มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
_______________________________
ผู้เข้าประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๑. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
๒. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
๔. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ
๕. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า
๖. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
๗. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
๘. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
๙. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
๑๐. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
๑๑. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

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

ผู้ไม่เข้าประชุม
๑. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ

ไปราชการต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร

เลขานุการประธาน กสทช.

เจ้าหน้าที่การประชุม
๑. นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล
๒. นางสุวรรนีย์ เจียรานุชาติ
๓. นายบุญยิ่ง โหมดเทศน์
๔. นางอรุณ วงศ์ศิวะวิลาส

ผู้อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กร
ผู้บริหารระดับต้น
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผู้บริหารระดับต้น
สํานักประธานกรรมการและการประชุม

๒
๕. นายขจรศักดิ์ ทานานนท์
๖. นางนภาพร เก่งสาร
๗. นางสาวกานต์ชนา เกตุสุวรรณ
๘. นางสาวจิรประภา สุดสาคร
๙. นางสาวสุชญา สดศรี
๑๐. นางสาวอภิชญามล วารุณประภา
๑๑. นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง
๑๒. นางสาวพรวิไล แจ่มมณี

ผู้บริหารระดับต้น
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
ลูกจ้าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม

ผู้ชี้แจง
๑. นางอัฉรา ปัณยวณิช
๒. นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ์
๓. นางยุพา จันทร์กระจ่าง
๔. นางนุสรา หนาแน่น
๕. นายเสน่ห์ สายวงศ์
๖. นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์
๗. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์
๘. นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์
๙. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข
๑๐. นายกีรติ อาภาพันธุ์
๑๑. นายสุธีระ พึ่งธรรม
๑๒. นางสาวจุฬาภา บุญฤทธิ์
๑๓. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา
๑๔. นายวีรศักดิ์ แก้วศรีคํา
๑๕. นางธันยพร เปาทอง

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล
ผู้อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ
ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้อํานวยการสํานักบริหารความถี่วิทยุ
ผู้อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑
ผู้อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลกันเอง
ผู้อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
ผู้อํานวยการสํานักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ผู้บริหารระดับต้น สํานักทรัพยากรบุคคล
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น สํานักทรัพยากรบุคคล
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลกันเอง

๓

๑๖. นางสาวธัญชารีย์ สุชีวราสิทธิ์
๑๗. นางสาวอริสรา มาพบสุข
๑๘. นางสาวณัฐฐิญา ธาตุทําเล
๑๙. นางสาวสุชารีย์ ช่างทอง
๒๐. นางนาฏฤดี เผื่อนอุดม
๒๑. นางสาวกษิรา โตสวัสดิ์
๒๒. นางสาวลักษมี นุตตะโร

พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
สํานักส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลกันเอง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคดีและนิติการ
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคดีและนิติการ
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น สํานักบริหารคดีและนิติการ
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
สํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
สํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธาน

กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. คณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ได้ มี ประกาศฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙
กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม โดยสาระสําคัญของประกาศดังกล่าวคือ เงินที่ได้จากการ
ประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้
นําส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว หากยังมิได้นําส่งเข้ากองทุน
วิจั ย และพั ฒ นาฯ ให้ นํ า ส่ ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ภายในสิ บ ห้ า วัน นั บแต่ วั น ที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ รวมทั้งมีการปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ โดยเพิ่มปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และลดจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิจาก ๕ คน
เหลือ ๒ คน และเพิ่มวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ โดยส่งเสริม
และสนับสนุนด้านงบประมาณให้กระทรวงการคลังสามารถยืมเงินกองทุนเพื่อ
นําไปใช้ในกิจการของรัฐอันเป็นประโยชน์สาธารณะได้
๒. คณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ได้ มีประกาศฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙
กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่อง เงื่อนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่ อ ง การออกอากาศของสถานี
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การ ลงวั น ที่ ๑๔

