รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห-องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
_______________________________
ผู-เข-าประชุม
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 งามสง,า
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

ผู-เข-ารวมประชุม
๑. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร

เลขานุการประธาน กสทช.

เจ-าหน-าที่การประชุม
๑. นายเฉลิมชัย ก:กเกียรติกุล
๒. นางสุวรรนีย เจียรานุชาติ
๓. นายบุญยิ่ง โหมดเทศน
๔. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส

ผู<อํานวยการกลุ,มงานประธานกรรมการ
และการประชุม
ผู<อํานวยการกลุ,มงานสื่อสารองคกร
ผู<บริหารระดับต<น
กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม
ผู<บริหารระดับต<น
กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม

๒
๕. นายขจรศักดิ์ ทานานนท
๖. นางนภาพร เก,งสาร
๗. นางสาวกานตชนา เกตุสุวรรณ
๘. นางสาวสุภาวดี สดศรี
๙. นางสาวอภิชญามล วารุณประภา
๑๐. นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง
๑๑. นางสาวพรวิไล แจ,มมณี

ผู<บริหารระดับต<น
กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม
ลูกจ<าง
กลุ,มงานประธานกรรมการและการประชุม

ผู-ชี้แจง
๑. นายไตรรัตน วิริยะศิริกุล
๒. นายพหล จินดากุล
๓. นายสัณฑพงศ รื่นรมย
๔. นายอนุโพธ บุญนาค
๕. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย
๖. นายชูศักดิ์ เสรีรัฐ
๗. นางอัจฉรา ปCณยวณิช
๘. นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ
๙. นายฉันทพัทธ ขําโคกกรวด
๑๐. นางยุพา จันทรกระจ,าง
๑๑. นายสุธีระ พึ่งธรรม
๑๒. นางสาวลลิดา อันยะวรรธนะ
๑๓. นางชาลินี วันโพธิ์สพ
๑๔. นางสาวอริสรา มาพบสุข
๑๕. นางสาวสุชารีย ช,างทอง
๑๖. นางสาวบงกชรัตน สงวนศรี
๑๗. นางสาวลักษมี นุตตะโร
๑๘. นายราเมศวร บูรณะบัญญัติ

รองเลขาธิการ กสทช.
อนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.
อนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.
อนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.
อนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.
ผู<อํานวยการกลุ,มงานภูมิภาค
ผู<อํานวยการกลุ,มงานทรัพยากรบุคคล
ผู<อํานวยการกลุ,มงานบริหารคดีและนิติการ
ผู<อํานวยการกลุ,มงานการพัสดุและบริหารทรัพยสิน
ผู<บริหารระดับต<น รักษาการในตําแหน,งผู<อํานวยการ
กลุ,มงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ
ผู<บริหารระดับต<น กลุ,มงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ,มงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุ,มงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ,มงานบริหารคดีและนิติการ
พนักงานปฏิบัติการระดับต<น กลุ,มงานบริหารคดีและนิติการ
พนักงานปฏิบัติการระดับต<น กลุ,มงานบริหารคดีและนิติการ
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุ,มงานยุทธศาสตร
และการงบประมาณ
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุ,มงานยุทธศาสตร
และการงบประมาณ

๓
๑๙. นายณัฐกาญจน ศรีพิมล
๒๐. นายสรรเสริญ สงวนศักดิ์
๒๑. นายธนัญชัย โรจนรุ,งเรือง
๒๒. นางสาวศันสนีย ดัชณาภิรมย
๒๓. นางสาวสุธีรา จําปFรัตน

พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุ,มงานยุทธศาสตร
และการงบประมาณ
ผู<จัดการโครงการ บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด
ผู<ช,วยผู<จัดการโครงการ บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด
นักวิเคราะหและผู<ประสานงานโครงการ
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด
นักวิเคราะห บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธาน

กล,าวเปGดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ-งให-ที่ประชุมทราบ
๑. เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ประธาน กสทช.ได< เ ปI น ประธานในพิ ธี
ประกาศหมายเลขลําดับการให<บริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ซึ่งจัดขึ้น
ณ หอประชุมกองทัพเรือ ภายหลังจากที่ได<มีการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให<
บริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ระหว,างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
ซึ่งการเลือกหมายเลขลําดับการให<บริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล เปIนสิทธิ
ของผู< ช นะการประมู ล ตามประกาศ กสทช. ที่ เ กี่ย วข< อง ซึ่ ง พิ ธี ดั ง กล, า ว
เปI น ไปด< ว ยความเรี ย บร< อ ย จึ ง ขอขอบคุ ณ เจ< า หน< า ที่ ที่ เ กี่ ย วข< อ งทุ ก ท, า น
ขอฝากทาง กสท. และสํา นั ก งาน กสทช. ได<ว างแผนการประชาสัมพั น ธ
เรื่องดิจิตอลทีวี เนื่องจากประชาชนทั่วไปให<ความสนใจมาก ทั้งนี้ เพื่อให<
ประชาชนได< รั บ ทราบความคื บ หน< า การดํ า เนิ น งานในเรื่ อ งดั ง กล, า ว
โดยเฉพาะกําหนดการออกอากาศของช,องรายการต,างๆ
๒. เมื่อ วั น ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. ได< เ ปI นประธานในพิ ธี
ลงนามการรับทุนโครงการที่ได<รับการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม เพื่ อ
ประโยชนสาธารณะ (ประเภทที่ ๑) ประจําปF ๒๕๕๖ ณ ห<องวิภาวดี บอลรูม ซี
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร<าว ซึ่งมีหน,วยงานที่
ได<รับเงินจัดสรรจากกองทุนฯ จํานวน ๑๐ หน,วยงาน ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้น
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อ เปI น การสนั บ สนุ น การจั ด สรรเงิ น จากกองทุ น ฯ
ประจําปF ๒๕๕๖ ระหว,างสํานักงาน กสทช. กับหน,วยงานที่ได<รับทุนฯ และ
เพื่อเปIนการอํานวยความสะดวกให<แก,ผู<เข<าร,วมงานในพิธีลงนามการรับทุน
โครงการฯ ดังกล,าว ซึ่งมีผู<เข<าร,วมงานประมาณ ๑๐๐ คน

๔
๓. ตามที่ ไ ด< แ จ< ง ที่ ป ระชุ ม ทราบในการประชุ ม กสทช. ครั้ ง ที่ แ ล< ว เรื่ อ งที่
สํานักงาน กสทช. ได<ขอเปIนเจ<าภาพพิธีบําเพ็ญพระกุศลพระศพ เพื่ออุทิศ
ถวายสมเด็ จพระญาณสั งวร สมเด็ จพระสั งฆราช สกลมหาสั งฆปริณายก
ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
ที่ผ,านมา แต,เนื่องจากมีเหตุขัดข<องบางประการ สํานักงาน กสทช. จึงได<
ขอเลื่อนการเปIนเจ<าภาพในพิธีดังกล,าวออกไป ซึ่งได<กําหนดเปIนวันศุกรที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๕๗ ในช,วงเช<าโดยจะมีการถวายภัตตาหารเพลแด,พระสงฆด<วย
สํา หรั บ รายละเอี ย ดจะขอให< สํ า นั ก งาน กสทช. แจ<ง ให< ก รรมการ กสทช.
ทุกท,านทราบในโอกาสต,อไป
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจ<งให<ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยในส,วนของมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๓
หน< า ที่ ๑๒ ของร,า งรายงานฯ นั้น ให<นํา ข<อความส,ว นสี ฟU า ทั้ง หมดไปเปIนส, ว น
หมายเหตุ โดยปรับเพิ่มข<อความในตอนต<นว,า “กสทช. สุทธิพลฯ มีข<อสังเกตว,า...
ภารกิจไปแล<ว”

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดําเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามมติ กสทช. ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๗ วั น พุ ธ ที่ ๑๕
มกราคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕
มกราคม ๒๕๕๗ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

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

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจ การโทรทั ศน ระหว,า งวั นที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑๐ กุ มภาพั นธ ๒๕๕๗
ตามที่ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ

๕
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :
ประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ)
มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบ
เลขาธิการ กสทช. ขอให<ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน
๖ เรื่อง ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก
ดร. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) ไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๖ : รองประธาน กสทช.
(พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ)
มติที่ประชุม

รั บทราบรายงานผลการปฏิ บัติ งานของที่ ป รึก ษาประจํ า รองประธาน กสทช.
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) ประจําเดื อนตุลาคม – เดือนธันวาคม
๒๕๕๖ จํานวน ๓ ท,าน ได<แก, พลเอก บุญเลิศ แก<วประสิทธิ์ นายวรรณชัย
สุว รรณกาญจน และ นายณกฤช เศวตนั นทน ทั้ งนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง
ของระเบี ย บ กทช. ว, า ด< ว ยการจ< า งที่ ป รึ ก ษา ผู< ป ฏิ บั ติ ง าน เลขานุ ก าร และ
ผู<ช,วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่รองประธาน กสทช.
(พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ) เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร.พีระพงษ
มานะกิจ) ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ – เดือนมกราคม ๒๕๕๗ : กสทช.
พลโท ดร.พีระพงษฯ
มติที่ประชุม

รั บ ทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของที่ ป รึ กษาประจํ า กสทช. (พลโท ดร.
พีระพงษ มานะกิจ) ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ – เดือนมกราคม ๒๕๕๗
จํานวน ๓ ท,าน ได<แก, พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล นายธงชัย ตรีพิพัฒนกุล และ
นางอรพินธ บุญชูเศรษฐ ทั้งนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว,าด<วย
การจ<า งที่ปรึก ษา ผู< ปฏิบัติง าน เลขานุการ และผู<ช,ว ยเลขานุการประจํา กทช.
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ เสนอ

๖
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)
ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ : กสทช.พลเอก สุกิจฯ
มติที่ประชุม

รั บทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ งานของที่ ปรึ กษาประจํ า กสทช. (พลเอก สุ กิ จ
ขมะสุนทร) ประจําเดือนพฤศจิ กายน – เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ท,าน
ได< แก, พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิ รั ญ พลเอก มนตรี สั งขทรัพ ย และ
นายสุ รนันท วงศวิทยกํ าจร ทั้ งนี้ ตามข< อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบีย บ กทช.
ว,าด<วยการจ<างที่ปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช,วยเลขานุการประจํา
กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. พลเอก สุกิจฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ :

งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับปD สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ : ลย.

มติที่ประชุม

รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับปF (ไตรมาสสี่) สิ้นสุดวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ตามข<อ ๗๘ ของ
ระเบียบ กทช. ว,าด<วยการรับ การจ,าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘
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๑. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ขอให<เพิ่มเติมหมายเหตุงบการเงินในเอกสารหน<าที่ ๒๕
ดังนี้ “เงินสมทบกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ (เพื่อใช<จ,ายในโครงการ
USO) จํานวน ๕,๑๒๕,๕๘๘,๔๔๒.๙๓ บาท นั้น เปIนเงินฝากจากโครงการ
USO ด<านกิจการโทรคมนาคม”
๒. กสทช.ประวิทยฯ มีประเด็นข<อสังเกตเรื่องการนําส,งรายได<เข<ารัฐที่ลดน<อยลง
และเรื่องการเร,งรัดลูกหนี้เพื่อไม,ให<ขาดอายุความ โดยขอให<สํานักงาน กสทช.
รับไปดําเนินการต,อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๑๖๘๗/๒๕๕๖ : กสท., มส.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบแนวทางในการดํ า เนิ น คดี ป กครองหมายเลขดํ า ที่ ๑๖๘๗/๒๕๕๖
ระหว,าง บริษัท แอลที ออนไลน จํากัด ผู<ฟUองคดี กับ กสทช. ผู<ถูกฟUองคดีที่ ๑
กสท. ผู<ถูกฟUองคดีที่ ๒ และสํา นักงาน กสทช. ผู<ถูกฟUองคดีที่ ๓ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ : รายงานการแก- ไ ขปG ญ หาการสงคลื่ น รบกวนสถานี โ ทรทั ศ นดาวเที ย มชอง
บลูสกาย : ภภ.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการแก< ไขปC ญหาการส, งคลื่ นรบกวนสถานี โ ทรทั ศนดาวเทีย ม
ช,องบลูสกาย ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

