธิ ข องผู เ ข า ร ว มโครงการเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ วงเงิ น
งบประมาณที่เสนอขออนุมัติ
๕. ขอใหตรวจสอบเรื่องการกําหนดสิทธิในเรื่องสิทธิประโยชนอื่นๆ ในขอ ๒.๓
วรรคสอง กรณีที่มีการกําหนดสิทธิในอนาคตไวจะดําเนินการไดหรือไม
๖. ให จั ด ทํ า ผลการประเมิน โครงการเกษี ย ณก อ นกํ า หนดปง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ และ ป ๒๕๕๕ ประกอบการพิจารณา
อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอตั้งขอสังเกตและเปดเผยความเห็นเพิ่มเติม โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง

หมายเหตุ

กสทช.ประวิ ทยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้
“การกําหนดใหมีโครงการเกษียณกอนกําหนดตองพิจารณาวาเปนเครื่องมือ
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคหรือนโยบายใด เชน นโยบายการลดจํานวนบุคลากร
ดังนั้นจึงตองพิจารณานโยบายบริหารบุคลากรในภาพรวมกอนวา จะลดขนาดหรือ
เพิ่ ม ขนาด เพราะที่ ผ า นมายั ง มี ก ารจ า งบุ ค ลากรเพิ่ ม เป น ระยะ เมื่ อ ทราบ
วัตถุประสงคแลว จะทําใหสามารถกําหนดระยะเวลาโครงการไดชัดเจน ไมใชการ
จัดใหมีการเกษียณกอนกําหนดเปนการประจํา อันอาจสงผลกระทบในทางไมพึง
ประสงค อันกอผลเสียตอองคกรได

๑๐
ในสวน กทช. เดิมไดจัดใหมีโครงการเกษียณกอนกําหนดสําหรับกรณีพนักงาน
ที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับภารกิจและรูปแบบการบริหารงานใหมได ในชวงที่มี
การประกาศใชกฎหมายองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับใหมแลว การยกเหตุผลนี้
ขึ้นมาอีกในโครงการนี้จึงไมมีน้ําหนักเพียงพอ
นอกจากนี้ ควรมีการประเมินผลโครงการเกษียณกอนกําหนดที่ดําเนินการไปแลว
สองครั้ ง ว า ส ง ผลเช น ใด กรณี ต ามที่ สํ า นั ก งาน กสทช. แจ ง ว า เป น การช ว ยลด
คาใชจายและเสริมสรางโอกาสและกําลังใจแกพนักงานรุนใหมๆ เปนจริงหรือไม
เพี ย งใด ทั้ งนี้ เพื่ อใหมี ขอมูล เพีย งพอที่จ ะสามารถพิจ ารณาได โ ดยรอบคอบว า
สมควรมีโครงการนี้อีกหรือไม ในลักษณะใด และในชวงเวลาใด”
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ : การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําป ๒๕๕๗ (ระหวางเดือนมกราคม - เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗) : ปบ.
มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนการประชุม กสทช. ประจําป ๒๕๕๗ (ระหวางเดือนมกราคม - เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗) ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ สําหรับในเดือนเมษายน
๒๕๕๗ ที่ประชุม กสทช. เห็น ชอบกําหนดใหมีการประชุม กสทช. ในวันที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ : แนวทางการจัดสงขอมูลประกอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน : ปบ.
มติที่ประชุม

เห็นชอบแนวทางการจัดสงขอมูลประกอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม
และประเมิ น ผลการปฏิบัติงาน กรณีการจัดสงวาระการประชุม กสทช. ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. ใหสํานักงาน กสทช. จัดสงวาระการประชุม กสทช. ทั้งหมดใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พรอมรายงานการประชุม ภายหลังจาก
ที่ประชุมมีมติรับรองและประธาน กสทช. ลงนามรับรองเรียบรอยแลว
๒. ใหสํานักงาน กสทช. นําแนวทางการดําเนินงานตามขอ ๑. ไปใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติของ กสท. และ กทค. เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
อนึ่ ง กสทช.ประวิทยฯ มีความเห็น แตกตางจากที่ป ระชุม และจะจัดทําบัน ทึ ก
ความเห็นจัดสงใหในภายหลัง

