รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห.องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
___________________________
ผู.เข.าประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน
พันเอก ดร. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ
พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ
รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน
นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ

ผู.ไมเข.าประชุม
๑. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท

ติดภารกิจ

เจ.าหน.าที่การประชุม
๑. นายเฉลิมชัย ก5กเกียรติกุล
๒. นายวรพงษ นิภากรพันธ
๓. นายบุญยิ่ง โหมดเทศน
๔. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส
๕. นายขจรศักดิ์ ทานานนท
๖. นางนภาพร เก:งสาร
๗. นางสาวสุชญา สดศรี

ผู7อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผู7อํานวยการส:วน
รักษาการในตําแหน:งผู7อํานวยการสํานักสื่อสารองคกร
ผู7อํานวยการส:วน
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผู7อํานวยการส:วน
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผู7อํานวยการส:วน
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม

๒
๘. นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง
๙. นางสาวพยุงทรัพย เรืองสม
๑๐. นางสาวอรนิตย เนติธรรมกุล
๑๑. นางสาวพรวิไล แจ:มมณี

พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
สํานักสื่อสารองคกร
ลูกจ7าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม

ผู.ชี้แจง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายไตรรัตน วิริยะศิริกุล
นางสุพินญา จําปD
นายวเรศ บวรสิน
นายอรรถปรีชา รักษาชาติ
นางสาววีราภรณ เจริญวิวัฒนพงษ
นางสาวชนัณภัสร วานิกานุกูล
นางกุลรพี พุทธมงคล

๘. นายวสุ อมรนพวงศ
๙. นายสุปรีย เทียนทํานูล
๑๐. นางสาววงศวิภา กาญจนอุดม
๑๑. นายธีระ จงสมชัย
๑๒. นายกฤษฎิ์ สุขโสต

รองเลขาธิการ กสทช.
ผู7อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม
ผู7อํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
ผู7อํานวยการส:วน สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู7อํานวยการส:วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
ผู7อํานวยการส:วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข:าย
สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่ปรึกษาด7านกฎหมายของสํานักงาน กสทช.
สํานักกฎหมายโทรคมนาคม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธาน

กล:าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ
๑. วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. พร7 อ มด7 ว ยกรรมการ กสทช.
เลขาธิการ กสทช. และผู7บริหารสํานักงาน กสทช. ได7เข7าเฝKาฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เพื่อทูลเกล7าฯ