๗
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปD ๒๕๕๗ ของสํ านักงาน กสทช. :
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. เลขาธิการ กสทช. ยย.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงข<างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)
รองประธาน กสทช. (พั นเอก ดร.เศรษฐพงคฯ) กสทช. พลโท ดร.พีร ะพงษฯ
กสทช. พันตํ ารวจเอก ทวี ศักดิ์ ฯ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชั ยฯ กสทช. ดร.สุทธิ พลฯ
กสทช.ประเสริ ฐ ฯ กสทช. พลเอก สุ กิ จ ฯ และ กสทช.สุ ภิ ญ ญาฯ) อนุ มั ติ
งบประมาณรายจ,าย ประจําปF ๒๕๕๗ ของสํานักงาน กสทช. จํานวน ๕,๔๕๗.๒๑
ล<านบาท ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. รายจ,ายการดําเนินงานของภารกิจร,วม จํานวนเงิน ๒,๓๓๓.๕๖ ล<านบาท
๒. รายจ, า ยการดํ า เนิ น งานของภารกิ จ ภายใต< กํ า กั บ ดู แ ลประธาน กสทช.
จํานวน เงิน ๙๖๕.๗๖ ล<านบาท แยกออกเปIน
๑) ภารกิจการบริหารองคกร จํานวนเงิน ๑๑๙.๙๗ ล<านบาท
๒) ภารกิจยุทธศาสตรและกิจการองคกร จํานวนเงิน ๔๐๔.๓๖ ล<านบาท
๓) ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ จํานวนเงิน ๔๔๑.๔๓ ล<านบาท
๓. รายจ, า ยดํ า เนิ น งานของภารกิ จ กระจายเสี ย งและโทรทั ศ น จํ า นวนเงิ น
๙๕๓.๖๒ ล<านบาท
๔. รายจ,ายดําเนินการของภารกิจโทรคมนาคม จํานวนเงิน ๙๕๓.๖๒ ล<านบาท
๕. เงินจัดสรรเข<ากองทุน จํานวนเงิน ๕๐.๐๐ ล<านบาท
๖. เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปIน จํานวนเงิน ๓๐.๐๐ ล<านบาท
อนึ่ง ให<ปรับงบประมาณรายจ,ายในรายการที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาวาเซดะเปIน
ทุนการศึกษา โดยไม,มีการระบุสถาบัน
ทั้งนี้ ให< กสท. ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ,ายตามกรอบวงเงินที่ได<รับ
แล<วจัดส,งให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส,วนที่เกี่ยวข<องต,อไป สําหรับกรอบ
วงเงิ น งบประมาณรายจ, า ยเพื่ อสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ประจําปF ๒๕๕๗ จํานวน ๑๗๐.๖๕
ล<านบาท ที่ประชุมพิจารณาเห็นว,าเนื่องจากขณะนี้ยังไม,มีความชัดเจนในประเด็น
ข<อกฎหมายเรื่องอํานาจหน<าที่ของ กตป. รวมทั้งเพื่อให<การพิจารณางบประมาณ
ของ กตป. เปIนไปตามกระบวนการขั้นตอนการกลั่นกรองงบประมาณตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ ที่ประชุมจึงมอบหมายให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ ดังนี้
๑. เพื่อให<การดําเนินงานตามอํานาจหน<าที่ของ กตป.ดําเนินการต,อไปได< จึงมีมติ
อนุมัติให< กตป. ใช<จ,ายเงินงบประมาณภายในกรอบวงเงินที่ได<รับจัดสรรในปF
๒๕๕๖ จํานวนเงิน ๕๒ ล<านบาท ไปพลางก,อน
๒. ให< สํา นั กงาน กสทช. จั ด ส,ง รายละเอี ย ดการขอรั บการจั ด สรรงบประมาณ
รายจ,ายประจําปF ๒๕๕๗ และแผนการดําเนินงานของ กตป. ประจําปF ๒๕๕๗

๘
จํานวน ๑๗๐.๖๕ ล<านบาท ให<คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน
กสทช. กลั่นกรองความเหมาะสมของงบประมาณรายจ,ายที่ขอรับการจัดสรร
ทั้งนี้ ให<นําความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด<านกฎหมายของ กสทช.
ไปประกอบการพิจารณาด<วย
๓. ให<สํานักงาน กสทช. เร,งติดตามเรื่องการพิจารณาเสนอความเห็นในประเด็น
ความชอบด<วยกฎหมายกรณีระเบียบต,างๆ ที่ กตป. ได<จัดทําขึ้น ซึ่ง สํ า นั ก งาน
กสทช. ได<จัดส,งให<คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด<านกฎหมายของ กสทช. ไป
พิ จ ารณาแล< ว ตามมติ ที่ ป ระชุ ม กสทช. ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่ อวั น ที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
อนึ่ ง กสทช. สุ ภิญญาฯ มี ข< อสงวนความเห็ น บางประเด็ น โดยจะจั ด ทํา บั นทึก
ความเห็นส,งให<ในภายหลัง
ที่ประชุมเสียงข<างน<อย (กสทช.ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นส,งให<ในภายหลัง
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๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจ,าย ประจํา ปF ๒๕๕๗
ของสํานักงาน กสทช.
๒. ประธาน กสทช. มีประเด็นข<อสังเกตเรื่องการไปชี้แจงกรรมาธิการวุฒิสภา ซึ่งมี
ความเข<าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับงบประมาณของสํานักงาน กสทช. โดยเห็นว,า
มีจํานวนมาก จึงขอให<สํานักงาน กสทช. ชี้แจงเรื่องการนําส,งรายได<จากการ
ประมูลดิจิตอลทีวี
๓. กสทช. ประวิทยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๗๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้
“๑.ผมยื น ยั น เช, น ที่ เ คยให< ค วามเห็ น ในการพิ จ ารณางบประมาณรายจ, า ย
ประจําปFของสํานักงาน กสทช. มาโดยตลอดว,า สํานักงาน กสทช. ควรต<อง
เสนอรายละเอียดโครงการพร<อมทั้งเสนอตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณา
ด<วย แต,เมื่อไม,มีรายละเอียดโครงการก็ไม,อาจพิจารณาได< อย,างไรก็ตาม
จากการพิจารณาอย,างคร,า วๆ ในส,วนตารางแสดงรายการโครงการแล<ว
พบว,ายังคงมีข<อกังขาอยู,มาก ยกตัวอย,างเช,น ที่หน<า ๑/๒๕ โครงการ ๒.๑
และ ๒.๒ มี ชื่ อโครงการเช,น เดี ยวกั น คื อ โครงการพั ฒ นาประสิท ธิ ภาพ
บุคลากรเพื่อภารกิจสํานักงาน กสทช. โดยมีงบประมาณ ๒๐๕ ล<านบาท และ
๑๑๗ ล<านบาท ตามลําดับ ทั้งยังมีร ะยะเวลาดําเนินการที่เหลื่อมทับกั น
ประมาณ ๔-๕ ปF ซึ่ง เปI น เรื่ อ งที่ไ ม, เหมาะสมและต< องมี คํ า อธิ บาย หรื อ
อย, า งเช, น โครงการลั ก ษณะของการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการ
ตรวจสอบคุณภาพที่ มีหลายโครงการ ก็ มีประเด็ นควรต< องพิจ ารณาว,า
น,าจะรวมเปIนโครงการใหญ,โครงการเดียวหรือไม, เพื่อไม,เข<าข,ายเปIนการ
แบ,งซื้อแบ,งจ<าง เปIนต<น

๙
๒. ควรมีการพิจารณาสัดส,วนของงบประมาณตามยุทธศาสตร โดยโครงการ
ทั้ ง หมดต< อ งตอบสนองต, อ ยุ ท ธศาสตรอย, า งชั ด เจน ตลอดจนจั ด สรร
งบประมาณโดยคํานึงถึงสัดส,วนตามภารกิจและกลุ,มงาน และควรมีการ
ประเมิ น สั ด ส, ว นที่ เ หมาะสมของงบประจํ า หรื อ งบประเภท admin
ในกรอบภารกิจขององคกร
๓. ควรมีการแสดงผลในส,วนของงบผูกพันให<ชัดเจนว,า จากโครงการที่เสนอ
ขออนุมัติในวันนี้จะส,งผลให<เกิดภาระงบผูกพันไปในระยะ ๒-๓ ปFข<างหน<า
เพียงใด
๔. การอนุมัติในครั้งนี้เปIนเพียงการอนุมัติงบประมาณเท,านั้น แม<ตามตารางที่
เสนอจะประกอบด<ว ยรายชื่อโครงการต,า งๆ แต,ในการดําเนินการแต,ละ
โครงการยังคงต<องขออนุมัติตามกรอบของระเบียบที่เกี่ยวข<อง เช,น กรณี
การจัดซื้อจัดจ<างก็จะต<องขออนุมัติในระดับต,างๆ ตามวงเงินงบประมาณ
ตามที่ระเบียบกําหนด เช,นเดียวกับโครงการประเภทขอรับการสนับสนุนฯ
ที่จะต<องดําเนินการตามกระบวนการขออนุมัติ
๕. ขอให<สํานักงาน กสทช. วิเคราะหแนวทางด<านการจัดการงบประมาณของ
โครงการประเภทความร, ว มมื อ (MOU) ให< มีค วามเหมาะสมต,อไปด< ว ย
เนื่องจากเมื่อ กสทช. อนุมัติโครงการประเภทนี้ย,อมเปIนเพียงการเห็นชอบ
ต,อการริเริ่มที่จะร,วมมือกับองคกรต,างๆ ในการดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตามที่เสนอ แต,มิใช,เปIนการอนุมัติงบประมาณ ดังนั้นในการดําเนินการก็
ต<องหาช,องทางตามระเบียบด<านการเงินที่เหมาะสมต,อไป
๖. กรณีงบประมาณประเภทที่สื่อมวลชนหรือสาธารณะให<ความสําคัญในการ
จับจ<อง เช,น งบการเดินทางต,างประเทศและงบด<านการประชาสัมพันธ
ควรมีการพิจารณาทบทวน ซึ่งผมเห็นชอบกับการที่สํานักงาน กสทช. ได<
พยายามปรับลดงบประมาณส,วนแรกลงแล<ว ส,วนงบด<านการประชาสัมพันธ
นั้นยั งพบว, ามีลั กษณะการเสนอกระจัด กระจายอยู,ใ นภารกิจต, างๆ มิไ ด<
จัดเปIนหมวดหมู,เดียวกัน
๗. สําหรับงบประมาณของ กตป. ผมเห็นว,าอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ
ควรพิจารณาความเหมาะสมของกรอบวงเงินงบประมาณโดยเปรียบเทียบ
กั บ กิ จ กรรมที่ กตป. เสนอ โดยไม, ค วรเปI น การก< า วล, ว งในเรื่ อ งความ
เหมาะสมของกิจกรรม เนื่องจากจะเกิดกรณีผลประโยชนขัดแย<งได<”
๔. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๕๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้
“๑. ในภาพรวมของการจัดทํางบประมาณรายจ,ายประจําปF ๒๕๕๗ สํานักงานฯ
ยังคงมิได<จัดทําสัดส,วนงบประมาณตามเปUาหมายยุทธศาสตรของแต,ละปF
อี ก ทั้ ง ยั ง ขาดการนํ า เสนอรายละเอี ย ดของโครงการมาประกอบการ
พิจารณา จึงเปIนเรื่องยากแก,กรรมการในการใช<ดุลพินิจอย,างรอบคอบใน
การให<ความเห็นชอบโครงการทั้งหมด ซึ่งในประเด็นนี้ได<มีกรรมการบาง