หมายเหตุ

กสทช.ประวิ ทยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้
“ในการพิจารณาเรื่องนี้สมควรมีการแยกพิจารณาระหวางรายการเอกสารที่
เปดเผยตอสาธารณะอยูแลว เชน ระเบียบวาระการประชุม การปฏิเสธการจัดสง
ใหแกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรง
จึงไมสามารถกระทําได และสมควรสงใหลวงหนา สวนเอกสารประกอบการประชุม

๑๑
ในแตละวาระนั้น หากเปดเผยกอนการประชุมจะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ได
จึ ง สามารถยกเป น เหตุ ในการไม จั ดส ง ล ว งหน า และเหมาะสมที่ จ ะจั ด สง ให ใ น
ภายหลั ง การประชุ ม อย า งไรก็ ดี กรณี นี้ ไ ม ใ ช ก รณี ต ามแนวการวิ เ คราะห ข อง
สํานั กงาน กสทช. ที่วาเปนเอกสารลับ แตเปน กรณีที่ตองพิจ ารณาตาม พ.ร.บ.
ขอมู ลขา วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และในความเปนจริง แมแตกรรมการ
กสทช. เอง ก็เพิ่งไดรับแจกเอกสารบางวาระในที่ประชุม ดังนั้น โดยสภาพในทาง
ปฏิบัติแลวยอมไมสามารถจัดสงเอกสารวาระการประชุมกอนได
สําหรับรายงานการประชุม เห็นควรใหจัดสงเมื่อมีการรับรองรายงานแลว”
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ : การแตงตั้งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต และการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และ
การมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่แทน กสทช. ในการกํากับดูแล
การประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : กทค., คท., ปท.๑, มท.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท เห็น ชอบ ราง ประกาศ กสทช. เรื่องแตงตั้งเจาพนักงาน
ผูออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ ราง ประกาศ
กสทช. เรื่อง การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่
ปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ
ประธาน กสทช. เพื่อลงนามกอนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป

หมายเหตุ

กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. ปรับปรุงการนําเสนอเรื่องใหที่ประชุม
พิจารณา/เพื่อทราบใหถูกตอง เนื่องจากเรื่องนี้ผานที่ประชุม กทค. ตั้งแตปลาย
เดื อนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และตองเสนอใหที่ป ระชุม กสทช. เห็น ชอบตอไป แต
สํานักงาน กสทช. กลับเพียงเสนอใหที่ประชุม กสทช. รับทราบในเดือนสิงหาคม
๒๕๕๖ ทําใหไมสามารถดําเนินการออกประกาศ กสทช. ได จนเปนเหตุใหตองนํา
กลั บ มาเสนอให ที่ ป ระชุ ม กสทช. พิ จ ารณาในการประชุ ม ครั้ ง นี้ ทํ า ให ก าร
ดําเนินงานเรื่องดังกลาวตองลาชาและตองมีการเสนอเรื่องเขาที่ประชุมถึง ๒ รอบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ : การสรรหาและคั ด เลื อ กผู อํ า นวยการกลุ ม งานในภารกิ จ กระจายเสี ย งและ
โทรทัศนในตําแหนงที่วางอยู จํานวน ๓ อัตรา : กสท., อส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหถอนวาระ ๕.๗ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกผูอํานวยการกลุมงานใน
ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศนในตําแหนงที่วางอยู จํานวน ๓ อัตรา ออกจาก
การพิจารณา ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ

๑๒
ระเบียบวาระที่ ๕.๘ : การจัดตั้งคณะทํางานพิเศษระหวาง กสทช. และ MCMC : กสท., ตย.
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหถอนวาระ ๕.๘ เรื่อง การจัดตั้งคณะทํางานพิเศษระหวาง กสทช. และ
หนวยงานกํากับดูแลกิจการสื่อสารและมัลติมีเดียแหงสหพันธรัฐมาเลเซีย (MCMC)
ออกจากวาระการพิ จ ารณา ตามที่ เ ลขาธิ ก าร กสทช. เสนอ ทั้ ง นี้ เพื่ อ รอผล
การศึกษาของคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและปรับปรุงคลื่นความถี่ฯ กอนประมวล
สรุปนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
อนึ่ ง ในการเสนอรา งขอบเขตการดํ าเนิ น งาน (TOR) และร า งแถลงการณ ร ว ม
(Joint Communique) ใหที่ประชุมพิจารณา ขอใหสํานักงาน กสทช. จัดทําราง
ดังกลาวเปนภาษาไทยประกอบการพิจารณา เพิ่มเติม ดวย

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ : ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... : กสท., วส.
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการ ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนด
ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. .... ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ ทั้งนี้ โดยใหรับ
ขอคิดเห็นของที่ป ระชุมไปพิจ ารณาทบทวนความเหมาะสมในการปรับ ปรุง
รางประกาศดังกลาวใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑) ใหปรับปรุงขอความในนิยามคําวา “การใหบริการแบบประยุกต” โดยเพิ่ม
ขอความ “ซึ่งไมใชบริการโทรคมนาคม” ตอทายขอความ “....หรือการ
ใหบริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน....”
๒) ขอใหตรวจสอบขอกฎหมายในประเด็น เรื่อง การสํารวจความนิยม วา
สอดคลองกับนิยามคําวา “กิจการกระจายเสียง” และ “กิจการโทรทัศน”
ตาม พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม
๒. มอบอํานาจให กสท. ปฏิบัติหนาที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และใหประธาน กสท.
ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตอไป

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๙ เรื่อง ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและ
ประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... อนึ่ง
กสทช.ประวิทยฯ ขอตั้งขอสังเกตและเปดเผยความเห็นเพิ่มเติม โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง

๑๓
๒. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้
“ในปจจุบันบริการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศนเปนประเด็นที่ผูประกอบกิจการใหความสําคัญ เนื่องจากกระทบตอ
ความสามารถในการหารายได และยังเปน ประเด็น ที่มีขอสงสัย ในแงความ
นาเชื่อถือของการสํารวจ จึงเปนเรื่องที่ดีที่ กสทช. ใสใจที่จะกํากับดูแลในเรื่องนี้
อยางไรก็ตาม ควรพิจารณาใหชัดเจนวาบริการดังกลาวเขาลักษณะเปนกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามนิยามของกฎหมายหรือไม เพื่อมิใหเปน
ปญหาในภายหลัง”
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ : ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. .... :
กทค., ชท.
มติที่ประชุม

๑. เห็ นชอบสรุป ผลการพิจ ารณาของ กทค. ที่มีตอรายงานผลการรับ ฟงความ
คิดเห็นสาธารณะตอ ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามเอกสารที่ สํ า นั ก งาน กสทช. เสนอ ทั้ ง นี้ ให
สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ตอไป
๒. ที่ ประชุ มมี ม ติ เ ห็ น ชอบ ร า ง ประกาศ กสทช. เรื่ อ ง การใช แ ละเชื่ อ มต อ
โครงข า ยโทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามที่ สํ า นั ก งาน กสทช. เสนอ ทั้ ง นี้ ให
สํานักงาน กสทช. นําเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามในประกาศ กอนนําไป
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
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ในการประชุ ม กสทช. ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ที่ป ระชุ มได มีมติ รับ รองมติที่ ป ระชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑๐ เรื่ อ ง ร า ง ประกาศ กสทช. เรื่ อ ง การใช แ ละเชื่ อ มต อ
โครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ : การสนับสนุนงบประมาณรายจายการจางผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
พรอมคาใชจายในการจัดประชุมเปนโครงการจางเหมาบริการ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) : ลสทช.,
รสทช.(ภารกิจยุทธศาสตรและกิจการองคกร), ยย.
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ กตป.
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ป รับ ปรุ ง มติ ที่ป ระชุ ม กสทช. นั ดพิ เ ศษ (เมื่ อ วัน ที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๕๖) วาระที่ ๕.๑ เรื่องการสนับสนุนงบประมาณรายจายการจาง
ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน พรอมคาใชจายในการจัดประชุมเปน
โครงการจางเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในมติขอที่ ๑ โดยใหใชขอความใหม ดังนี้