๓
ถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อพระราชทานให7กับมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นําไปดําเนินการจัดหารถยนต
พร7 อมติ ด ตั้ งระบบสื่ อสารใช7 ในกิ จ การของหน: ว ยแพทยอาสามู ล นิ ธิ ฯ ในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ห:างไกลทุรกันดารต:อไป
๒. วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เปOนประธานกล:าวเปHดงานโครงการ
ประกวดแอพพลิ เ คชั่ น บนโทรศั พทสมารทโฟน สํ า หรั บ ผู7 พิก ารทางการเห็ น
การได7ยินหรือสื่อความหมาย โดยสํานักงาน กสทช. จัดขึ้น ณ Lifestyle Hall
ศู นยการค7 าสยามพารากอน ซึ่ งในการจั ดประกวดแข: งขั นครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู7พิการในสังคม และส:งเสริมให7ผู7พัฒนาแอพพลิเคชั่น
รุ:นใหม:ได7ตระหนักถึงผู7ที่มีความพิการแต:ต7องการใช7ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป
โดยมีนิสิต นักศึกษา นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข7า ร:ว มงาน
เปOนจํานวนมาก
๓. วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. พร7อมด7วย เลขาธิการ กสทช. และ
รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก:อกิจ ด:านชัยวิจิตร)
ได7 ใ ห7 ก ารต7 อ นรั บ รั ฐ มนตรี ว: า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
(ดร. พิ เชฐ ดุ รงคเวโรจน) และคณะ เนื่องในโอกาสเข7า พบเพื่อประชุมหารื อ
เกี่ยวกับการดําเนินการต:างๆ ในภารกิจที่เกี่ยวข7อง และความร:วมมือกันระหว:าง
กระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั งคม และสํ า นั กงาน กสทช. เพื่ อให7 การ
ทํางานร:วมกันในอนาคตเปOนไปโดยเอกภาพ ซึ่งได7มีการแลกเปลี่ยนข7อมูลต:างๆ
กันอย:างกว7างขวาง โดยเลขาธิการ กสทช. ได7เสนอแผนงาน ๖ เรื่อง เพื่อให7
รัฐมนตรีว:าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นําเสนอต:อที่ประชุม
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ได7แก: ๑) แผนประมูลคลี่นความถี่ ๒๖๐๐, ๑๘๐๐ และ
๘๕๐ เมกะเฮิรตซ ที่จะผลักดันให7มีการประมูลภายในปDนี้ ๒) การจัดระเบียบ
สายสื่อสารโทรคมนาคม ๓) ความคืบหน7าโครงการเน็ตประชารัฐ โดยสํานักงาน
กสทช. จะบูรณาการการทํางานร:วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ให7 มี ค วามชั ด เจนเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง ทั้ ง สองฝ` า ยก็ ไ ด7 ดํ า เนิ น การไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่ กํ า หนด ๔) การนํ า เงิ น รายได7 แ ละเงิ น ประมู ล คลื่ น ความถี่ ฯ
ของสํ า นั ก งาน กสทช. ส: ง เข7 า กองทุ น พั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ตามพระราชบั ญ ญั ติ การพั ฒ นาดิ จิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั งคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๕) การแก7ไขกฎหมายที่เกี่ยวข7องกับ กสทช. อาทิ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. .... เพื่อให7สอดคล7องกับรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศัก ราช ๒๕๖๐ และ ๖) เลขาธิก าร กสทช. ได7เ ชิญ ผู 7ป ระกอบการ
ในประเทศอาเซียนเข7าร:วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารกํา กับ ดูแ ล
ธุรกิจที่ให7บริการบนโครงข:ายสื่อสารโทรคมนาคม หรือ OTT (Over The Top)
ในระหว:างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศไทย

๔
๔. วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เปOนประธานในพิธีสืบสานประเพณีไทย
เนื่องในวันสงกรานต ซึ่งประกอบด7วย พิธีสงฆเพื่อบําเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล
แด:พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล7าเจ7าอยู:หัว ถวายพระกุศลแด:พระบรมวงศานุวงศ
และอุ ทิ ศ กุ ศ ลแด: บ รรพชนด7 า นการสื่ อ สาร พิ ธี ส รงน้ํ า พระพุ ท ธรู ป ประจํ า
สํานักงาน อังคารพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
โดยในปDนี้สํานักงาน กสทช. ได7นิมนตพระพรหมมังคลาจารย (เจ7าคุณธงชัย )
ผู7ช:วยเจ7าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และพระภิกษุสงฆจากวัดไตรมิตรฯ
มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต ซึ่งมีผู7เข7าร:วมพิธีประกอบด7วย กรรมการ
กสทช. เลขาธิการ กสทช. ที่ปรึกษาฯ/ผู7ปฏิบัติงานประจํา กสทช. ผู7บริหารและ
พนั กงานสํ า นักงาน กสทช. เข7า ร: ว มพิธี ดั งกล: า วเปO น จํ า นวนมาก ขอขอบคุ ณ
กรรมการ กสทช. ทุกท:าน และเลขาธิการ กสทช. ที่เข7าร:วมพิธีฯ ในวันดังกล:าว
๕. วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ได7 เ ชิ ญ ประธาน กสทช. เข7 า ร: ว มประชุ มเพื่ อหารื อแนวทางการพั ฒ นาระบบ
National Single Window (NSW) ที่สมบูรณแบบ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) เปOน ประธาน ณ ตึกบัญ ชาการ ทํา เนีย บรัฐ บาล
ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ร:วมกับสํานักงานส:งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย: อ มและธนาคารโลก ร: ว มกั น ดํ า เนิ น โครงการจั ด ทํ า แนวทางการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล7อมสําหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยได7เสนอให7มีการ
พัฒนาระบบ National Single Window ที่สมบูร ณแบบ เพื่อให7เ ปOน ระบบ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับการนําเข7า – ส:งออก ผ:านแดนแบบไร7เอกสาร ณ จุดเดียว
ให7ค รอบคลุม สิน ค7า ทุก ประเภท ซึ่ง ในเรื่อ งนี้รัฐ บาลโดยกระทรวงการคลัง
และกรมศุ ล กากรได7 พ ยายามดํ า เนิ น การในเรื่ องนี้ ม าหลายปD แ ล7 ว แต: ก็ ยั ง ไม:
ประสบความสํ า เร็ จ ในปs จ จุ บั นการขออนุ ญาตนํ า เข7 าจะต7 องขออนุ ญ าตจาก
หลายหน:วยงานและใช7ระยะเวลานาน อย:างไรก็ดี ในหลายประเทศได7นําระบบ
ดิจิตอลมาใช7 โดยให7ใบอนุญ าตเพี ยงหนึ่งใบ จึงขอความร:วมมื อให7 สํานั กงาน
กสทช. พิจารณาให7การสนับสนุนด7านงบประมาณ ซึ่งจะได7นํารายละเอียดหารือ
ในที่ประชุม กสทช. ต:อไป
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจ7งให7ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รั บรองรายงานการประชุ ม กสทช. ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๐ วั นพุ ธที่ ๒๒ มี นาคม ๒๕๖๐
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