๔
มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งกําหนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการออกอากาศต่อไปได้ตามปกติ เมื่อได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใ นกฎหมายที่เกี่ ยวข้องแล้วนั้น เพื่อให้ การ
ดําเนินการตามประกาศดังกล่าวเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ และเพื่อให้การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการ
บิดเบือนหรือก่อให้เกิดความแตกแยก อันส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ขอฝาก กสท. และสํานักงาน กสทช. เร่งดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
ให้เรียบร้อยด้วย
๓. เมื่ อ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. ได้เ ป็น ประธานเปิด งาน
สัมมนาทางวิชาการ Allocation of Spectrum – Does one size fit all?
ณ โรงแรม Four Seasons Hotel โดยการจัดสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การเผยแพร่ ความรู้แ ละสร้ า งความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการจั ดสรรคลื่ น
ความถี่ต่อสาธารณชน และส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดสรร
คลื่นความถี่ให้กับบุคลากรของสํานักงาน กสทช. รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในแวดวง
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยมี กสทช.ดร.สุทธิพลฯ เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์
ในหัวข้อเรื่อง “Is spectrum auction the best measure for spectrum
allocation in Thailand? และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในเรื่อง
การจัดสรรคลื่นความถี่จากต่างประเทศมาบรรยายหลายท่าน ซึ่งเป็นผลจาก
การหารื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง กสทช.ดร.สุ ท ธิ พลฯ กั บ สถาบั น International
Institute of Communications หรือ IIC โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน
๔. สํานักงาน กสทช. จะจัดงานนิทรรศการ “วันสื่อสารแห่งชาติ” ระหว่างวันที่
๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหอประชุมชั้น ๑ และชั้น ๒ และโรงอาหาร
เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ น วั ต กรรมต่ า งๆ ของการสื่ อ สารของประเทศ
รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านบริหารจัดการคลื่นความถี่ในการพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนเผยแพร่
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่นําสมัยที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้ขอความร่วมมือ
จากผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว จึงขอเชิญชวนกรรมการ
กสทช. เข้าร่วมงาน และในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะได้ให้เจ้าหน้าที่ไป
ประสานรายละเอี ยดเพื่ อความถู กต้องของข้อมู ล จึงขอให้ พิจารณาให้การ
สนับสนุนด้วย
๕. ขอขอบคุ ณ กรรมการ กสทช. ทุ ก ท่า นที่ไ ด้ ก รุ ณ าสละเวลาไปร่ว มงานสวด
พระอภิธรรมบิดาของภริยา ณ วัดธาตุทอง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอขอบคุณ
เลขาธิ ก าร กสทช. และสํ า นั ก งาน กสทช. ที่ ไ ด้ ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพการสวด
พระอภิธรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๕
อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. ได้ขออนุญาตประธาน กสทช. ชี้แจงเพิ่มเติม ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข้อ ๕ เรื่องการนําส่งเงินกองทุนวิจัย
และพั ฒ นากิ จ การกระจายเสี ย งฯ ซึ่ ง เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ผ่ า นมาได้ เ ข้ า พบ
หัวหน้าคณะฝ่ายกฎหมายของ คสช. พร้อมรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฏีกา โดยสรุปคือ เงินที่ได้จากการประมูลนี้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้
บังคับ หากยังมิได้นําส่งเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ
ให้นําส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วภายใน ๑๕ วัน
ซึ่งเงินที่ได้รับจํานวน ๑๑,๙๔๓,๕๕๔,๐๐๐ บาท ในงวดแรก สํานักงาน กสทช.
ได้นําส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ แล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้อง
นําส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน ในส่วนที่เหลือถ้าหากกําหนดมูลค่าคูปองเท่าใด
ในงวดต่อไปจะต้องหักค่าใช้จ่ายของเงินรายได้ที่จะเข้ามาก่อนเพื่อนําส่งเข้า
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ส่วนที่เหลือจึงนําส่งเป็นรายได้
ของแผ่นดิน ซึ่งเรื่องนี้หัวหน้าฝ่ายกฎหมายได้นําเข้าหารือกับหัวหน้า คสช. แล้ว
๒. ขออนุญาตให้มีการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๗ เนื่องจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะวันสุดท้ายคือวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงขออนุญาตกําหนดให้มีการประชุม กสทช. นัดพิเศษ
ในวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นการประชุมวาระพิเศษ
เรื่องการแจกคูปอง ทั้งนี้ เพื่อที่จะดําเนินการให้เสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้
เพื่อจะนําเสนอต่อ คสช. พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องตามที่ประธาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของถ้อยคําที่ระบุไว้ในมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๓.๕ ข้อ ๔ ประเด็น
คุ ณ สมบั ติ ข องอนุ ก รรมการ จากเดิ ม ที่ ร ะบุ ว่ า “คุ ณ สมบั ติ ต้ อ งห้ า ม” หากไม่
ถูกต้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนใหม่เป็น “คุณสมบัติไม่เหมาะสม”

๖
ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดําเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามมติ กสทช. ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๗ วั นพุ ธที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

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

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามที่
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ

หมายเหตุ

เลขาธิ ก าร กสทช. ได้ ร ายงานเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล การอนุ ญ าตให้ ส ถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชน
แจ้งยืนยันสิทธิ์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗) จํานวน ๔๑๗ สถานี
โดยปัจจุบันได้ประกาศรายชื่อสถานีวิทยุชุมชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและอนุญาต
ให้ออกอากาศได้ตามปกติ จํานวน ๕๖ สถานี

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

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

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า)
ประจําเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ : กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. พันตํารวจเอก
ทวีศักดิ์ งามสง่า ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ จํานวน ๓ ท่าน
ได้แก่ พันตํารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน์ รัตนพันธุ์ นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ และ
นายสถิตย์ สิริสวัสดิ์ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการ
จ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.
๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ เสนอ

๗
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์)
ไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๗ : กสทช. รศ.ประเสริฐฯ
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. รศ. ประเสริฐ
ศีลพิพัฒน์ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๗ ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
จํานวน ๓ ท่าน ได้แก่ ดร. เชิดชัย ขันธ์นะภา นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข และ
นายไพรัช วรปาณิ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการ
จ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.
๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : รายงานผลการปฏิ บัติ ง านของที่ ป รึก ษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิ ญ ญา
กลางณรงค์) ประจําเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ : กสทช. สุภิญญาฯ
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์
ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ จํานวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายจอน
อึ้งภากรณ์ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ และ นายนคร ชมพูชาติ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. สุภิญญาฯ
เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ : รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ : กสทช. สุภิญญาฯ
มติที่ประชุม

รั บ ทราบรายงานการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านในต่ า งประเทศ ระหว่ า งเดื อ น
กุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ของ กสทช.สุภิญญาฯ จํานวน ๓ ครั้ง
ได้แก่ ๑) การเข้าร่วมงาน ITU Asia-Pacific Centres fo Excellence Training
Digital Broadcasting Technologies ระหว่างวันที่ ๔-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ๒) การเข้าร่วมประชุมเรื่อง The Mapping
Digital Media Southeast Asia ๒๐๑๓ Roundtable ระหว่างวันที่ ๒๘
กุ ม ภาพั น ธ์ - ๑ มี น าคม ๒๕๕๗ ณ ประเทศสิ ง คโปร์ และ ๓) การเข้ า ร่ ว ม
บรรยายและประชุม The 11th Asia Media Summit ระหว่างวันที่ ๖-๘
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเจดดะห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ตามเอกสารที่
กสทช. สุภิญญาฯ เสนอ

หมายเหตุ

กสทช.ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกต เห็นควรนํารายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศของ กสทช.สุภิญ ญาฯ ซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ลงเผยแพร่ใ น
เว็บไซต์ของสํานักงาน กสทช.