๑๔
“๑. อนุ มั ติ ก รอบงบประมาณรายจ า ยป ๒๕๕๖ เพื่ อ สนั บ สนุน ภารกิ จ ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สํา หรับการจางเหมา
บริ ก ารบุ ค ลากร และค า ใช จ า ยในการจั ด ประชุ ม จํ า นวนเงิ น รวมทั้ ง สิ้ น
๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ โดยเบิกจายจากงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปน และ
ใหเปนไปตามระเบียบ กสทช. ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด”
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. จัดสงระเบีย บตางๆ ที่ กตป. ได จั ด ทํ า ขึ้ น
ใหคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมายของ กสทช. พิจารณาใหความเห็น
ในประเด็นความชอบดวยกฎหมาย และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา
ตอไป
๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. แจงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อให
เปนไปตามขั้นตอนและกระบวนการจัดทํางบประมาณของสํานักงาน กสทช.
ตอไป
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑๑ เรื่ อ ง การสนั บ สนุ น งบประมาณรายจ า ยการจ า ง
ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน พรอมคาใชจายในการจัดประชุมเปน
โครงการจางเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอตั้งขอสังเกตและ
เปดเผยความเห็นเพิ่มเติม โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง
๒. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้
“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) มีภารกิจใน
การจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล โดยตองแจงให กสทช. ทราบ
ภายใน ๙๐ วัน นับ แตวัน สิ้น ปบัญ ชี ในปจ จุบัน จึงนับ เปน ภารกิจ ที่คงเหลื อ
ระยะเวลากระชั้นชิดแลว จําเปนตองไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรเพื่อให
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามที่กฎหมายกําหนด จึงเห็นควรที่จะสนับสนุนให
ตามที่ กตป. ขอเพิ่ม เติมมา แตห ากที่ป ระชุม กสทช. จะพิจ ารณาปรับ ลด
ทรัพยากรตามที่ กตป. ขอความสนับสนุนเพิ่มเติม จําเปนตองแสดงเหตุผ ล
อยางชัดแจง เพื่อมิใหเปนที่ครหาไดวา องคกรที่ถูกตรวจสอบทั้ง กสทช. และ
สํานักงาน กสทช. สรางอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของตนเอง อันเปนกรณีผลประโยชนขัดแยง
ในการสนับ สนุน งบประมาณนั้น เห็ น ควรให ดําเนิน การตามระเบีย บที่
เกี่ยวของ โดยใหการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให กตป. สามารถสรรหาบุคลากร
ทั้งในระดับผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดการประชุมได
โดยแตละรายการสามารถถัวจายกันได เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ
หนาที่

๑๕
ทั้งนี้ ในสวนระเบียบหรือคําสั่ง กตป. ตามบันทึก กตป ที่ ๑๑๖/๒๕๕๖
ลงวั น ที่ ๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖ นั้ น เป น การจั ด ส ง ให เ ลขาธิ ก าร กสทช.
โดยตรง เพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป มิไดจัดสงเพื่อให
กสทช. พิจารณาแตอยางใด”
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ : การเปลี่ยนรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหา
รายการ (นายดําริห สุตเตมีย) : กสท., บส.
มติที่ประชุม