๑๐
ท,านตั้งข<อสังเกตไว<ในการพิจารณางบประมาณมาโดยตลอด อย,างไรก็ตาม
ในการจัดทํางบประมาณครั้งนี้ ดิฉันเห็นว,า มีความชัดเจนมากขึ้นในการ
แยกงบประมาณบางด< า น ซึ่ ง เปI นที่ วิ พ ากษวิ จ ารณของสาธารณะ เช, น
งบประมาณที่ใช<ในการเดินทางไปปฏบัติงานในต,างประเทศหรือมีการเพิ่ม
งบประมาณสนับสนุนภารกิจงานส,วนภูมิภาคตามที่ดิฉันได<เคยตั้งข<อสังเกต
ไว< ใ นปF ที่ ผ, า นมา อย, า งไรก็ ต าม สํ า นั ก งานฯ พึ ง ระมั ด ระวั ง ในเรื่ อ ง
งบประมาณสนับสนุนโครงการต,างๆ แก,บางหน,วยงาน เช,น วุฒิสภา ซึ่งถูก
วิจารณถึงความเหมาะสม
๒. ดิฉันเห็นว,า การพิจารณาเห็นชอบของกรรมการในครั้งนี้เปIนการอนุมัติตัว
งบประมาณ ซึ่งในขั้นตอนการดําเนินการต,างๆ สํานักงานฯ ต<องเคร,งครัด
ในการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข<องโดยเฉพาะในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ<าง
ของทุ ก โครงการ ตลอดจนมี ก ารวางแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ< า งในเวลาอั น
เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการดําเนินการจัดซื้อจัดจ<างเร,งด,วนด<วยวิธีพิเศษ
ปลายปF ตามข<อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
๓. ดิ ฉัน ยั งสนั บ สนุนข< อสัง เกตของคณะอนุก รรมการพิจ ารณางบประมาณ
โดยเฉพาะการใช<งบประมาณในโครงการจ<างที่ปรึกษา ซึ่งควรมีการแสดง
แผนในรายละเอียดและระยะเวลาการดําเนินการให<ชัดเจน และคํานึงถึง
ความจํา เปI นในการใช< ง บประมาณเพื่ อไปดู ง านในต, า งประเทศ รวมทั้ ง
ตรวจสอบว,าองคกรที่มาลงนามผูกพันสัญญามีความรู<ความเชี่ยวชาญต,อ
ภารกิจของสํานักงาน กสทช. หรือไม,”
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ : การประเมินผลตัวชี้วัด (KPI) ของสํา นัก งาน กสทช. ประจํา ปD ๒๕๕๖ และ
เกณฑการจายคาตอบแทนประจําปD ๒๕๕๖ : บย.
มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการประเมินตัวชี้วัด (KPI) ของสํานักงาน กสทช. ประจําปF ๒๕๕๖
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
๒. เห็นชอบหลักเกณฑการจ,ายค,า ตอบแทน ประจําปF ๒๕๕๖ สําหรับพนักงาน
และลู ก จ< า งของสํ า นั ก งาน กสทช. ตามที่ สํ า นั ก งาน กสทช. เสนอ โดยให<
ปรับปรุงแก<ไขสัดส,วนการจ,ายเงินค,าตอบแทนประจําปFในภาพรวม แบ,งเปIน
๓ ระดับ ดังนี้
๑) ระดับสํานักงาน ๑.๒ เท,าของเงินเดือน
๒) ระดับกลุ,มงาน ๐.๕ เท,าของเงินเดือน
๓) ระดับบุคคล ๐.๓ เท,าของเงินเดือน
๓. อนุมัติให<สํานักงาน กสทช. เบิกจ,ายค,าตอบแทนประจําปF ๒๕๕๖ ภายในกรอบ
วงเงิน ๘๒,๙๓๔,๖๕๓.๕๐ บาท ซึ่ งได<รับอนุมัติไ ว<สํ าหรับจ,า ยค, าตอบแทน
ประจําปF ๒๕๕๖ ให<แก,พนักงานและลูกจ<างสํานักงาน กสทช. ผู<ปฏิบัติงานของ
ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. และ กสทช. และบุคคลตามสัญญาจ<าง
ของสํานักงาน กสทช.

๑๑
หมายเหตุ

๑. กสทช.ประวิทยฯ ติดภารกิจ ไม,ได<ร,วมลงมติในวาระนี้
๒. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การประเมินผลตัวชี้วัด (KPI) ของสํานักงาน กสทช.
ประจําปF ๒๕๕๖ และเกณฑการจ,ายค,าตอบแทนประจําปF ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ : ขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนสาธารณะประจําปD ๒๕๕๖ (ประเภทที่ ๑) จํานวน ๘ โครงการ : ทบ.
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมรับทราบโครงการที่ขอรับการส,งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพื่ อประโยชนสาธารณะ ประจํ าปF ๒๕๕๖ (ประเภทที่ ๑) และไม, ผ,า นการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จํานวนรวม ๑๕๙
โครงการ เปIนเงินจํานวน ๑,๗๓๗,๓๐๐,๙๙๒ บาท
๒. เห็นชอบให<มีการลงมติในการพิจารณาเรื่องการดําเนินโครงการที่ขอรับการ
ส,งเสริม และสนั บสนุ นจากเงิ นกองทุ นวิ จั ยและพั ฒนากิ จการกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะประจําปF
๒๕๕๖ (ประเภทที่ ๑) จํานวน ๘ โครงการ จํานวนเงิน ๔๕,๖๒๑,๐๗๐ บาท
เปIนรายโครงการ ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ สรุปได<ดังนี้
๒.๑ โครงการพัฒนาตัวต<นแบบชุดอุปกรณหาทิศการส,งสัญญาณของวิทยุ
ชุมชน จํานวนเงิน ๒,๙๑๗,๘๙๐ บาท
- เห็นชอบ จํานวน ๒ ท,าน ได<แก, ประธาน กสทช. และรองประธาน
กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)
- ไม,เห็นชอบ จํานวน ๗ ท,าน ได<แก, รองประธาน กสทช. (พันเอก
ดร.เศรษฐพงคฯ) กสทช. ผศ.ดร.ธวั ช ชั ย ฯ กสทช.
ดร.สุทธิพลฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ กสทช. พลเอก สุกิจฯ
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ
๒.๒ โครงการนําร,องจัดทําคําบรรยายแทนเสียงแบบเปGดปGดได< และการสื่อสาร
ความหมายด< ว ยภาษามื อ แทนเสี ย ง สํ า หรั บ รายการโทรทั ศ นเพื่ อ
ให<บริการคนพิการทางการได<ยินบนเว็บทีวี จํานวนเงิน ๒๐,๙๒๐,๖๔๐ บาท
- เห็นชอบ จํ านวน ๔ ท, าน ได< แก, ประธาน กสทช. รองประธาน
กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ) กสทช. พลเอก สุกิจฯ และ
กสทช.รศ.ประเสริฐฯ
- ไม,เห็นชอบ จํานวน ๕ ท,า น ได<แก, รองประธาน กสทช. (พันเอก
ดร.เศรษฐพงคฯ) กสทช. ผศ.ดร.ธวัช ชัย ฯ กสทช.
ดร.สุ ท ธิ พ ลฯ กสทช. พั นตํ ารวจเอก ทวีศั กดิ์ฯ และ
กสทช. สุภิญญาฯ

๑๒
๒.๓ โครงการวิจัยและพัฒนาสายอากาศสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน
ระบบดิจิตอล (R&D of Antenna for Digital TV Receiver) จํานวนเงิน
๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท
- เห็นชอบ จํานวน ๒ ท,าน ได<แก, ประธาน กสทช. และรองประธาน
กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)
- ไม,เห็นชอบ จํานวน ๗ ท,าน ได<แก, รองประธาน กสทช. (พันเอก
ดร.เศรษฐพงคฯ) กสทช. ผศ.ดร.ธวั ช ชัย ฯ กสทช.
ดร.สุทธิพลฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ กสทช. พลเอก สุกิจฯ
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ
๒.๔ รายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน (รายการดีดีมีไว<แบ,งปCน) จํานวนเงิน
๑,๒๙๔,๒๐๐ บาท
- เห็นชอบ จํ านวน ๔ ท, าน ได< แก, ประธาน กสทช. รองประธาน
กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ) กสทช. พลเอก สุกิจฯ และ
กสทช. รศ.ประเสริฐฯ
- ไม,เห็นชอบ จํานวน ๕ ท,า น ได<แก, รองประธาน กสทช. (พันเอก
ดร.เศรษฐพงคฯ) กสทช. ผศ.ดร.ธวัช ชัย ฯ กสทช.
ดร.สุ ท ธิ พ ลฯ กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ
กสทช. สุภิญญาฯ
๒.๕ โครงการรณรงคสิทธิคนพิการเพื่อการเข<าถึงข<อมูลข,าวสารในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- เห็นชอบ จํานวน ๒ ท,าน ได<แก, ประธาน กสทช. และรองประธาน
กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)
- ไม,เห็นชอบ จํานวน ๗ ท,าน ได<แก, รองประธาน กสทช. (พันเอก
ดร.เศรษฐพงคฯ) กสทช. ผศ.ดร.ธวั ช ชั ย ฯ กสทช.
ดร.สุทธิพลฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ กสทช. พลเอก สุกิจฯ
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ
๒.๖ โครงการพัฒนาต<นแบบเครื่องแสดงผลอักษรเบลลราคาถูกด<วยการใช<
วิศวกรรมย<อนรอยและวัสดุนวัตกรรมใหม,สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
แท็บเลตและโทรศัพทสมารตโฟน จํานวนเงิน ๗,๒๒๓,๘๔๐ บาท
- เห็นชอบ จํานวน ๒ ท,าน ได<แก, ประธาน กสทช. และรองประธาน
กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)
- ไม,เห็นชอบ จํานวน ๗ ท,าน ได<แก, รองประธาน กสทช. (พันเอก
ดร.เศรษฐพงคฯ) กสทช. ผศ.ดร.ธวั ช ชั ย ฯ กสทช.
ดร.สุทธิพลฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ กสทช. พลเอก สุกิจฯ
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ

๑๓
๒.๗ โครงการการผลักดันร,างมาตรฐานสาธารณะการสื่อสารปลอดภัยสูงสุด
ด<วยรหัสลับควอนตัม (ETSI-QKD) สู,ศูนยความเชี่ยวชาญสําหรับประเทศไทย
จํานวนเงิน ๙๑๐,๕๐๐ บาท
- เห็นชอบ จํานวน ๒ ท,าน ได<แก, ประธาน กสทช. และรองประธาน
กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)
- ไม,เห็นชอบ จํานวน ๗ ท,าน ได<แก, รองประธาน กสทช. (พันเอก
ดร.เศรษฐพงคฯ) กสทช. ผศ.ดร.ธวั ช ชั ย ฯ กสทช.
ดร.สุทธิพลฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ กสทช. พลเอก สุกิจฯ
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ
๒.๘ โครงการศูน ยส,งเสริมการเข<าถึงและการใช<ประโยชนจากเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอรและการติ ด ต, อ สื่ อสารสํ า หรั บ คนตาบอด จํ า นวนเงิ น
๒,๕๕๔,๐๐๐ บาท
- เห็นชอบ จํานวน ๒ ท,าน ได<แก, ประธาน กสทช. และรองประธาน
กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)
- ไม,เห็นชอบ จํานวน ๗ ท,าน ได<แก, รองประธาน กสทช. (พันเอก
ดร.เศรษฐพงคฯ) กสทช. ผศ.ดร.ธวั ช ชั ย ฯ กสทช.
ดร.สุทธิพลฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ กสทช. พลเอก สุกิจฯ
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ
หมายเหตุ

๑. กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ และ กสทช. ประวิทยฯ ติดภารกิจไม,ได<อยู,ร,วม
ลงมติในวาระนี้ โดย กสทช. ประวิทยฯ จะจัดทําบันทึกเปGดเผยความเห็นส,ง
ให<ในภายหลัง
๒. กรรมการ กสทช. ที่ มีม ติไม, เห็ นชอบการจั ดสรรเงิน กองทุ นวิ จัยและพั ฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน
สาธารณะ ประจํา ปF ๒๕๕๖ (ประเภทที่ ๑) ได<จัด ทํ า บั นทึ กความเห็น ตาม
มาตรา ๕๕ แห,ง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท<ายรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ : ขออนุมัติจัดการประชุมเสวนาฯ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (กตป.) โดยใช-งบประมาณรายจายประจําปD ๒๕๕๖ : ผบ.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติมอบหมายให<สํานักงาน กสทช. จัดส,งเรื่องการจัดการประชุมเสวนาฯ
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให<คณะอนุกรรมการที่
ปรึกษาด<านกฎหมายของ กสทช. พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นความชอบ
ด<วยกฎหมาย พร<อมกั บเรื่องระเบียบต,า งๆ ที่ กตป. ได<จั ดทํา ขึ้น ซึ่งสํานั กงาน
กสทช. ได< จั ด ส, ง ให< ค ณะอนุ ก รรมการที่ ป รึ ก ษาด< า นกฎหมายของ กสทช. ไป
พิ จ ารณาแล< ว ตามมติ ที่ ป ระชุ ม กสทช. ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และให<สํานักงาน กสทช. ประมวลสรุปนํา เสนอที่ประชุม
กสทช. พิจารณาต,อไป

๑๔
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ : รางประมวลจริยธรรมของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ (นย.)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให< เ ลื่ อนการพิ จ ารณาวาระที่ ๕.๕ เรื่ อง ร, า งประมวลจริ ยธรรมของ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ
ออกไป ตามที่ เ ลขาธิ ก าร กสทช. เสนอ และให< สํ า นั ก งาน กสทช. นํ า เสนอ
ที่ประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต,อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ : รางระเบียบ กสทช. วาด-วยประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ-างของ
สํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ (นย.)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให<เลื่อนการพิ จารณาวาระที่ ๕.๖ เรื่ อง ร, า งระเบี ยบ กสทช. ว,า ด< ว ย
ประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ<างของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... ออกไป
ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช.
พิจารณาในครั้งต,อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ : การปรับปรุงโครงสร-างสํานักงาน กสทช. : บย.
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให<ปรับปรุงโครงสร<างชั่วคราวของสํานักงาน กสทช. โดยนําไปประกาศ
ในราชกิ จจานุเบกษาให< เปI นโครงสร< างถาวร โดยให< แก< ไขปรั บปรุงชื่ อภารกิ จ
เปI นสายงาน และชื่อกลุ,มงาน เปI นสํานัก ตามความเห็ นของประธาน กสทช.
กทค. และ กสท. รวมทั้งให<แก<ไขปรับปรุงชื่อสํานักในส,วนภารกิจกระจายเสียง
และโทรทัศน ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ) เสนอ ซึ่งจะได<จัดส,ง
รายละเอียดการแก<ไขให<สํานักงาน กสทช. ในภายหลัง
๒. มอบหมายให<สํานักงาน กสทช. จัดทําร,างระเบียบ กสทช. ว,าด<วยการแบ,งส,วน
งานภายในของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ พ.ศ. .... นําเสนอประธาน กสทช. พิจารณา
ลงนามในประกาศก,อนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให<มีผลบังคับ
ใช<ต,อไป

หมายเหตุ

๑. กสทช.ประวิทยฯ ติดภารกิจไม,ได<อยู,ร,วมพิจารณาในวาระนี้
๒. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๗ เรื่องการปรับปรุงโครงสร<างสํานักงาน กสทช.