๘
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ : รายงานผลการดํ า เนิ น การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทในกิ จ การโทรคมนาคม
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ : รท.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช.ประวิทย์ฯ มีประเด็นข้อสังเกตขอให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ ดังนี้
๑. ขอให้สํานักงาน กสทช. จัดทําข้อมูลสถิติสะสมในลักษณะเดียวกับที่ กสท.
ได้นําเสนอ เพื่อให้เห็นภาพรวมการดําเนินงาน
๒. กรณีการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคมในเดือนมิถุนายน
๒๕๕๗ จํานวน ๒ เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ การไกล่เกลี่ยต้องใช้เวลา
มากกว่า ๖ เดือน และทั้ง ๒ เรื่องเป็นบริษัทเดียวกัน ซึ่งหากเป็นกรณีเดียวกัน
คือเรื่องการโอนเลขหมายโดยไม่ได้รั บการยินยอม สํานักงาน กสทช. ควร
จะต้องหาทางแก้ไขป้องกัน

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ : แผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ภายใต้แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจําปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ : กสท. อส.
มติที่ประชุม

รับทราบแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ภายใต้แผน
แม่ บ ทกิจ การกระจายเสี ยงและกิ จ การโทรทั ศ น์ ประจําปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช.ประวิทย์ฯ มีประเด็นข้อสังเกตเพิ่มเติมเรื่องแผนปฏิบัติการสายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยขอให้สํานักงาน กสทช. ใช้เป็นแนวทางศึกษาใน
การจัดทําแผนงบประมาณครั้งต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บท

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ : คําชี้แจงคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ
ต่อมติกลาง กสทช. ที่มีมติไม่เห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
เงินจากกองทุนฯ (ประเภทที่ ๑) ประจําปี ๒๕๕๖ จํานวน ๘ โครงการ : ทบ.
มติที่ประชุม

รับทราบคําชี้แจงคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียงฯ ต่อมติกลาง กสทช. ที่มีมติไม่เห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ประเภทที่ ๑) ประจําปี ๒๕๕๖
จํานวน ๘ โครงการ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

๙
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๗ - มิถุนายน ๒๕๕๗ : กสทช.พลเอก สุกิจฯ
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ
ขมะสุนทร) ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๗ – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ จํานวน ๓ ท่าน
ได้ แก่ พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิ รั ญ พลเอก มนตรี สั งขทรั พย์ และ
นายสุรนั นท์ วงศ์ วิทยกํ าจร ทั้ งนี้ ตามข้ อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช.
ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจํา
กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. พลเอก สุกิจฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม กสท.
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : สรุ ป ผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น สาธารณะและแนวทางดํ า เนิ น การต่ อ ร่ า ง
ประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์กํากับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๒ ฉบับ : กสท., สส.
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากําหนดผู้มี
อํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็น
การผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. .... และร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและกําหนดมาตรการเฉพาะ
เพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในการแข่ ง ขั น ในกิ จ การกระจายเสีย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ พ.ศ. ....
ตามเอกสารที่ สํ า นั ก งาน กสทช. เสนอ ทั้ ง นี้ ให้ สํ า นั ก งาน กสทช. นํ า ไป
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสํานักงาน กสทช. ต่อไป
๒. ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็ นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณากําหนดผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้
มีการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน
พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและกําหนด
มาตรการเฉพาะเพื่ อ แก้ไขผลที่เกิด จากพฤติก รรมอั นเป็ น การผู ก ขาดหรื อ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทั ศ น์ พ.ศ. .... ตามที่ สํ า นั ก งาน กสทช. เสนอ ทั้ ง นี้ ให้ สํ า นั ก งานฯ
รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อความ

๑๐
ในส่ วนบทอาศั ยอํ านาจในร่ างประกาศฯ ให้ มี ค วามเหมาะสมและถู ก ต้อ ง
เนื่องจากปัจจุบันรัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ได้ถูกยกเลิกไป ก่อนนําเสนอประธาน กสท. เพื่อลงนามในประกาศฯ ดังกล่าว
ข้างต้น ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช.
ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่ อ นํ า ไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป
อนึ่ง กสทช.ประวิทย์ฯ ขอสงวนความเห็นประเด็นผู้มีอํานาจลงนามในประกาศ
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและ
แนวทางดําเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์กํากับดูแลการ
แข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๒ ฉบับ
๒. กสทช.ประวิทย์ฯ มีประเด็นข้อสังเกตขอให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ ดังนี้
๑) ให้สํานักงานฯ ตรวจสอบประเด็นข้อกฎหมายในส่วนการปรับแก้ไขข้อความ
ในร่างประกาศฯ ซึ่งมีการกล่าวอ้างถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒) ประเด็นกรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จํากัด ต้องการให้แก้ไขนิยาม “ตลาด
ค้าส่งบริการ” เพราะมีผู้ให้บริการโครงข่ายดาวเทียมบางประเภทจัดเรียง
ช่องรายการโดยที่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่ไม่ได้เข้ามาเช่าหรือซื้ออุปกรณ์
ซึ่งจะมีผลในเรื่องผู้อํานาจเหนือตลาด ขอให้สํานักงานฯ รับข้อเสนอมา
ดําเนินการในเรื่องการให้บริการโครงข่ายดาวเทียมและกําหนดการจัดเรียง
ช่องรายการ
๓) ประเด็นความเห็นของ บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ทเวิร์ค จํากัด ซึ่งต้องการ
ให้เพิ่มนิยาม “ตลาดค้าส่งช่ องรายการ” ในกรณีที่มีการผูกขาดเนื้อหา
บางรายการ ทั้ง นี้ เพื่ อให้ เ กิ ด การปฏิ บัติ อ ย่ า งเท่ า เที ย มไม่ เ ลือ กปฏิ บั ติ
ซึ่ ง สํ า นั ก งานฯ มี ค วามเห็ น น่ า จะอยู่ อี ก ด้ า นหนึ่ ง คื อ เรื่ อ งการผู ก ขาด
รายการอันมีลิขสิทธิ์ ก็ขอให้เป็นโจทย์ที่จะดําเนินการต่อไป
๓. กสทช.ประวิ ท ย์ ฯ มี บั นทึ กที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๐๓ ลงวั น ที่ ๕ สิ ง หาคม
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๑.๑ ดังนี้
“เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ มาตรา ๒๗ (๒๔)
กําหนดให้ กสทช. เป็นผู้มีอํานาจหน้ าที่ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ ง
อั น เกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน้ า ที่ ข อง กสทช. แม้ ว่ า ตามมาตรา ๒๓ วรรคท้ า ย
ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จะกําหนดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ กสทช.
อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ได้
แต่ตามหลักการมอบหมายอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority)
ต้องพิจารณาในลักษณะของอํานาจหน้าที่ที่จะมอบหมายและความสําคัญของ
เรื่องนั้น ซึ่งอํานาจในการลงนามร่างประกาศฯ เป็นอํานาจสําคัญ และเป็น
อํานาจหน้าที่เฉพาะของประมุขในองค์กร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว้
สําหรับปฏิบัติด้วยตนเอง ในการเห็นชอบร่างกฎหมายตามลําดับชั้นไป (อ้างอิง