อนุ มัติ การแต งตั้ งนายดํ าริห สุตเตมีย เปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดาน
ผังรายการและเนื้อหารายการ แทนอนุกรรมการ (รศ. ดร. ดรุณี หิรัญรักษ) ที่ขอลาออก
ซึ่งเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ ทั้งนี้ ในการแตงตั้ง
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหารายการใหสํานักงาน กสทช.
ดํ าเนิ นการตามมติ หลั กการของที่ ประชุ ม กสทช. ครั้ งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่ อวั นที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖
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ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑๒ เรื่อง การเปลี่ยนรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดานผังรายการ
และเนื้อหารายการ (นายดําริห สุตเตมีย)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ : ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... : กสท., บส., มส.
มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีตอสรุปผลการรับฟงความเห็นสาธารณะ
ตอ ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช.
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
๒. ที่ประชุมเสียงขางมาก ( ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ)
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ) กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ
กสทช. ดร. สุทธิพลฯ กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ กสทช. ประวิทยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ ) มีมติ
เห็นชอบในหลักการของ ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแล
เนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... ที่ไดดําเนินการ
แกไขปรับปรุงสาระสําคัญของรางประกาศฯ ทั้งนี้ ใหขยายระยะเวลาการพิจารณา
ของคณะกรรมการออกไปอีก ๓๐ วัน เพื่อใหสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการจัด
รับฟงความคิดเห็ นสาธารณะตอ ราง ประกาศ กสทช. ดังกลาวเพิ่มเติม ตามที่
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ โดยใหดําเนินการตามมาตรา ๒๘
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๖
ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช.สุภิญญาฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑๓ เรื่อง รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกํากับ
ดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ....
๒. กสทช. ดร. สุ ทธิ พลฯ ขอใหสํ านั กงาน กสทช. ตรวจสอบความถูก ตอ งใน
ประเด็นขอกฎหมายเรื่องการขยายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการ
เพื่อจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติม ตามขอ ๒๗ ของระเบียบ กทช.
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรา ๒๘ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๗๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้
“๑. มาตรา ๓๗ แหง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนฯ ไดบัญญัติเนื้อหาสาระของรายการที่ตองหามออกอากาศไวแลว หนาที่
ของ กสทช. คือ การระงับการออกอากาศ หากผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการดวย
ตนเองในการจัดทําหลักเกณฑการกํากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน จึงสมควรมุงที่จะกําหนดแนวทางหรือกระบวนการในสวนที่
เกี่ ยวข องกั บการดํ าเนิ นการตามอํ านาจหน าที่ ดั งกล าว โดยพึ งหลี กเลี่ ยงการ
ขยายความลั กษณะของเนื้อหาสาระใหแตกตางหรือเพิ่มเติมไปจากที่กฎหมาย
กําหนด อันอาจเปนอุปสรรคในการประกอบกิจการ ตลอดจนการบังคับใชกฎหมาย
๒. ในส ว นการขอขยายระยะเวลาการรั บฟ งความคิ ดเห็ นสาธารณะนั้ น
เนื่องจากกําหนดระยะเวลาเดิมสิ้นสุดไปแลว จึงไมอาจขยายระยะเวลาออกไปไดอีก
และเมื่ อมี การแก ไขสาระสํ าคั ญ ของร างประกาศจนแตกต างไปจากร างเดิ ม
ก็ ส มควรจั ด ให มี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น สาธารณะใหม อี ก ครั้ ง หนึ่ ง โดยมี
ระยะเวลารับฟงความคิดเห็นไมนอยกวา ๓๐ วัน ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย”
๔. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๓๒๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้
“ดิ ฉันขอยืนยันตามที่ไดสงวนความเห็นเรื่อง ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง
หลั กเกณฑ การกํ ากั บดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิ จการ
โทรทั ศน พ.ศ. .... ภายหลังรับฟ งความคิดเห็น ตามที่ไดให ความเห็ นในการ
ประชุมชั้น กสท. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๖ ตามบันทึกขอความที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๓๐๕
กลาวคือ แมจะมีการปรับแกเนื้อหาสาระจากเดิมไปมาก แตยังคงมีเนื้อหาบาง
ประการที่คลุมเครือตองใชดุลยพินิจในการตีความ ดิฉันเห็นวาควรมีกระบวนการ
หรื อ กลไกที่ ป รึ ก ษาที่ มี ค วามชอบธรรม ประกอบด ว ย องค ก รวิ ช าชี พ สื่ อ
หนวยงานที่ใชกฎหมายโดยตรง นักวิชาการดานตางๆ ชวยกลั่ นกรองและให
ความเห็นกอนการวินิจฉัย เพื่อใหการตัดสินตีความเนื้อหารายการตางๆ เปนไป
ดวยความถูกตองและเปนธรรม