๑๕
ระเบียบวาระที่ ๕.๘ : โครงการทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประจําปD ๒๕๕๗ : วย.
มติที่ประชุม

อนุมั ติ งบประมาณเพื่ อดํ า เนิ น โครงการทุ น การศึ ก ษา ประจํ า ปF ๒๕๕๗ ให< แ ก,
บุคลากรภายในสํานักงาน กสทช. และบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต,อในระดับปริญญาโท
จํานวน ๑ ทุน และปริญญาเอก จํา นวน ๑ ทุน ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ
๑๐,๘๖๖,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ,ายงบประมาณปF ๒๕๕๗ จํานวน ๒,๙๓๐,๐๐๐ บาท
และผูกพันงบประมาณปF ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ โดยยังไม,กําหนดสถาบันการศึกษา
ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ ดังนี้
ปF ๒๕๕๗
จํานวนเงิน ๒,๙๓๐,๐๐๐ บาท
ปF ๒๕๕๘
จํานวนเงิน ๓,๐๘๔,๐๐๐ บาท
ปF ๒๕๕๙
จํานวนเงิน ๒,๕๘๙,๐๐๐ บาท
ปF ๒๕๖๐
จํานวนเงิน ๑,๗๕๘,๐๐๐ บาท
ปF ๒๕๖๑
จํานวนเงิน ๕๐๕,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ มอบหมายให<สํานักงาน กสทช. รับไปดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ในภาพรวมทั้งหมด

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ : ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) รถตรวจสอบ
และหาทิศวิทยุ จํานวน ๕ คัน และเห็นชอบให-สํานักงาน กสทช. ดําเนินการซื้อรถ
ตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๕ คัน โดยวิธีการประกวดราคา : ภภ. พย.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาเห็นว,า เพื่อให<การดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถด<าน
ตรวจสอบการใช<ความถี่วิทยุฯ ในการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน
๕ คัน เปIนไปอย,างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบตามข<อเสนอของสํา นักงาน
กสทช. ดังนี้
๑. เห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) รถตรวจสอบและหา
ทิศวิทยุ จํานวน ๕ คัน ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
๒. เห็นชอบราคากลาง (อ<างอิง) รถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํา นวน ๕ คั น
จํา นวนเงิ น ๗๙,๒๐๓,๐๐๕ บาท ซึ่ งเปI นวงเงิ น ที่ รวมภาษีมูล ค, า เพิ่ ม และ
ค,าใช<จ,ายอื่นๆ แล<ว
๓. เห็น ชอบให< สํา นักงาน กสทช. ดํ าเนินการซื้อรถตรวจสอบและหาทิศ วิทยุ
จํานวน ๕ คัน โดยวิธีการประกวดราคา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ : ขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) สถานี
ตรวจสอบการใช-ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio
Monitoring Stations) และเห็นชอบให-สํานักงาน กสทช. ดําเนินการซื้อสถานี
ตรวจสอบการใช-ความถี่วิท ยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control
Radio Monitoring Stations) โดยวิธีการประกวดราคา : ภภ. พย.

๑๖

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาเห็นว,า เพื่อให<การดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถด<าน
ตรวจสอบการใช<ความถี่วิทยุฯ ในการจัดตั้งสถานีตรวจสอบการใช<ความถี่วิทยุ
ระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations)
จํานวน ๖ สถานี เปIนไปอย,างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบตามข<อเสนอของ
สํานักงาน กสทช. ดังนี้
๑. เห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) สถานีตรวจสอบการใช<
ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring
Stations) จํ านวน ๖ สถานี ตามที่ สํ านั กงาน กสทช. เสนอ ทั้ ง นี้ โดยให< ใ ช<
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกเช,นเดียวกับกรณีการจัดซื้อสถานีตรวจสอบ
การใช<ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จํานวน ๒๖ สถานี ซึ่งที่ประชุม
กสทช. ได< มีม ติ ใ นการประชุ มครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่ อวั น ที่ ๑๑ ธัน วาคม
๒๕๕๖ วาระที่ ๕.๗
๒. เห็ น ชอบราคากลาง (อ< า งอิ ง ) สถานี ต รวจสอบการใช< ค วามถี่ วิ ท ยุ ร ะบบ
ควบคุม ระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations)
จํ า นวน ๖ สถานี จํ า นวนเงิ น ๗๙,๒๗๑,๖๔๐ บาท ซึ่ ง เปI น วงเงิ น ที่ ร วม
ภาษีมูลค,าเพิ่มและค,าใช<จ,ายอื่นๆ แล<ว
๓. เห็นชอบให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการซื้อสถานีตรวจสอบการใช<ความถี่
วิทยุร ะบบควบคุม ระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring
Stations) จํานวน ๖ สถานี โดยวิธีการประกวดราคา
อนึ่ง กสทช.ประวิ ท ยฯ และ กสทช.สุ ภิญ ญาฯ ขอสงวนความเห็ นในประเด็ น
ข<อกําหนดทั่วไป เรื่องข<อกําหนดการเสนอสถานที่ โดยจะจัดทําความเห็นจัดส,งให<
ในภายหลัง

หมายเหตุ

๑. ที่ประชุมมีประเด็น ข<อสัง เกตเรื่องข<อกํา หนดทั่ว ไป ซึ่ งกํ าหนดให<ผู< ชนะการ
ประกวดราคาต<องจัดส,งข<อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ให<สํานั กงาน กสทช. ภายใน
๓๐ วัน โดยเห็นว,าสํานักงาน กสทช. ควรเปIนผู<พิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง
ซึ่งสํานักงาน กสทช. จะขอรับข<อสังเกตไปพิจารณาต,อไป
๒. กสทช. ประวิทยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๗๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้
“ผมเห็นชอบในเรื่องของการดําเนินโครงการนี้ แต,ไม,เห็นด<วยที่มีการกําหนด
เรื่องการเสนอสถานที่ตั้งสถานีตรวจสอบฯ ให<เปIนหน<าที่ของเอกชนผู<ชนะการ
ประกวดราคา เนื่องจากตามหลักการแล<วสถานที่ตั้งอาคารหรือทรัพยสินของ
ราชการควรต<องเปIนสิทธิของหน,วยงาน จึงเปIนเรื่องที่สํานักงาน กสทช. ควร
เปIนฝ|ายรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการในเรื่องนี้เอง และควรเปIนฝ|าย
กําหนดสถานที่ตั้งแต,ต<น ทั้งนี้ เพื่อไม,ก,อให<เกิดความได<เปรียบเสียเปรียบใน
ระหว, า งผู< เข< า ประกวดราคา หลีกเลี่ ย งปCญหาการใช< ดุล พินิ จของสํา นั กงาน

๑๗
กสทช. ในลักษณะที่อาจเปIนการให<คุณให<โทษต,อรายหนึ่งรายใด รวมทั้งเปIน
การปUองกันข<อครหาเกี่ยวกับความเปIนธรรมในการแข,งขัน”
๓. กสทช. สุ ภิญ ญาฯ มี บันทึ ก ที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๕๔ ลงวั น ที่ ๑๒ มี นาคม
๒๕๕๗ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้
“ดิฉันเห็นด<วยกับโครงการดังกล,าว แต,ขอสงวนความเห็นในเรื่องสถานที่ติดตั้ง
โดยสนับสนุนข<อเสนอของ กสทช.ประวิทยฯ ว,า สํานักงาน กสทช. ควรเปIน
ผู<สํารวจสถานที่ที่เหมาะสมและเปIนผู<ชี้จุดว,าควรเปIนสถานที่ใด รวมถึงการ
ดู แ ลสิ ท ธิ ใ นการได< ม าซึ่ ง สถานที่ ติ ด ตั้ ง ดั ง กล, า วหากเปI น ที่ ร าชพั ส ดุ ห รื อ ที่
สาธารณะที่สํานักงานฯ สามารถขอใช<สิทธิได< ทั้งนี้เพื่อเปIนการปUองกันมิให<เกิด
ข<อได<เปรียบเสียเปรียบกับเอกชนบางราย ตลอดจนปUองกันปCญหาภาระผูกพัน
ในเรื่องค,าเช,าที่อาจเกิดขึ้นตามมา”
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ : การแตงตั้ง คณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน : กสท. รส.
มติที่ประชุม

อนุมัติการแต,งตั้งคณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคด<านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน โดยมีองคประกอบ อํานาจหน<าที่และวาระการปฏิบัติงาน ๑ ปF
นับตั้งแต,วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ และให<คณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภค
ด<า นกิจ การกระจายเสี ยงและกิ จ การโทรทัศ น ชุด เดิ มที่ พ< นวาระปฏิบั ติหน< า ที่
จนกว,า จะมี คํา สั่งแต, งตั้ งใหม, ทั้ง นี้ โดยให< ได<รับค,า ตอบแทนค,า เบี้ ยประชุมใน
อัตราที่กํา หนดไว<เดิม ซึ่งเปIนการ ใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๑ แห, ง
พระราชบั ญญัติ องคกรจัด สรรคลื่ นความถี่ ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่ รองประธาน
กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน) เสนอ ดังนี้
๑. พลโท ดร.พีระพงษ มานะกิจ
ที่ปรึกษา
๒. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง,า
ที่ปรึกษา
๓. ผู<ช,วยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท
ที่ปรึกษา
๔. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา
ที่ปรึกษา
๕. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค
ประธานอนุกรรมการ
๖. ผู<ช,วยศาสตราจารย เอื้อจิต วิโรจนไตรรัตน
รองประธานอนุกรรมการ
๗. พันตํารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน รัตนพันธุ
รองประธานอนุกรรมการ
๘. นายนิพนธ โพธิ์พัฒนชัย
อนุกรรมการ
๙. นายชัยรัตน แสงอรุณ
อนุกรรมการ
๑๐. นายศุภภัทร มานะทัศน
อนุกรรมการ
๑๑. นางอรพินท วงศชุมพิศ
อนุกรรมการ
๑๒. นายจิระเดช พูลสุข
อนุกรรมการ
๑๓. พลโท ณัฐติพล กนกโชติ
อนุกรรมการ
๑๔. พลตรี อภิชาติ นพเมือง
อนุกรรมการ

๑๘
๑๕. ผู<ช,วยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค อนุกรรมการ
๑๖. ผู<อํานวยการกลุ,มงานรับเรื่องร<องเรียนและคุ<มครอง เลขานุการ
ผู<บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
หรือผู<แทน
๑๗. นางพลินี เสริมสินศิริ
ผู<ช,วยเลขานุการ
๑๘. นายตรี บุญเจือ
ผู<ช,วยเลขานุการ
๑๙. นางราตรี จุลคีรี
ผู<ช,วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต,งตั้งคณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคด<านกิจการ
กระจายเสี ย งและกิ จการโทรทั ศน ให< สํ า นั ก งาน กสทช. ดํ า เนิ นการตามมติ
หลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖
หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ ประชุ มได< มี ม ติ รั บ รองมติ ที่ ป ระชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑๑ เรื่อง การแต,งตั้งคณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคด<า น
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ : การแก- ไ ของคประกอบของคณะอนุ ก รรมการสงเสริ ม บริ ก ารด- า นกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนอยางทั่วถึง : กสท. มส.
มติที่ประชุม