๑๑
ตามกระบวนการพิ จ ารณายกร่ า ง แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม: คู่มือการปฏิบัติงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๑๙ ที่เป็นอํานาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงลงนามร่างกฎกระทรวง เป็นต้น) ผมจึงเห็นว่า อํานาจในการเป็นผู้
ลงนามในประกาศต่างๆ นั้นเป็นอํานาจหน้าที่ประธาน กสทช. โดยเฉพาะ
ดัง นั้ น หากไม่ มี ก ารดํ า เนิ น การเพื่ อ ตรวจสอบข้ อ กฎหมายในประเด็ น นี้ ใ ห้
กระจ่างชัด ก็ควรที่จะพิจารณาให้ประธาน กสทช. เป็นผู้ลงนามในประกาศ
ต่างๆ เท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของ
ประกาศ เป็นคดีปกครองจากการใช้อํานาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ที่ต้อง
กระทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)”
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... : กสท., ปส.๒
มติที่ประชุม

๑. ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ อกฉั น ท์ เ ห็ น ชอบในหลั ก การร่ า งประกาศ กสทช. เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ทํ า ผั ง รายการสํ า หรั บ การให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
๒. มอบอํานาจให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ
จัด ให้ มี ก ารรั บ ฟัง ความคิ ด เห็ น สาธารณะจนเสร็ จ สิ้ น กระบวนการ และให้
ประธาน กสท. ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช.
เพื่อประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
อนึ่ง กสทช.ประวิทย์ฯ ขอสงวนความเห็นประเด็นผู้มีอํานาจลงนามในประกาศ

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ....
๒ กสทช.ประวิทย์ฯ มีประเด็นข้อสังเกตว่า กรณีการเปิดให้ผู้รับใบอนุญาตขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการได้นั้น ควรมีความชัดเจนว่า ต้องขอเป็นการ
ล่วงหน้าหรือเกิดเหตุก่อนแล้วมายื่นขอในภายหลังได้ และให้ขอในเชิงหลักการ
ระยะยาวได้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากหากพิจารณาตามร่างประกาศแก้ไขนั้น
มีนัยว่าให้ขอในเชิงหลักการได้ แต่ตามเอกสารวาระข้อ ๒.๒ ที่สรุปมติ กสท.
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ นั้น ระบุว่า ให้ยื่นขอความเห็นชอบต่อ กสท. เป็นรายกรณี
๓. กสทช.ประวิ ท ย์ ฯ มี บั น ทึ ก ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๐๔ ลงวั น ที่ ๕ สิ ง หาคม
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๑.๒ ดังนี้

๑๒
“เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ มาตรา ๒๗ (๒๔)
กําหนดให้ กสทช. เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอัน
เกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน้ า ที่ ข อง กสทช. แม้ ว่ า ตามมาตรา ๒๓ วรรคท้ า ยของ
พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ดั ง กล่ า ว จะกํ า หนดว่ า ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ กสทช.
อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ได้
แต่ตามหลักการมอบหมายอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority) ต้อง
พิจารณาในลั กษณะของอํานาจหน้าที่ที่จะมอบหมายและความสําคัญ ของ
เรื่องนั้น ซึ่งอํานาจในการลงนามร่างประกาศฯ เป็นอํานาจสําคัญ และเป็น
อํานาจหน้าที่เฉพาะของประมุขในองค์กร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว้
สําหรับปฏิบัติด้วยตนเอง ในการเห็นชอบร่างกฎหมายตามลําดับชั้นไป (อ้างอิง
ตามกระบวนการพิ จ ารณายกร่ า ง แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม: คู่มือการปฏิบัติงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๑๙ ที่เป็นอํานาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงลงนามร่างกฎกระทรวง เป็นต้น) ผมจึงเห็นว่า อํานาจในการเป็นผู้
ลงนามในประกาศต่างๆ นั้นเป็นอํานาจหน้าที่ประธาน กสทช. โดยเฉพาะ
ดัง นั้ น หากไม่ มี ก ารดํ า เนิ น การเพื่ อ ตรวจสอบข้ อ กฎหมายในประเด็ น นี้ ใ ห้
กระจ่างชัด ก็ควรที่จะพิจารณาให้ประธาน กสทช. เป็นผู้ลงนามในประกาศ
ต่างๆ เท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของ
ประกาศ เป็นคดีปกครองจากการใช้อํานาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ที่ต้อง
กระทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)”
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม กทค.
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่น
ความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม
และขอความเห็นชอบในร่างแผนปฏิบัติการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่
(Refarming) ในกิจการวิทยุคมนาคม ความถี่วิทยุย่าน ๗๙๐-๙๖๐ เมกะเฮิรตซ์
สําหรับหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ : กทค., คณะอนุกรรมการประสานงานฯ, คภ.
มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่น
ความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการกําหนดและจัดสรรคลื่น
ความถี่ใหม่ (Refarming) ในกิจการวิทยุคมนาคม ความถี่วิทยุย่าน ๗๙๐-๙๖๐
เมกะเฮิรตซ์ สําหรับหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ ทั้งนี้ โดยให้ยกเว้นไม่
ต้องเปิดเผยร่างแผนปฏิบัติการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่