๑๗
นอกจากนี้ ในรางประกาศดังกลาวมีเนื้อหาที่เขียนล้ําเสนหลักการสิทธิ
เสรีภาพที่ยอมรับในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตย และขัดตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายดวยวิธีอื่น ดังนั้น แมจะมีเนื้อหารายการที่ออกอากาศการใชวาจาที่
เสี ย ดสี ด า ทอ แตโ ดยหลักสากลแลว ตองไมนําไปสูความเกลีย ดชัง (Hate
Speech) และการใชความรุนแรงในสังคม รวมถึงยังปรากฎสาระที่คาบเกี่ยวกับ
แนวปฏิ บั ติ ห รื อ กรอบจริ ย ธรรมตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แห ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.
๒๕๕๑ อีกดวย
และเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียตามมาตรา ๒๘ พ.ร.บ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดิฉันมีความเห็นวา สํานักงาน
กสทช. ควรจัดการประชุมกลุมยอย (focus group) กับ ๔ องคกรวิชาชีพสื่อ
พิ จารณาให ความเห็ น ก อนที่ จะนํ าร างประกาศดั งกล าวเข าสู การพิ จารณาของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
(กสทช.)
อี ก ทั้ ง ดิ ฉั น ยั ง เห็ น ว า ร า งประกาศดั ง กล า ว ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ
กระบวนการหรือกลไกที่ปรึกษามากกวาการขยายความเนื้อหาตามมาตรา ๓๗
แห ง พ.ร.บ. การประกอบกิจ การกระจายเสี ย ง และกิจ การโทรทัศน พ.ศ.
๒๕๕๑ เทานั้น”
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ : การกําหนดทาทีเบื้องตนสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการ
ประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่
๒๔ ในประเด็นดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และ
กิจการวิทยุคมนาคม : รองเลขาธิการ กสทช. (พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุฯ), วภ.
มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ อกฉั น ท เ ห็ น ชอบการกํ า หนดท า ที เ บื้ อ งต น สํ า หรั บ การประชุ ม
คณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณ
ชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๔ ในประเด็นดานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ : การมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. ปฏิบัติการแทน กสทช. กรณีการเทียบประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลนกับประเทศที่มีขอตกลงตางตอบแทน : กทค., คท.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบการมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. ปฏิบัติการแทน
กสทช. ดํ า เนิ น การเทีย บประกาศนีย บั ตรพนักงานวิทยุคมนาคมสมัครเลน ของ
ประเทศไทยให กั บ ผู มี สั ญ ชาติ ไ ทยที่ ถื อใบอนุ ญ าตพนัก งานวิ ท ยุ ส มั ค รเล น ของ
ประเทศที่มีขอตกลงตางตอบแทน โดยใชหลักการเดียวกับผูถือสัญชาติของประเทศ
ที่มีขอตกลงตางตอบแทน ตามนัยขอ ๑๔ ของระเบียบ กทช. วาดวยกิจการวิทยุ
สมัครเลน พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามทีร่ องประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ) เสนอ
อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. ปรับกระบวนการเสนอเรื่องใหเร็วขึ้น
เนื่องจากเรื่องดังกลาวผานที่ประชุม กทค. ตั้งแตปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ แลว
ทั้งนี้ เห็นวาหากเปนเรื่องที่ตองเสนอใหที่ประชุม กสทช. รับทราบหรือเห็นชอบ
ตอไป เมื่อผานที่ประชุม กทค. แลว ควรเรงใหมีการเสนอตอ กสทช. ในครั้งถัดไป
หรือเดือนถัดไปเลย

ประธาน

ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ใหที่ประชุมทราบ พรอมกลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