อนุมัติการแก<ไของคประกอบของคณะอนุกรรมการส,งเสริมบริการด<านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนอย,างทั่ วถึง โดยให< พล.ต.ท. นเรศ นันทโชติ
พ< น จากการเปI น อนุ ก รรมการ และแต, ง ตั้ ง นายอรรถวุ ฒิ วิ กิ จ เศรษฐ เปI น
อนุกรรมการแทน ซึ่งเปIนการใช<อํา นาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห, ง
พระราชบั ญ ญั ติ อ งคกรจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่รองประธาน
กสทช. (พั น เอก ดร.นที ศุ ก ลรั ต น) เสนอ ทั้ ง นี้ ในการจั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต, ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการส,งเสริมบริการด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
อย,างทั่วถึง ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช.
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม
กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ ประชุ มได< มี ม ติ รั บ รองมติ ที่ ป ระชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑๒ เรื่อง การแก<ไของคประกอบของคณะอนุกรรมการส,งเสริม
บริการด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนอย,างทั่วถึง

๑๙
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายใน
ของสํานักงาน กสทช. : ปบ.
มติที่ประชุม

อนุ มัติ การแต,ง ตั้งคณะอนุก รรมการพิจ ารณาปรับปรุ งระเบีย บการบริ หารงาน
ภายใน ของสํานักงาน กสทช. โดยมีองคประกอบ อํานาจหน<า ที่และวาระการ
ปฏิ บั ติ ง าน ๒ ปF ซึ่ ง เปI น การใช< อํ า นาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห, ง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ ทั้งนี้ โดยให<ได<รับค,าตอบแทนเปIนเบี้ยประชุม ตามข<อ ๑๔ (๒) ข<อ ๑๕ และ
ข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว,าด<วยการประชุม ค,าตอบแทน และค,าใช<จ,ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. ศาสตราจารยพิเศษ ประสพสุข บุญเดช
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู<แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุกรรมการ
๓. ผู<แทนสํานักงานคณะกรรมการข<าราชการพลเรือน อนุกรรมการ
๔. ผู<แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ
๕. นายสุรินทร จิรวิศิษฎ
อนุกรรมการ
๖. พลอากาศเอก ไพโรจน รัตนพล
อนุกรรมการ
๗. นายเชิดชัย มีคํา
อนุกรรมการ
๘. นายสราวุธ เบญจกุล
อนุกรรมการ
๙. นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์
อนุกรรมการ
๑๐. นายพัฒนะพงษ กัลลประวิทย
อนุกรรมการ
๑๑. นางสาวมณีรัตน กําจรกิจการ
อนุกรรมการ
๑๒. รองเลขาธิการ กสทช.
อนุกรรมการและเลขานุการ
ที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย
๑๓. พนักงานของสํานักงาน กสทช.
ผู<ช,วยเลขานุการ
ที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย
๑๔. พนักงานของสํานักงาน กสทช.
ผู<ช,วยเลขานุการ
ที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย
ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต,งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการ
บริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติ
หลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑๓ เรื่อง การแต,งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
ระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช.

๒๐
๒. กสทช.ประวิทยฯ มีข<อสังเกตเกี่ยวกับกรณีการส,งผู<แทนจาก กทค. ว,าควรมี
การไล,ลําดับให<ชัด เจนและถูกต<องด<ว ยว,า เปIนคราวที่กรรมการท,านใดเสนอ
เพื่อที่กรรมการลําดับถัดไปจะได<ใช<สิทธิเสนอชื่อสําหรับคณะอนุกรรมการชุดที่
จะมีการแต,งตั้งหรือขยายอายุชุดต,อไป”
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ : การพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การใช-และเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ : กทค. ชท.
มติที่ประชุม

อนุมัติการแต,งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช<
และเชื่อมต,อโครงข,ายโทรคมนาคม ตามข<อ ๕๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช<
และเชื่อมต,อโครงข,ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให<มีองคประกอบ อํานาจ
หน<าที่และวาระการปฏิบัติงาน ๓ ปF ซึ่งเปIนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา
๓๓ แห,งพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่สํานักงาน
กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให<ได<รับค,าตอบแทนค,าเบี้ยประชุม ตามข<อ ๑๔ (๒) ข<อ ๑๕
และข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว,าด<วยการประชุม ค,าตอบแทน และค,าใช<จ,าย
ของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. นายสามารถ รัตนประทีปพร
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายพิทักษ เขมะรัตน
อนุกรรมการ
๓. ดร. กิตติน อุดมเกียรติ
อนุกรรมการ
๔. รศ. ดร. เสน,ห เอกะวิภาต
อนุกรรมการ
๕. ว,าที่ร<อยตรี ทรงพล สงวนจิตร
อนุกรรมการ
ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต,งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการใช<และเชื่อมต,อโครงข,ายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ใช< แ ละเชื่ อ มต, อ โครงข, า ยโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให< สํ า นั ก งาน กสทช.
ดํ า เนิ นการให< เ ปI นไปข< อ ๕๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อ ง การใช< แ ละเชื่ อ มต, อ
โครงข,ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช.
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม
กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ ประชุ มได< มี ม ติ รั บ รองมติ ที่ ป ระชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑๔ เรื่อง การพิจารณาแต,งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช<และเชื่อมต,อโครงข,ายโทรคมนาคม ตามประกาศ
กสทช. เรื่อง การใช<และเชื่อมต,อโครงข,ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๑
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ : การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจ-าหน-าที่และมอบหมาย
ให-ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน : กสท. มส.
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติการแต,งตั้งพนักงานเจ<าหน<าที่ (เพิ่มเติม) และมอบหมายให<ปฏิบัติการ
แทน กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิ จ การวิ ท ยุกระจายเสี ย ง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ง เปIน การใช<อํา นาจของ
กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห, ง พระราชบั ญ ญั ติ องคกรจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน) เสนอ ดังนี้
๑.๑ แต,งตั้งให<เลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจาย
เสียงและโทรทัศน เปIนพนักงานเจ<าหน<าที่และได<รับการมอบหมายให<
ปฏิ บัติ ก ารแทน กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่ อง หลั กเกณฑการ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๒ แต,งตั้งให< อปส. ๑ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก๑) ของ ปส. ๑ เปIน
พนักงานเจ<าหน<าที่และได<รับมอบหมายให<ปฏิบัติการแทน กสทช. ตาม
ข<อ ๑๐ วรรคท<าย และข<อ ๓๒ วรรคหนึ่ง ของประกาศ กสทช. เรื่อง
หลั ก เกณฑการกํ า กั บดูแ ลการทดลองประกอบกิจ การวิท ยุ คมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. เห็นชอบการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง การแต,งตั้งพนักงานเจ<าหน<าที่
และการมอบหมายให<ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการกํากับดูแลการประกอบ
กิจ การกระจายเสียงและกิ จการโทรทั ศน ตามเอกสารที่สํ า นักงาน กสทช.
เสนอ

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑๕ เรื่ อง การปรั บปรุ ง ประกาศ กสทช. เรื่ อง แต, งตั้ ง
พนักงานเจ<าหน<าที่และมอบหมายให<ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
๒. กสทช.ประวิทยฯ ได<มีข<อสังเกตเรื่องการแต,งตั้งพนักงานเจ<าหน<าที่เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจในด<านโทรคมนาคม ซึ่งปCจจุบันมีปCญหาขาดอัตรากําลังในระดับ บ.๓
เนื่ องจากการเกษี ย ณอายุ จึ งจะต<องมี ก ารแต,ง ตั้ ง ตํ า แหน, ง บ.๓ ทดแทน
ซึ่งเลขาธิการ กสทช. ขอรับเรื่องนี้ไปพิจารณาดําเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ : ผลการพิ จ ารณาความชอบด- วยกฎหมายของการอนุ ญ าต สั ม ปทาน หรื อ
สั ญ ญา และการพิ จ ารณาความจํ า เปf น และระยะเวลาในการถื อ ครองคลื่ น
ความถี่ สํ า หรั บ การประกอบกิ จการโทรทั ศน ระหวาง บริ ษั ท อสมท จํ ากั ด
(มหาชน) กับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเม-นต จํากัด : กสท. คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานฯ คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปfนในการใชงานคลื่นความถี่ฯ มส. ปส.๓

๒๒

มติที่ประชุม

ที่ประชุ มมีมติ เอกฉัน ท เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีต,อผลการ
พิจารณาความชอบด<วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ระหว,าง
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเม<นต จํากัด ตาม
ความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด<านกิจการกระจายเสียง
และกิ จการโทรทัศน และผลการพิจ ารณาความจํา เปIนและกํา หนดระยะเวลา
ในการใช<งานคลื่นความถี่ของ บริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเม<นต จํากัด ในการ
ดําเนินกิจการสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ช,อง ๓ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาความจํา เปIน การใช<ค ลื่นความถี่ ด<า นกิจการกระจายเสี ย งและกิ จ การ
โทรทัศน ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน) เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ : การพิจารณากิจการโทรทัศนระบบ DVB-T/H บนคลื่นความถี่ UHF ชอง ๕๘
ระหวางบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กับบริษัท อินเตอรเนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
จํา กัด (มหาชน) : กสท. คณะอนุก รรมการพิจ ารณาสัญ ญาสัมปทานฯ
คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปfนในการใช-งานคลื่นความถี่ฯ มส. ปส.๓
มติที่ประชุม

ที่ประชุ มมีมติ เอกฉัน ท เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีต,อผลการ
พิจารณาความชอบด<วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ระหว,าง
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท อินเตอรเนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด
(มหาชน) ตามความเห็น ของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญ ญาสัม ปทานด<า น
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และผลการพิจารณาความจําเปIนและ
กําหนดระยะเวลาในการใช<งานคลื่นความถี่ของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ในการดําเนินกิจการโทรทัศน ระบบ DVB-T/H บนคลื่นความถี่ UHF ช,อง ๕๘
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปIนการใช<คลื่นความถี่ด<านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน) เสนอ

หมายเหตุ

๑. กสทช. ประวิ ท ยฯ ตั้ ง ข< อ สั ง เกตว, า เมื่ อ ผลการพิ จ ารณาชี้ ว, า ไม, ช อบ ก็ มี
ประเด็นทางกฎหมายที่ต<องพิจารณาต,อ ๒ ส,วน คือบทแก<ไขและบทลงโทษ
จึงขอให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตรวจสอบข<อกฎหมาย กรณีต<องสั่งแก<ไข
ให<ถูกต<องก็ต<องดําเนินการ และหากมีบทกําหนดโทษก็ต<องบังคับต,อไป
๒. กสทช. ดร.สุทธิพลฯ ขอให<สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบรายละเอียดในสัญญา
ว,า ได<ระบุเรื่ องบทลงโทษไว< หรือไม, ซึ่งเลขาธิการ กสทช. ได<แจ<งว,าจะขอรั บไป
ดําเนินการ

๒๓
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ : การพิจารณาการดําเนินโครงการให-บริการสงวิทยุโทรทัศน ประเภทบอกรับ
เปfนสมาชิกระบบ MMDS ระหวาง กรมประชาสัมพันธ กับ บริษัท เวิลด สตาร
ทีวี (ไทยแลนด) จํากัด : กสท. คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานฯ
คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปfนในการใช-งานคลื่นความถี่ฯ มส. ปส.๓
มติที่ประชุม

ที่ประชุ มมีมติ เอกฉัน ท เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีต,อผลการ
พิจารณาความชอบด<วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ระหว,าง
กรมประชาสัมพันธ กับบริษัท เวิลด สตาร ทีวี (ไทยแลนด) จํากัด ตามความเห็น
ของคณะอนุก รรมการพิจ ารณาสั ญ ญาสั ม ปทานด<า นกิ จการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน และผลการพิจารณาความจําเปIนและกําหนดระยะเวลาในการ
ใช<งานคลื่นความถี่ของกรมประชาสัมพันธ ในการใช<คลื่นความถี่สําหรับกิจการ
โทรทั ศ นบอกรั บ เปI น สมาชิ ก ด< ว ยเทคโนโลยี MMDS ตามความเห็ น ของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปIนการใช<คลื่นความถี่ด<านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน) เสนอ
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กสทช.ประวิ ท ยฯ ตั้ ง ข< อ สั ง เกตว, า เมื่ อ ผลการพิ จ ารณาเห็ น ว, า เหตุ แ ห, ง ความ
จํา เปIนในการถือครองคลื่นความถี่ดังกล,าวของกรมประชาสัมพัน ธได<สิ้นสุดลง
แล<วตามผลของการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน จึงต<องคืนคลื่นความถี่มายัง กสทช.
เพื่ อ จั ด สรรต, อ ไป ดั ง นั้ น จึ ง ขอให< สํ า นั ก งาน กสทช. ตรวจสอบเกี่ ย วกั บ
กระบวนการที่จ ะต<องดําเนินต,อไป ตลอดจนศึ กษารายละเอีย ดเรื่ องแถบคลื่ น
ความถี่ นั้ น ว, า เมื่ อได< คื น มาแล< ว มี ม ากเพี ย งพอที่ จ ะใช< ป ระโยชนอะไรหรื อ ไม,
อย,างไร กรณีแถบคลื่นความถี่ว,างยังมีไม,เพียงพอสําหรับการใช<ประโยชน ก็ต<อง
กํ า หนดแผนและแนวทางดํ า เนิ น การต, อ ไปด< ว ย และให< นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม
กทค. พิจารณาต,อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ : พิจารณารางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... : กสท. ปส.๑
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบในหลักการร,างประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ นและกิ จ การโทรคมนาคมแห, ง ชาติ เรื่ อ ง
หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. .... ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน) เสนอ
๒. มอบอํานาจให< กสท. ปฏิบัติหน<าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห,ง
พระราชบั ญญั ติ องคกรจั ดสรรคลื่ นความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ
จั ด ให< มี การรั บฟC ง ความคิ ดเห็ นสาธารณะจนเสร็ จ สิ้ น กระบวนการ และให<
ประธาน กสท. ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช.
เพื่อประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาต,อไป