๑๓

(Refarming) ในกิจการวิทยุคมนาคม ความถี่วิทยุย่าน ๗๙๐-๙๖๐ เมกะเฮิรตซ์
สําหรับหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐให้สาธารณชนทราบ เนื่องจากข้อมูล
ในร่างแผนฯ เป็นข้อมูลชั้นความลับมากของหน่วยงานราชการ (หน่วยงานเพื่อ
ความมั่นคงของรัฐ) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓. อนุมัติการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อ
ความมั่ น คงของรัฐ ในกิ จ การโทรคมนาคมและกิ จ การวิ ท ยุ ค มนาคม โดยมี
องค์ประกอบ อํานาจหน้าที่ และวาระการปฏิบัติงาน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่มี
คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง เป็ น การใช้ อํ า นาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมตามข้อ ๑๔(๒) และข้อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช.ว่าด้วย
การประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑) พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
ที่ปรึกษา
๒) พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
ที่ปรึกษา
๓) พลเอก ชิตศักดิ์ ประเสริฐ
ที่ปรึกษา
๔) พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง
ประธานอนุกรรมการ
๕) พลโท ชุมพล เกิดนาค
รองประธานอนุกรรมการ
๖) รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหาร
คลื่นความถี่และภูมิภาค
รองประธานอนุกรรมการ
๗) พลเอก สมเกียรติ สุทธิไวยกิจ
อนุกรรมการ
๘) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือผู้แทน อนุกรรมการ
๙) ผู้อํานวยการกองการสื่อสาร กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๑๐) เจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๑๑) เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ
กลาโหม หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๑๒) เจ้ากรมการทหารสื่อสาร หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๑๓) เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๑๔) เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๑๕) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๑๖) สมุหราชองครักษ์ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ

๑๔
๑๗) ผู้อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับ
วิทยุคมนาคม หรือผู้แทน
๑๘) ผู้อํานวยการสํานักแผนและวิศวกรรม
การตรวจสอบ หรือผู้แทน
๑๙) พันเอก ศิริพงษ์ พุ่มพวง
๒๐) พันเอก นรินทรักษ์ เชษฐศิริ
๒๑) พันเอก กิตติ สมสนั่น
๒๒) นายชลรัช จิตในธรรม
๒๓) นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
๒๔) ผู้อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถี่
๒๕) นายอดุลย์ วิเศษบุปผา
๒๖) นายมนต์สรรพ์ ทรงแสง

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่น
ความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม
ให้สํานักงาน 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
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารกํ า หนดและจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ใ หม่ (Refarming)
ในกิจการวิทยุคมนาคมความถี่วิทยุย่าน ๑๗๑๐-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ สําหรับ
หน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ : กทค. คณะอนุกรรมการประสานงานฯ คภ.
มติที่ประชุม

๑. ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ อกฉั น ท์ เ ห็ น ชอบตามผลการพิ จ ารณาของ กทค. ต่ อ ร่ า ง
แผนปฏิบัติการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ (Refarming) ในกิจการ
วิทยุคมนาคมความถี่วิทยุย่าน ๑๗๑๐-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ สําหรับหน่วยงาน
เพื่อความมั่นคงของรัฐ ตามที่คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่น
ความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม
เสนอ ทั้งนี้ โดยให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ควรจะต้องพิจารณาในประเด็นเรื่องความจําเป็นในการใช้คลื่นความถี่
และกํ า หนดระยะเวลาในการอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ก่ อ นจะเข้ า สู่
กระบวนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ (Refarming)
๒. เห็นชอบให้ยกเว้นไม่ต้องเปิดเผยร่างแผนปฏิบัติการกําหนดและจัดสรรคลื่น
ความถี่ใหม่ (Refarming) ในกิจการวิทยุคมนาคมความถี่วิทยุย่าน ๑๗๑๐-๑๘๘๐
เมกะเฮิ ร ตซ์ สําหรับ หน่วยงานเพื่อความมั่ นคงของรั ฐให้ ส าธารณชนทราบ
เนื่องจากเป็นข้อมูลชั้นความลับมากของหน่วยงานราชการ (หน่วยงานเพื่อ

๑๕
ความมั่นคงของรัฐ) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่ง
พระราชบั ญ ญัติ ข้ อมู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามที่ สํา นั ก งาน
กสทช. เสนอ
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๗ ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ รั บ รองมติ ที่ ป ระชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่
ใหม่ (Refarming) ในกิ จ การวิ ท ยุ ค มนาคมความถี่ วิ ท ยุ ย่ า น ๑๗๑๐-๑๘๘๐
เมกะเฮิรตซ์ สําหรับหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียง : กทค. ทท.
มติที่ประชุม