๒๔
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กสทช. ประวิ ทยฯ ขอให< สํา นั ก งาน กสทช. ศึกษาในประเด็ นการหารายได< ว, า
ในช, ว งของการอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การนี้ ส ามารถกระทํ า ได< ห รื อ ไม,
โดยเฉพาะในส,วนของบริการธุรกิจ และแนวทางที่เหมาะสมควรเปIนเช,นไร

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ : รางประกาศ กสทช. วาด- ว ยหลั ก เกณฑกํ า กั บ ดู แ ลการแขงขั น ในกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จํานวน ๒ ฉบับ : กสท. สส.
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให< ถ อนเรื่ อ งในวาระที่ ๕.๒๐ เรื่ อ ง ร, า งประกาศ กสทช. ว, า ด< ว ย
หลัก เกณฑกํ า กั บดู แ ลการแข, งขั น ในกิ จการกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น
จํานวน ๒ ฉบับ ออกจากการพิจารณา ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.
นที ศุกลรัตน) เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ : สรุ ป ผลการรั บ ฟG ง ความคิ ด เห็ น สาธารณะและแนวทางดํ า เนิ น การตอราง
ประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... : กสท. วส.
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีต,อสรุปผลการรับฟCงความคิดเห็น
สาธารณะและแนวทางดํ า เนิ น การต, อร, า งประกาศ กสทช. เรื่ อ ง กํ า หนด
ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. .... ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให<สํานักงาน กสทช.
นําไปเผยแพร,ในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ต,อไป
๒. เห็นชอบร,างประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะ และประเภทของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตามที่รองประธาน
กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน) เสนอ ทั้งนี้ ให<นําเสนอประธาน กสทช.
เพื่อลงนามในประกาศฯ ดังกล,าว เพื่อนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต,อไป
อนึ่ง กสทช. ดร.สุทธิพลฯ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ กสทช.ประวิทยฯ และ กสทช.
สุภิญญาฯ มีประเด็นข<อสังเกตบางประการ โดยจะจัดส,งความเห็นให<ในภายหลัง
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๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๒๑ เรื่อง สรุป ผลการรับฟC งความคิด เห็นสาธารณะและ
แนวทางดําเนินการต,อร,างประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภท
ของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
๒. กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๘/๒๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้
“การกําหนดคํานิยามของ “การให<บริการแบบประยุกต” ที่ให<หมายรวมถึง
การให<บริการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน เปIนการ
นิ ย ามเกิ น ขอบเขตของการให< บ ริ ก ารในกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อกิ จ การ

๒๕
โทรทั ศ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งคกรจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การ
ประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสีย ง วิทยุโ ทรทั ศน และกิจ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ได<มีนิยามของ “กิจการกระจายเสียง” และ “กิจการโทรทัศน”
โดยได<หมายรวมถึง “...หรือกิจการอื่นทํานองเดียวกันที่ กสทช. กําหนด...”
ซึ่งแม<ว,า กสทช. มีอํานาจในการกําหนดว,ากิจการใดเปIนกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน แต,จะต<องเปIนลักษณะการให<บริการทํานองเดียวกันกับที่
กําหนดไว<ในนิยามข<างต<น แต,การให<บริการสํารวจความนิยมในกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศนเปIนการให<บริการสํารวจข<อมูลด<านกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน มิใชเปIนการให<บริการส,งข,าวสาร หรือแพร,ภาพใดๆ
ผ,านระบบโครงข,ายตามที่บัญญัติไว<แต,อย,างใด จึงมีประเด็นที่อาจสงสัยต,อ
อํานาจหน<าที่ของ กสทช. ในการเข<าไปกํากับกิจการดังกล,าว ในขณะที่การ
สํารวจความนิยมในภาคธุรกิจอื่นๆ ไม,ต<องขอรับอนุญาตจากหน,วยงานกํากับ
ดูแลใดๆ”
๓. กสทช. ประวิทยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๘๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้
“ในปC จ จุ บั น บริ ก ารสํ า รวจความนิ ย มในกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ กิ จ การ
โทรทัศนเปIนประเด็นที่ผู<ประกอบกิจการให<ความสําคัญ เนื่องจากกระทบต,อ
ความสามารถในการหารายได< และยังเปIนประเด็นที่ มีข<อสงสั ยในแง,ค วาม
น,าเชื่อถือของการสํารวจ จึงเปIนเรื่องดีที่ กสทช. ใส,ใจที่จะกํากับดูแลในเรื่องนี้
อย,างไรก็ตาม ควรพิจารณาให<ชัดเจนว,าบริการดังกล,าวเข<าลักษณะเปIนกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามนิยามของกฎหมายหรือไม, เพื่อมิให<เปIน
ปCญหาในภายหลัง โดยเฉพาะเมื่อมีการใช<คําว,า “บริการสํารวจความนิยมใน
กิ จ การกระจายเสี ย งกิ จ การโทรทั ศ น” ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ แ ล< ว ย, อมทํ า ได< ใ น
หลากหลายวิธีการ หากมิได<นิยามให<ชัดเจนอาจทําให<เกิดปCญหาในการกํากับ
ดูแลต,อไป
ทั้ ง นี้ การกํ า หนดให< บ ริ ก ารดั ง กล, า วเข< า สู, ก ารกํ า กั บ ดู แ ลอาจไม, ใ ช,
มาตรการที่เหมาะสมก็ได< แนวทางที่ดีจึงควรตั้งต<นจากเจตนารมณที่ชัดเจน
แล<วจึงกําหนดมาตรการที่ตอบสนองต,อเปUาหมายได< รวมทั้งไม,จําเปIนต<องใช<
เพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่ง แต,อาจมีมาตรการหลักและมาตรการเสริม
อื่นๆ ร,วมกันก็ได<”
๔. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๔๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้
“ดิฉันขอสงวนความเห็นในการพิจารณาร,างประกาศฉบับนี้เช,นเดียวกับที่เคย
อภิป รายไว< ใ นการประชุ ม กสท. ครั้ งที่ ๓๙/๒๕๕๖ เนื่ องจากเห็ นว,า การ
กํ า หนดนโยบายที่ เกี่ ย วข< องกับ การให< บริ การในรู ปแบบใหม, ซึ่ง เปI น ผลจาก
ความก< า วหน< า ทางเทคโนโลยีใ นยุ คหลอมรวม สํา นั ก งาน กสทช. ควรต<อง
จัดทําข<อมู ลที่แสดงถึงสาระสํา คัญ ตลอดจนข<อเท็จ จริงที่เกี่ยวข<อง (White

๒๖
paper) เพื่อสร<างความเข<าใจแก,ผู<มีส,วนได<เสียและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ใน
การพิจารณาชั้นการประชุม กสทช. ที่ผ,านมา และในการประชุม กสทช. ครั้ง
ล, า สุ ด ครั้ง นี้ ไ ด< มีก รรมการหลายท, า นตั้ง ข< อสั งเกตต,อร, า งประกาศฉบั บนี้ ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงบริการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
ว,า เกินขอบเขตการนิยามกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนตามกฎหมาย
หรื อไม, ดัง นั้ น จึ ง ขอเสนอให< สํ า นั ก งานฯ นํ า เสนอรายงานการศึ ก ษาทาง
วิชาการที่สะท<อนถึงเจตนารมณในการออกร,า งประกาศต,อที่ป ระชุม กสท.
และที่ประชุม กสทช. เพื่อให<กรรมการทุกท,านได<รับทราบอย,างเปIนทางการใน
การประชุม กสทช. ครั้งถัดไป”
๕. กสทช. ดร.สุทธิพลฯ มีบั นทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๕/๑๘๗ ลงวั นที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๕๗ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้
“๑. การแก<ไขปรับปรุงนิยาม “การให<บริการแบบประยุกต” ให<หมายความ
รวมถึงการให<บริการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทั ศนด< ว ยนั้ น มี ข<อสั งเกตว, า นิ ย าม “การให< บริ ก ารแบบประยุก ต”
ดังกล,าว กํา หนดเกินกรอบนิยาม “กิจการกระจายเสียง” และ “กิจการ
โทรทัศน” ตามที่บัญญัติไว<ในพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือไม, เนื่ องจาก การให<บ ริ ก ารสํ า รวจข< อมู ล ด<า นกิ จ การ
กระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น มิ ใ ช, เ ปI น การให< บ ริ ก ารส, ง ข, า วสาร
สาธารณะหรื อ รายการไปยั ง เครื่ องรั บ ที่ ส ามารถรั บ ฟC ง หรื อ รั บ ชมการ
ให<บริการนั้นๆ ได< อีกทั้งประเด็นนี้ สํานักงาน กสทช. ยังมิได<ตรวจสอบ
ข< อกฎหมายตามมติ ที่ ป ระชุ ม กสทช. ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่ อวั นที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ว,า การสํารวจความนิยมสอดคล<องกับนิยาม “กิจการ
กระจายเสียง” และ “กิจการโทรทัศน” ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือไม,
๒. สํ า หรับการกํ า หนดประเภทของการให<บริก ารแบบประยุ ก ตไว<เพิ่ มเติ ม
ให<รวมถึงการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการกําหนดอัตราค,าโฆษณาในกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศนด<วย นั้น ผมเห็นว,า ผลการสํารวจความนิยมเปIน
ข<อมูลพื้นฐานต,อการกําหนดอัตราค,าโฆษณา ซึ่งเปIนแหล,งรายได<หลักใน
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซึ่งหากการสํารวจ
ความนิยมไม,ได<เปIนไปตามหลักวิชาการเฉพาะด<านและไม,เปIนไปด<วยความ
โปร, ง ใส อาจส, ง ผลกระทบต, อผู< ป ระกอบการรายใหม, ที่ เ พิ่ ง เข< า สู, ต ลาด
จนเปIนเหตุให<ไ ม,สามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพและเปIนประโยชนต, อ
สังคมได<และอาจต<องเลิกกิจการ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพยที่ควรได<รับ
จากผู<โฆษณาและผู<สนับสนุนรายการ ดังนั้น การสํารวจความนิยม หรือ
การจัดทํา Rating ดังกล,าว จึงควรกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลและ
เปIนไปตามหลักวิชาการเฉพาะด<านด<วยความเปIนธรรมและโปร,งใส”

๒๗
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒ : การจั ด ทํ า รางประกาศ กสทช. เรื่ อ ง มาตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อ ง
โทรคมนาคมและอุ ป กรณสํ า หรั บ เครื่ อ งวิ ท ยุ คมนาคมสถานี แมขาย (Base
Unit) และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกขาย (Pocket Unit) ที่ใช-ระบบเครื่องวิทยุ
ติดตามตัวเฉพาะกลุม (On-site Paging system) : กทค. ทท.
มติที่ประชุม

๑. รั บ ทราบรายงานการศึ ก ษาผลกระทบจากการกํ า กั บ ดู แ ล (Regulatory
Impact Analysis : RIA) ต,อร,างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม,ข,าย
(Base Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ,ม (On-site Paging system)
และร,างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข,าย (Pocket Unit) ระบบเครื่องวิทยุ
ติดตามตัวเฉพาะกลุ,ม (On-site Paging system) ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
๒. เห็นชอบในหลักการต,อร,างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่ อ งโทรคมนาคมและอุป กรณสํ า หรับ เครื่ องวิ ท ยุ คมนาคมสถานี แ ม, ข, า ย
(Base Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ,ม (On-site Paging system)
และร,างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข,าย (Pocket Unit) ระบบเครื่อง
วิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ,ม (On-site Paging system) ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
๓. เห็นชอบแนวทางประกอบการรับฟCงความคิดเห็นจากผู<มีส,วนได<ส,วนเสียและ
ประชาชนทั่วไปต,อร,างประกาศ กสทช. และเอกสารประกอบการรับฟCงความ
คิดเห็น จากผู< มีส, วนได< ส,ว นเสียและประชาชนทั่ว ไปต,อร,า งประกาศ กสทช.
ตามข< อ ๒ ตามที่ สํ า นั ก งาน กสทช. เสนอ ทั้ ง นี้ ให< สํ า นั ก งาน กสทช.
ดํา เนิ นการจั ดรั บฟC งความคิด เห็ นสาธารณะให< เปI นไปตามมาตรา ๒๘ แห, ง
พระราชบั ญญั ติ องคกรจั ดสรรคลื่ นความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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ในการประชุ ม กสทช. ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ป ระชุม ได<มี ม ติ รับ รองมติ ที่ ป ระชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒๒ เรื่อง การจัดทําร,างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทาง
เทคนิ คของเครื่ องโทรคมนาคมและอุ ปกรณสํ า หรั บเครื่องวิ ทยุคมนาคมสถานี
แม,ข,าย (Base Unit) และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข,าย (Pocket Unit) ที่ใช<
ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ,ม (On-site Paging system)

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๓ : สรุปผลการรับฟGงความเห็นของผู-มีสวนได-เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง การจัดทํา
หลักเกณฑมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ใช-เทคโนโลยี
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA): กทค. ทท.

๒๘
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟCงความเห็นของผู<มีส,ว นได<เสียและประชาชนทั่วไป
เรื่ องการจั ด ทํ า หลั ก เกณฑมาตรฐานทางเทคนิ ค เครื่ องโทรคมนาคม และ
อุปกรณที่ใช<เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access
(E-UTRA) ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําไป
เผยแพร,ในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ต,อไป
๒. เห็ น ชอบร, า งประกาศ กสทช. เรื่ อ ง มาตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณสํา หรับ เครื่องวิ ทยุค มนาคมสถานีฐ านและสถานี
ทวนสัญญาณกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล IMT ซึ่งใช<เทคโนโลยี Evolved
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) และร,างประกาศ กสทช.
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณสําหรับเครื่อง
วิทยุคมนาคมลูกข,ายกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล IMT ซึ่งใช<เทคโนโลยี
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ตามที่สํานักงาน
กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนาม
ในประกาศก,อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต,อไป
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๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๒๓ เรื่อง สรุปผลการรับฟCงความเห็นของผู<มีส,วนได<เสียและ
ประชาชนทั่ ว ไป เรื่ อ ง การจั ด ทํ า หลั ก เกณฑมาตรฐานทางเทคนิ ค เครื่ อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ ที่ใช<เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial
Radio Access (E-UTRA)
๒. กสทช.ประวิ ท ยฯ ขอเปG ด เผยความเห็ น และข< อ สั ง เกตเพิ่ ม เติ ม โดยจะ
จัดทําความเห็นจัดส,งให<ในภายหลัง
โดยมีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๘๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอให<บันทึก
ความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้
“การจัดรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะต,อร,างประกาศทั้งสองฉบับนี้เปIนกรณี
ตัว อย, า งที่ ดีว,า สํ านั กงาน กสทช. ได<ดํ าเนิ นการตามระเบี ยบ กทช. ว, าด< ว ย
การรั บ ฟC ง ความคิ ด เห็ น สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๒๘ แห, ง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได<มีการเผยแพร,
เอกสารและจั ด รั บฟCงความคิด เห็น รวมระยะเวลาถึ ง ๔๙ วั น มิ ใช, เปI น การ
เร,งรัดจัดรับฟCงความคิดเห็นโดยไม,เปGดโอกาสให<ประชาชนได<มีเวลาในการทํา
ความเข<าใจกับเอกสาร ซึ่งนับเปIนการปGดกั้นการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะ
อย,างแท<จริง ดังที่สํานักงานฯ ได<เคยดําเนินการในร,างประกาศบางฉบับ ทั้งที่
คณะอนุ ก รรมการที่ ป รึ ก ษากฎหมาย กสทช. ยื น ยั น ตามที่ กสทช. ขอ
ความเห็นแล<วว,าระเบียบ กทช. ว,าด<วยการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ.
๒๕๔๘ ยังมี ผลใช<บังคั บอยู, โดยเฉพาะอย,า งยิ่ งในส,ว นกิ จการโทรคมนาคม
ดังนั้น ต,อจากนี้ไปสํานักงาน กสทช. ยังต< องถื อปฏิบัติต ามระเบียบ โดยไม,
สามารถอ<างได<ว,าระเบียบดังกล,าวขัดกับกฎหมายอีก”

๒๙
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๔ : รายงานผลการดํ า เนิ น งานของอนุ ก รรมการประสานงานการบริ ห ารคลื่ น
ความถี่ เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม
และขอความเห็นชอบ (ราง) แผนความถี่วิทยุเพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการ
วิทยุคมนาคม (พ.ศ. ....) : กทค. คณะอนุกรรมการประสานงานฯ วภ.
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุ มมี มติเอกฉันท เห็น ชอบในหลักการร,า งแผนความถี่วิ ทยุ เพื่อความ
มั่ น คงของรั ฐ ในกิ จ การวิ ท ยุ ค มนาคม (พ.ศ. ....) ตามเอกสารที่ สํ า นั ก งาน
กสทช. เสนอ
๒. เห็ นชอบให< ย กเว< นการเปG ดเผยร, า งแผนความถี่ วิ ทยุ เพื่อความมั่ น คงของรั ฐ
ในกิจการวิทยุคมนาคม (พ.ศ. ....) ให<สาธารณชนทราบ ทั้งนี้ เพื่อให<เปIนไป
ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห,ง พ.ร.บ.ข<อมูลข,าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ เนื่องจากข<อมูลในร,างแผนความถี่วิทยุเพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการ
วิท ยุ คมนาคม (พ.ศ. ....) เปIน ข< อมูลชั้ นความลั บมากของหน, วยงานราชการ
(หน,วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ)

หมายเหตุ

กสทช.ประวิทยฯ มีประเด็นข<อสังเกตเรื่องการจัดรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะ
โดยมีบั นทึ กที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๗๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอให< บันทึ ก
ความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้
“ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอว,า ร,างแผนนี้ไม,จําเปIนต<องจัดให<มีการรับฟCงความ
คิดเห็นของผู<มีส,วนได<ส,วนเสียและประชาชนทั่วไปตามมาตรา ๒๘ แห,ง พ.ร.บ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น สํานักงาน กสทช. ควรวิเคราะหให<
ชัดเจนเสียก,อนเกี่ยวกับสถานะของแผนดังกล,าวว,า เปIนกฎทางปกครองหรือไม,
กรณีหากเปIนเพียงแนวทางภายในที่จะไม,มีการบังคับใช<ทั่วไปหรือบังคับใช<ต,อผู<ใด
เลย ผมก็เห็นชอบด<วยได<ในประเด็นเรื่องการไม,เผยแพร, ไม,ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา และไม,รับฟCงความคิดเห็น แต,หากแผนดังกล,าวมีการใช<ในการกํากับดูแล
ก็ย,อมเข<าข,ายที่จะต<องจัดให<มีการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะตามระเบียบ กทช.
ว,าด<วยการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงแม<ว,าในแง,ของเนื้อหา
ของแผนฯ อาจไม,เกี่ยวข<องกับการแข,งขันในการประกอบกิจการก็ตาม ทั้งนี้การ
ดําเนินการที่ไม,ครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด อาจส,งผลไปถึงความไม,ชอบ
ด<วยกฎหมายของแผนฯ ดังกล,าวด<วย
อนึ่ง ตามที่สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบฐานข<อมูลสารสนเทศการใช<งานคลื่น
ความถี่ของหน,วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ ปรากฎว,า มีคลื่นความถี่ที่หน,วยงาน
เพื่อความมั่ นคงของรัฐ ใช<ง านจํ านวนหนึ่ง ที่ไ ม,พ บหลั กฐานการอนุ ญาตนั้น ผม
ขอให<สํ านั กงาน กสทช. เร, งรั ดให< หน,ว ยงานเพื่อความมั่ นคงของรั ฐดํ าเนินการ
ขอรับการจัดสรรความถี่วิทยุที่ไม,พบหลักฐานการอนุญาตดังกล,าวจาก กสทช. ให<
ถูกต<องตามกฎหมายโดยด,วน”

๓๐
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๕ : รางระเบี ย บ กสทช. วาด- ว ยการรั ก ษาพยาบาลของพนั ก งานและลู ก จ- า ง
พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ
มติที่ประชุม

เห็นชอบร,างระเบียบ กสทช. ว,าด<วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ<าง
พ.ศ. .... ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายใน
ของสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให<แก<ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให< เ พิ่ ม เติ ม ข< อ ความในข< อ ๕ (๑๑) ต, อ ท< า ยข< อความ “...ตามที่ สํ า นั ก งาน
กสทช. กําหนด” ว,า “โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ”
๒. ให<เพิ่มเติมข<อความท<ายข<อ ๑๒ เปIนข<อความดังนี้ “แต,ทั้งนี้ต<องไม,เกินเก<าสิบวัน
นั บ แต, วั น พ< น สภาพความเปI น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ< า งหรื อ ถู ก สั่ ง พั ก งานหรื อ
พ<นสภาพความเปIนบุคคลในครอบครัว...”
๓. ให<กําหนดเงื่อนไขในข<อ ๒๐ ให<ชัดเจนว,า กรณีการจ,ายค,ารักษาตามที่จ,ายจริง
นั้น เปIนไปในลักษณะที่สํานักงานจ,ายตรงโดยผู<เจ็บป|วยไม,ต<องสํารองจ,ายก,อน
และกรณี นี้อยู, ใ นเงื่ อนไขเช, นเดี ย วกั บ กรณี ทั่ ว ไปคื อ สํ า นัก งาน กสทช. จะ
รับผิดชอบเต็มจํานวนเฉพาะกรณีการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ
๔. ให< แ ก< ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข< อความในข< อ ๒๑ โดยให< เ พิ่ ม เติ ม ข< อความ “...ในกรณี
จํ า เปI น ” ต, อ ท< า ยคํ า ว, า “การเบิ ก ค, า รั ก ษาพยาบาล” และให< แ ก< ไ ขคํ า ว, า
“คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห, ง ชาติ เปI น กรณี ไ ป” แก< ไ ขใหม, เ ปI น “ประธานกรรมการ
กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคมแห, ง ชาติ
เปIนกรณีไป”
๕. ให<ตัดข<อความในข<อ ๒๒ “...ลาติดตามคู,สมรส” ออก
ทั้งนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําระเบียบดังกล,าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนาม
ก,อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต,อไป

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ ประชุ มได< มี ม ติ รั บ รองมติ ที่ ป ระชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒๕ เรื่อง ร,างระเบียบ กสทช. ว,าด<วยการรักษาพยาบาลของ
พนักงานและลูกจ<าง พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๖ : รางระเบีย บ กสทช. วาด- วยยุท ธภั ณฑประเภทที่ ใช-สํา หรับ การปuองกันวัต ถุ
ระเบิด พ.ศ. .... : นย. ภภ.
มติที่ประชุม

เห็นชอบร,างระเบียบ กสทช. ว,าด<วยยุทธภัณฑประเภทที่ใช<สําหรับการปUองกัน
วัต ถุร ะเบิ ด พ.ศ. .... เพื่ อให<เปIน ไปตามประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่ อง การ
กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับยุทธภัณฑประเภทที่ใช<สําหรับการปUองกัน
วั ต ถุ ร ะเบิ ด ตามที่ สํ า นั ก งาน กสทช. เสนอ ทั้ ง นี้ ให< สํ า นั ก งาน กสทช. รั บ