๑. รั บ ทราบรายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะทํ า งานปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง และรายงาน
การศึกษาผลกระทบจากการกํากับดูแล (Regulatory Impact Analysis : RIA)
ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียง ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
๒. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ฯ) กสทช. ดร.สุทธิพลฯ กสทช.
พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ และ
กสทช. พลเอก สุ กิจฯ) มีม ติเห็นชอบในหลักการตามผลการพิจารณาของ
กทค. ที่มีต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคมประเภทเสียง ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให้สํานักงาน
กสทช. รับประเด็นความเห็นต่างๆ ของที่ประชุมไปเป็นข้อมูลในการจัดรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าว ดังนี้
๑) เรื่องมาตรฐานระยะเวลาการรอสาย โดยกําหนดมาตรฐาน ๑ นาที เนื่องจาก
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายที่ใช้ระบบ Voice mail โดยจะตัดการรอ
สายให้เหลือเพียงครึ่งนาที ทําให้ผู้พิการหรือผู้สูงอายุรับสายไม่ทันแล้วจะ
เป็นการฝากข้อความอัตโนมัติ
๒) การวัดคุณภาพควรที่จะกําหนดมาตรฐานในพื้นที่สาธารณะ เช่น สถานี
ขนส่ง ท่าอากาศยาน หรือท่าเรือ ซึ่งเป็นจุดที่มีคนใช้งานจํานวนมากให้มี
มาตรฐานที่สูงกว่าการใช้งานทั่วไป
๓) ความเหมาะสมในการกําหนดช่วงเวลาการวัดคุณภาพ ซึ่งบางพารามิเตอร์
กําหนดช่วงเวลาการวัดคุณภาพที่ต่างกัน
๔) ความเหมาะสมในการวัดคุณภาพ On-net ร่วมกับ Off-net
ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช.ประวิทย์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ) ขอสงวน
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง

๑๖
๓. เห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป
ต่อร่างประกาศ กสทช. ตามข้อ ๒ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้เป็นไปตาม
มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพ
การให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๑๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๒.๓ ดังนี้
“ดิฉันเห็นว่า การปรับปรุงร่างประกาศฉบับนี้ควรจะต้องคํานึงถึงสิทธิผู้บริโภค
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในเรื่อง การกําหนดมาตรฐาน
ระยะเวลาการรอสาย เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการ เนื่องจากการตัดระยะเวลา
การรอสายให้สั้นลงกว่าเดิมเพื่อนําเข้าสู่บริการเสริมต่างๆ เช่น บริการฝาก
ข้อความ บริการโทรกลับ จะส่งผลทําให้ผู้ใช้บริการรับสายไม่ทัน โดยเฉพาะ
ผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ พิ ก าร นอกจากนี้ การแก้ ไ ขร่ า งประกาศควรคํ า นึ ง ถึ ง การ
รับประกันคุณภาพบริการในพื้นที่สาธารณะที่มีการใช้บริการปริมาณมากๆ
เช่น สถานีขนส่งสาธารณะ เป็นต้น ดังนั้นการตรวจวัดมาตรฐานและคุณภาพ
การให้บริการโดยใช้ค่าเฉลี่ยรวมทั้งประเทศอาจไม่สะท้อนปัญหาที่แท้จริง
ซึ่งผู้ใช้บริการประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพบริการ”
๓. กสทช.ประวิ ท ย์ ฯ มี บั น ทึ ก ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๐๕ ลงวั น ที่ ๕ สิ ง หาคม
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๒.๓ ดังนี้
“ผมยืนยันความเห็นตามการพิจารณาในชั้น กทค. โดยเฉพาะในประเด็น ดังนี้
๑. เห็นว่าการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้
บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ควรจะต้องทําให้สามารถแก้ไขปัญหา
เกี่ ย วกั บ มาตรฐานและคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารในทางปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง โดย
คํานึงถึงสิ ทธิ ผู้บริโภคที่ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล อย่างน้อยในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
๑.๑ ควรมีการกําหนดมาตรฐานระยะเวลาการรอสายที่เหมาะสม (อย่างน้อย
๑ นาที ) เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ก ารตั ด
ระยะเวลาการรอสายให้ สั้ น ลงเพื่ อ นํ า เข้ า สู่ บ ริ ก ารเสริ ม ต่ า งๆ เช่ น
ฝากข้อความ, บริการโทรกลับ ซึ่งส่งผลทําให้ผู้ใช้บริการรับสายไม่ทัน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการ
๑.๒ เนื่ อ งจากการตรวจวั ด มาตรฐานและคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสี ยงที่ผ่านมา ใช้ค่ าเฉลี่ยรวมทั้งประเทศ ผลการตรวจวั ด