๓๑
ข<อคิดเห็นของที่ประชุมไปแก<ไขปรับปรุงข<อ ๘ ของร,างระเบียบดังกล,าว โดยให<
เพิ่ ม เติ ม ผู< ไ ด< รั บ อนุ ญ าต ได< แ ก, กรรมการ กสทช. คณะอนุ ก รรมการ และ
คณะทํางาน และให<นําเสนอ กสทช. ดร.สุทธิพลฯ พิจารณาความถูกต<องอีกครั้ง
เพื่อให<เกิดความรอบคอบก,อนนําเสนอประธาน กสทช. พิจารณาลงนามและนําไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต,อไป
หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ ประชุ มได< มี ม ติ รั บ รองมติ ที่ ป ระชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒๖ เรื่อง ร,างระเบียบ กสทช. ว,าด<วยยุทธภัณฑประเภทที่ใช<
สําหรับการปUองกันวัตถุระเบิด พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๗ : การพิ จ ารณาคํ า สั่ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ที่ ๑/๒๕๕๗ : ผบ.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติมอบหมายให<สํานักงาน กสทช. จัดส,งคํา สั่งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ ๑/๒๕๕๗ ให<คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด<าน
กฎหมายของ กสทช. เพื่อขอให<พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นความชอบด<วย
กฎหมายพร<อมกับเรื่องระเบียบต,างๆ ที่ กตป. ได<จัดทําขึ้น ซึ่งสํานักงาน กสทช.
ได<จัดส,งให<คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด<านกฎหมายของ กสทช. ไปพิจารณาแล<ว
ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
และให<สํานักงาน กสทช. ประมวลสรุปนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต,อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๘ : ผลการศึกษาเรื่องการใช-ทรัพยากรของหนวยงานกํากับดูแลในโครงการติดตาม
นโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) : กสทช.สุภิญญาฯ
และ กสทช.ประวิทยฯ
มติที่ประชุม

๑. รั บทราบผลการศึ ก ษาเรื่ องการใช< ท รั พ ยากรของหน, ว ยงานกํ า กับ ดูแ ลใน
โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ตาม
เอกสารที่ กสทช.สุภิญญาฯ และ กสทช.ประวิทยฯ เสนอ
๒. มอบหมายให<สํานักงาน กสทช. ประสานงานเพื่อขอรายงานผลการศึกษา
เรื่องการใช<ทรัพยากรของหน,วยงานกํากับดูแลในโครงการติดตามนโยบายสื่อ
และโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ฉบับสมบูรณหรือฉบับล,าสุดที่มี
เพื่ อ นํ า มาศึ ก ษาและพิ จารณาในส, ว นประเด็ น ข<อ ทั ก ท< ว งที่ มี น้ํ า หนั ก ทาง
วิช าการ โดยหากพบว, ามี ประเด็น ที่ มีความคลาดเคลื่อน ขอให< สํา นักงาน
กสทช. ดําเนินการชี้แจง สํ าหรั บประเด็นข< อท<ว งติงที่เปIนเรื่องจริง ให<เร, ง
ดํ า เนิ น การแก< ไ ขปรั บ ปรุ ง ให< ถู ก ต< อ งโดยเร็ ว แล< ว ให< สํ า นั ก งาน กสทช.
นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบต,อไป

๓๒
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กสทช.ประวิ ท ยฯ ตั้ ง ข< อ สั ง เกตว, า ส, ว นที่ ค วรให< ค วามสํ า คั ญ คื อ รายงานผล
การศึกษา และสํานักงาน กสทช. ควรเน<นแนวทางในเชิงปUองกันปCญหา เช,น
การจั ด สรรงบประมาณตามยุ ท ธศาสตร การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด (kpi) เปI น การ
ล,วงหน<า รวมทั้งการเปGดเผยข<อมูลตามกฎหมาย เปIนต<น ซึ่งสิ่งเหล,านี้เปIนเรื่องที่มี
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายรองรั บ ทั้ ง สิ้ น จึ ง ไม, ใ ช, เ รื่ อ งเกิ น เลยจากอํ า นาจหน< า ที่
และการดํ า เนิ น การในเรื่ อ งลั ก ษณะนี้ ก็ จ ะส, ง ผลเปI น การจํ า กั ด ปC ญ หาได<
ค,อนข<างมาก สําหรับในส,วนข<อทักท<วงของสํานักงานการตรวจเงินแผ,นดิน (สตง.)
มี ข< อสั ง เกตว, า ต< อ งนํ า เสนอต, อ กสทช. หรื อไม, แต, เ ห็ น ว, า อย, า งน< อยควรที่ จ ะ
รายงานเพื่อให<ทราบถึงเนื้อหาของข<อทักท<วงเหล,านั้น

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๙ : การใช-จายงบประมาณ คาใช-จายในการเดินทางไปปฏิบั ติงานตางประเทศ
ของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. : ยย.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบเรื่ องการใช< จ, า ยงบประมาณ ค, า ใช< จ, า ยในการเดิน ทางไปปฏิบั ติ ง าน
ต,างประเทศของ กสทช. และสํา นักงาน กสทช. ซึ่งสํานักงาน กสทช. ได<จัดส,ง
ความเห็ น ของสํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ, น ดิ น ให< ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. เพื่อใช<เปIนข<อมูลในการพิจารณากลั่นกรอง
งบประมาณรายจ, า ยประจํ า ปF ๒๕๕๗ ตามที่ เ ลขาธิ ก าร กสทช. รายงานให<
ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓๐ : การขยายระยะเวลาและการแก-ไของคประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน : กสท., มส.
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติให<ขยายระยะเวลาในการดํารงตําแหน,งของคณะอนุกรรมการในภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน (จํานวน ๑๙ คณะ) ออกไปอีก ๑ ปF นับแต,วันที่
ครบกําหนดระยะเวลาเดิม โดยให<มีอํานาจหน<าที่ และได<รับสิทธิค,าตอบแทน
ค, า เบี้ ย ประชุ ม ในอั ต ราที่ กํ า หนดไว< เ ดิ ม ซึ่ ง เปI น การใช< อํ า นาจของ กสทช.
ตามมาตรา ๓๓ แห, ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งคกรจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ฯ พ.ศ.
๒๕๕๓ ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ
๒. อนุมัติให<แก<ไของคประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน (จํานวน ๑๙ คณะ) ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ ให<นายกรีวุฒิ
กิติยาติศัย พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ และให<แต,งตั้ง พันเอก สุวัฒน
ยศประกอบ เปIนอนุกรรมการแทน
(๒) คณะอนุกรรมการผังรายการและเนื้อหารายการ ให<นายแสงชัย รัตนเสรีวงษ
พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ และให<แต,งตั้ง นายสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒกุล
เปIนอนุกรรมการแทน

๓๓
(๓) คณะอนุกรรมการส,งเสริมการกํากับดูแลกันเอง ให<พลตํารวจโท สุรพล
ทวนทอง พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ และให<แต,งตั้ง ดร.ธนกร ศรีสุขใส
เปIนอนุกรรมการแทน
(๔) คณะอนุ กรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งบริ ก ารธุ ร กิ จ ให< น ายอดิ เ ทพ
ศรีรัตนไพทูรย พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ และให<แต,งตั้งพลตํารวจโท
สุรพล ทวนทอง เปIนอนุกรรมการแทน
(๕) คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ให<พลโท เดชาวัต สังธกรณ พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ และให<แต,งตั้ง
พลตํารวจโท นเรศ นันทโชติ เปIนอนุกรรมการแทน
(๖) คณะอนุกรรมการกําหนดโครงสร<างอัตราค,าธรรมเนียมและค,าบริการใน
กิจ การกระจายเสียงและกิจ การโทรทัศ น ให<นายวิศ าล วุฒิศักดิ์ศิลป‡
พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ และให<แต,งตั้ง นายปGยชาติ วีรเดช เปIน
อนุกรรมการแทน
(๗) คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด<านกิ จการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ให<นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ
และให<แต,งตั้ง นายอภิศักดิ์ พลโยราช เปIนอนุกรรมการแทน
(๘) คณะอนุ กรรมการแก< ไขปC ญหาวิ ทยุ ชุมชนรบกวนวิ ทยุ การบิน ให< พลโท
สุรวัช บุตรวงศ พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ และให<แต,งตั้ง พันตํารวจโท
อัครวุฒิ์ หลิมรัตน เปIนอนุกรรมการแทน
(๙) คณะอนุ ก รรมการจั ด ทํ า แผนการปรั บ เปลี่ ย นระบบกา รรั บ ส, ง
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ นในระบบดิ จิ ทั ล ให< น ายสมยศ
สมวิวัฒนชัย พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ
(๑๐) คณะอนุ กรรมการประเมิ น มู ล ค, า คลื่ น ความถี่ ใ นกิ จ การกระจายเสี ย ง
และกิจ การโทรทัศ น ให< รศ.ดร.นวลน<อย ตรีรัตน พ<นจากการเปIน
อนุกรรมการ
(๑๑) คณะอนุ ก รรมการบัต รผู< ป ระกาศในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การ
โทรทัศน ให< ดร.เฉลิมชัย ผู<พัฒน พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ
(๑๒) คณะอนุก รรมการจัดทํา มาตรฐานด<า นเทคนิค ในกิ จการกระจายเสีย ง
และกิจการโทรทัศน ให<นายพสุ แก<วปลั่ง พ<นจากการเปIนอนุกรรมการ
ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต,งตั้งคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน จํานวน ๑๙ คณะ ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ
ของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระ
ที่ ๕.๓ และมติ ที่ ป ระชุ ม กสทช. ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่ อวั น ที่ ๑๔ ธั น วาคม
๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖

๓๔
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๓๐ เรื่อง การขยายระยะเวลาและการแก<ไของคประกอบ
ของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน
๒. กสทช. ประวิ ท ยฯ ขอให< สํ า นั ก งาน กสทช. ตรวจสอบและดํ า เนิ น การให<
ถูกต<อง กรณีคณะอนุกรรมการชุดใดที่ครบวาระก,อนวันพิจารณาให<ดําเนินการ
ในลักษณะเปIนการแต,งตั้งใหม, ส,วนคณะอนุกรรมการชุดที่ยังมีวาระคงเหลือ
ก,อนวันพิจารณาให<ดําเนินการในลักษณะขยายวาระได<

ระเบียบวาระที่ ๕.๓๑ : การแตงตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร : ปบ., ทย.
มติที่ประชุม

อนุมัติการแต,งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีองคประกอบ อํานาจหน<าที่และวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปF ซึ่งเปIน
การใช<อํา นาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห, งพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่ น ความถี่ ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่ สํ า นั ก งาน กสทช. เสนอ ทั้ งนี้ โดยให< ไ ด< รั บ
ค,าตอบแทนค,าเบี้ยประชุม ตามข<อ ๑๔ (๒) ข<อ ๑๕ และข<อ ๑๗ ของระเบียบ
กสทช. ว,าด<วยการประชุม ค,าตอบแทน และค,าใช<จ,ายของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย ดร.สุเจตน จันทรังษ
ประธานอนุกรรมการ
๒. พลเอก ชิตศักดิ์ ประเสริฐ
อนุกรรมการ
๓. พลอากาศเอก คํารบ ลียะวณิช
อนุกรรมการ
๔. นาวาอากาศเอก ดร.ธงชัย อยู,ญาติวงศ
อนุกรรมการ
๕. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช
อนุกรรมการ
๖. นาวาอากาศโทหญิง จันทรฉาย ฉัตรธนะสิริเวช อนุกรรมการ
๗. นายทนงศักดิ์ สุขะนินทร
อนุกรรมการ
๘. พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลยรัตน
อนุกรรมการ
๙. รองเลขาธิการ กสทช.
อนุกรรมการ
ที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย
๑๐. ผู<อํานวยการกลุ,มงานส,งเสริมสิทธิ
อนุกรรมการ
และกิจการเพื่อสาธารณะ
๑๑. ผู<อํานวยการกลุ,มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๒. พนักงานของสํานักงาน กสทช.
ผู<ช,วยเลขานุการ
ที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย
๑๓. พนักงานของสํานักงาน กสทช.
ผู<ช,วยเลขานุการ
ที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย

๓๕
ทั้ ง นี้ ในการจั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต, ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให<สํานักงาน 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
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๓๑ เรื่ อ ง การแต, ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. กสทช.ประวิทยฯ มีข<อสังเกตเกี่ยวกับกรณีการส,งผู<แทนจาก กทค. ว,าควรมี
การไล,ลํา ดับให<ชัด เจนและถู กต<องด<ว ยว,าเปIนคราวที่กรรมการท,า นใดเสนอ
เพื่อที่กรรมการลําดับถัดไปจะได<ใช<สิทธิเสนอชื่อสําหรับคณะอนุกรรมการชุดที่
จะมีการแต,งตั้งหรือขยายอายุชุดต,อไป

ประธาน

ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗
พร<อมกล,าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล,าวปGดประชุม
เลขาธิ ก าร กสทช. ได< ข ออนุ ญ าตประธาน กสทช. แจ< ง ให< ที่ ป ระชุ ม ทราบว, า
สํานักงาน กสทช. ได<รับชําระเงินงวดแรกของค,าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล
ทั้ง ๒๔ ใบอนุญาต ตามกรอบเวลาที่กําหนดไว<ทุกรายเรียบร<อยแล<ว

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