๑๗
คุณภาพบริการจึงไม่พบปัญหา ทั้งที่ปรากฏข้อเท็จจริงในหลายพื้นที่
และหลายกรณีว่าผู้ใช้บริการประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพบริการ
ดังนั้น การแก้ไขร่างประกาศจึงควรคํานึงถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
๑.๓ ควรมีการรับประกันคุณภาพบริการในพื้นที่สาธารณะที่มีการใช้บริการ
ปริมาณมาก เช่น สถานีขนส่งสาธารณะต่างๆ โดยกําหนดให้มีมาตรฐาน
ที่สูงกว่าการใช้งานทั่วไป เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสาร
๒. กรณีข้อ ๒ ของร่างประกาศฯ ที่กําหนดข้อยกเว้นระยะเวลาการบังคับใช้
ประกาศในบางส่ ว นเพื่ อ ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี เ วลาเตรี ย มตั ว เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต าม
ประกาศ นั้น เห็นว่าควรเขียนไว้ในบทเฉพาะกาลเช่นเดียวกับประกาศฉบับ
อื่นๆ เนื่องจากข้อดังกล่าวไม่ใช่หมวด มาตรา หรือข้อในประกาศ
๓. ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยที่ ค ณะทํ า งานฯ เสนอให้ ตั ด ข้ อ ๖ วรรคสามของประกาศฯ
ฉบั บ เดิ ม ออก ด้ ว ยเหตุ ผ ลว่ า ข้ อ ความในข้ อ ๙ มี ค วามชั ด เจนดี อ ยู่ แ ล้ ว
โดยผมเห็นว่าสมควรคงข้อความดังกล่าวไว้เป็นวรรคสองของร่างประกาศ
ข้อ ๙ เนื่องจากตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๒
บัญญัติให้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ
แล้ ว ให้ บั ง คั บ ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการนั้ น และให้ นํ า
บทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้ําหรือขัดกับบทบัญญัติดังกล่าว
ประกอบกั บ ข้ อ ความดั งกล่ า วสอดรั บ กั บ หน้ า ที่ข องผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตตาม
มาตรา ๕๓ ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
และข้ อ ๑๓ ของประกาศ กทช. เรื่ อ ง มาตรฐานของสั ญ ญาให้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วย ดังนั้น การคงข้อความดังกล่าวจึงเป็นการ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. ข้ อ ๑๐ ของร่ า งประกาศฯ เห็ น สมควรระบุ ใ ห้ ชั ด เจนว่ า ผู้ ใ ดมี ห น้ า ที่
ดําเนินการบังคับทางปกครอง และหากผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามร่าง
ประกาศ จะมีผลอย่างไร
๕. ไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ ๓.๓ และ ๓.๔
เรื่องช่วงเวลาการวัดอัตราส่วนกรณีที่สายหลุด (Drop call rate) ภายใน
โครงข่ายเดียวกัน (on-net) และข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ (off-net)
ที่กําหนดช่วงเวลาการวัดแตกต่างกับข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒
๖. เห็นควรวัดคุณภาพของเสียง (Mean Opinion Score (MOS)) ร่วมกันทั้ง
ภายในโครงข่ายเดียวกัน (on-net) และข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ
(off-net) เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ในการใช้งานของผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าเป็นการใช้ในโครงข่ายหรือข้ามโครงข่าย”

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ : เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล : บย.
มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล โดยมีองค์ประกอบ อํานาจ
หน้าที่ และวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปี ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา
๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ โดยให้
ได้รับค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมตามข้อ ๑๔(๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ ของระเบียบ
กสทช. ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑) ประธาน กสทช.
ประธานอนุกรรมการ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
อนุกรรมการ
(ศาสตราจารย์พิเศษ ทศพร ศิริสัมพันธ์)
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลภาคเอกชน อนุกรรมการ
(นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์)
๔) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน
อนุกรรมการ
(นายพรชัย อยู่ประยงค์)
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่น
อนุกรรมการ
(พลตํารวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ)
๖) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่น
อนุกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์)
๗) เลขาธิการ กสทช.
อนุกรรมการ
๘) รองเลขาธิการ กสทช.
เลขานุการ
สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร
ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ให้สํานักงาน
กสทช. ปรั บ แก้ ไ ขอํ า นาจหน้ า ที่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บ กสทช. ว่ า ด้ ว ยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม
กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติ
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๗ ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ รั บ รองมติ ที่ ป ระชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

๑๙
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : ร่ า งระเบี ย บ กสทช. ว่า ด้ ว ยเงิ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาบุ ต ร พ.ศ. ....
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ นย.
มติที่ประชุม

:

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนเรื่องในวาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง ระเบียบ กสทช. ว่าด้วย
เงินสนับสนุนการศึกษาบุตร พ.ศ. .... ออกจากวาระการประชุม ตามที่เลขาธิการ
กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ : บย.
มติที่ประชุม

มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ไป
พิจารณาดําเนินการทบทวน/ปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศให้แล้วเสร็จ และนําเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน
กสทช. พิจารณาก่อนนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้ง ดังนี้
๑. ให้สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบประเด็นข้อกฎหมายเรื่องการยื่นคําสั่งอุทธรณ์
ซึ่งมีความแตกต่างจากประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการ
อุทธรณ์ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมกลไกในกระบวนการยื่นคําสั่งอุทธรณ์ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้อง
๒. ประเด็นเรื่องการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ในข้อ ๑๑ ควรจะระบุไว้อย่างกว้างๆ
หรือจะระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบุคคลภายนอก
๓. ให้จัดทําข้อมูลเปรียบเทียบประเด็นที่มีการแก้ไขกับประกาศ กทช. เดิมและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปรียบเทียบกับแนวทางของสํานักงาน ก.พ. ตามที่
มีการอ้างถึงด้วย
๔. ให้ปรับปรุงในส่วนข้อกฎหมายที่มีการอ้างรัฐธรรมนูญให้เหมาะสม เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปแล้ว
ทั้งนี้ ให้สํานักงาน กสทช. แนบรายละเอียดรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ในส่วน
ของร่ า งประกาศ กสทช. เรื่อ ง การอุ ท ธรณ์ แ ละการพิ จ ารณาวิ นิจ ฉั ย อุ ท ธรณ์
เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม กสทช. ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจําปี ๒๕๕๗ และการจัดทําประมาณ
การรายรับ ประจําปี ๒๕๕๘ : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย.
มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. จัดส่งรายละเอียดการปรับแผนงบประมาณ
รายจ่ า ยกลางปี ประจํ า ปี ๒๕๕๗ ให้ ป ระธาน กสทช. กสท. และ กทค.
พิจารณาก่อนรวบรวมนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. เพื่อนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต่อไป

๒๐

๒. รับทราบกรอบวงเงินประมาณการรายรับประจําปี ๒๕๕๘ ของสํานักงาน
กสทช. จํานวนเงิน ๗,๔๗๙.๐๖๒ ล้านบาท และมอบหมายคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. นําไปจัดทํารายละเอียดกรอบ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๘ นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาใน
ครั้งต่อไป ทั้งนี้ โดยให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ไปพิจารณา
ดังนี้
๒.๑) เรื่องการประมาณการรายรับประจําปี ๒๕๕๘
(๑) การประมาณการรายรับประจําปี ๒๕๕๘ ในส่วนของ กสท. โดยใช้
ประมาณการรายรับปี ๒๕๕๗ เป็นเกณฑ์อาจไม่ถูกต้อง เนื่องจากใน
ปี ๒๕๕๗ จะเริ่ ม ต้ น การออกอากาศในระบบที วี ดิ จิ ต อล ดั ง นั้ น
จึงทําให้สํานักงาน กสทช. มีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ้น
(๒) การประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมต่างๆ ควรพิจารณาใน
กรณี Worst Case ทั้งด้าน กสท. และ กทค.
(๓) ควรมีการศึกษาและประมาณการต้นทุนการกํากับดูแล เพื่อใช้เป็น
ฐานในการกําหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายใต้กรอบไม่เกินร้อยละ ๒
ตามที่กฎหมายกําหนด และควรต้องมีการประเมินรายได้ในระยะ
ยาวด้วย เพื่อทราบถึงแนวโน้มว่ามีความมั่นคงแน่นอนหรือความ
ผันผวนเพียงใด ขณะเดียวกันควรต้องคํานึงว่ามีค่าใช้จ่ายพิเศษใด
หรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีจะพิจารณาเรื่องการลดค่าธรรมเนียม
จะต้องมีความรอบคอบและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย
๒.๒) ในการจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๘ ของสํานักงาน
กสทช. ควรพิจารณารายจ่ ายอื่ นที่ จําเป็น อาทิ การสร้า งสํ านัก งาน
กสทช. แห่งใหม่ เป็นต้น
๒.๓) ขอให้สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการตรวจสอบเรื่องรายได้ดอกเบี้ยรับ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ ว่าเหตุใดจึงมีจํานวนที่น้อยกว่า
ปี ๒๕๕๖
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๗ ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ รั บ รองมติ ที่ ป ระชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจําปี
๒๕๕๗ และการจัดทําประมาณการรายรับ ประจําปี ๒๕๕๘

๒๑

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : การต่อวาระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการรักษาความปลอดภัย
ของสํานักงาน กสทช. : ปบ.
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห้ ข ยายวาระการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการการรั ก ษาความ
ปลอดภัยของสํานักงาน กสทช. ออกไปอีก ๒ ปี ทั้งนี้ ให้เพิ่มเติมผู้อํานวยการ
สํานักเลขาธิการ หรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว
ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๗ ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ รั บ รองมติ ที่ ป ระชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๕ เรื่อง การต่อวาระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
การรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ : เรื่องค้างการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ : ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการลาของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. .... : บย.
มติที่ประชุม

มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ไป
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการลาของพนักงานและลูกจ้าง
พ.ศ. .... และให้สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป ดังนี้
๑. ให้สํานักงาน กสทช. จัดทําข้อมูลเรื่องการลา โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลของ
ส่วนราชการและองค์กรอิสระอื่นๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีสถานะเดียวกับ
กสทช.
๒. กรณีจะอ้างอิงระเบียบขององค์กรใด ควรต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนประกอบด้วย
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภารกิจขององค์กรเป็นสําคัญ
๓. กรณีการลาติดตามคู่สมรส ควรกําหนดระดับตําแหน่งของคู่สมรสที่ไปปฏิบัติ
ราชการในต่างประเทศ เพื่อให้มีความเหมาะสม

๒๒
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๒ : ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและค่าจ้างของ
ลูกจ้าง พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ นย.
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๒ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
การจ่ายเงิ นเดือนของพนักงานและค่าจ้างของลูกจ้าง พ.ศ. .... ออกไปตามที่
เลขาธิ ก าร กสทช. เสนอ ทั้ ง นี้ ให้ สํ า นั ก งาน กสทช. นํ า เรื่ อ งดั ง กล่ า วเสนอ
ที่ ป ระชุม กสทช. พิจ ารณาในคราวเดีย วกับ เรื่อ งในวาระที่ ๕.๔.๑ เรื่ อง ร่ า ง
ระเบี ย บคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการลาของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๓ : ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่า ด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. .... : นย.
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการให้ปรับแก้ไขค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน ตามร่างระเบียบที่คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการ
บริ ห ารงานภายในของสํ า นั ก งาน กสทช. เสนอ ทั้ ง นี้ ให้ สํ า นั ก งาน กสทช.
ไปดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ร่ า งระเบี ย บคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การ
โทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ว่า ด้ ว ยการประชุ ม ค่า ตอบแทน
และค่ า ใช้ จ่ า ยของคณะอนุ ก รรมการและคณะทํ า งาน พ.ศ. .... (เพิ่ ม เติ ม )
เฉพาะประเด็ น การแก้ ไ ขค่ า ใช้ จ่ า ยในการปฏิ บั ติ ง านของคณะอนุ ก รรมการ/
คณะทํางาน และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๔ : ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เรื่อง
ความชอบด้วยกฎหมายของการออกระเบียบของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน : บย.
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย กสทช. เรื่อง ความชอบด้ ว ยกฎหมายของการออกระเบี ย บของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเอกสารที่สํานักงาน
กสทช. เสนอ ทั้ ง นี้ ให้ สํ า นั ก งาน กสทช. จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้กรรมการ กสทช. ทุกท่านพิจารณาก่อนล่วงหน้า
และให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป

๒๓
๒ ให้สํานักงาน กสทช. ชะลอการดําเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช.ออกไปก่อน
๓ ให้ สํ านักงาน กสทช. จัดส่งข้อมูลรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เรื่อง ความชอบด้วยกฎหมายของการออกระเบียบ ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายของ กสทช. ได้รับรองแล้ว ให้ กตป. เพื่อทราบและดําเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประธาน

ได้แจ้งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