รองประธาน กสทช. (พัน เอก ดร. นที ศุกลรัต น) ขอไม:พิจารณาระเบียบวาระนี้
เนื่องจากไม:ได7เข7าร:วมการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

๕
ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดําเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน : เลขาธิการ กสทช.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนิน งานของคณะกรรมการกิ จการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ระหว:างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตามเอกสาร
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : เลขาธิก าร
กสทช.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ :

รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคม
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
เรื่องเพื่อทราบ
เลขาธิการ กสทช. ขอให7ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน

๕ เรื่อง ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค
มะลิสุวรรณ) ระหวางเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ : รองประธาน กสทช.
(พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ)
มติที่ประชุม

รั บ ทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ งานของที่ ป รึ ก ษาประจํา รองประธาน กสทช.
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) ระหว:างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
จํานวน ๓ ท:าน ได7แก: พลเอก บุญเลิศ แก7วประสิทธิ์ นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน
และ พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ ทั้งนี้ ตามข7อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช.
ว:าด7วยการจ7างที่ปรึกษา ผู7ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู7ช:วยเลขานุการประจํา กทช.
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ) เสนอ

๖
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน)
ประจําเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน)
ประจําเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ท:าน ได7แก: นายเหรียญชัย
เรียววิไลสุข ดร. เชิดชัย ขันธนะภา และนายไพรัช วรปาณิ ทั้งนี้ ตามข7อ ๑๑ วรรคสอง
ของระเบียบ กทช. ว:าด7วยการจ7างที่ปรึกษา ผู7ปฏิบัติงาน เลขานุการและผู7ช:วยเลขานุการ
ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : รายงานผลการปฏิ บัติ งานตามพระราชบั ญญั ติ วิทยุ ค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
และที่แก.ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ : มท. คท.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามที่ กสทช. ได7 แ ต: ง ตั้ ง เจ7 า พนั ก งาน
ผู7ออกใบอนุญาต หรือมอบหมายให7เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก7ไข
เพิ่มเติม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
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กสทช. ประวิทยฯ มีข7อสังเกตเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก7ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ พบว:า
มีบริษัท โนเกีย โซลูชั่นส แอนด เน็ตเวิรคส (ประเทศไทย) จํากัด กระทําความผิดด7วย
ซึ่งไม:แน:ใจว:าเปOนบริษัทของทางแบรนดโนเกียหรือไม: ถ7าใช:ในกรณีของบริษัทที่มี
หลักมีฐานเช:นนี้ก็ไม:น:าจะเกิดการกระทําความผิด ดังนั้นอาจต7องตรวจสอบว:า
กรณีเกิดจากสาเหตุอะไร และจะสามารถปKองกันและแก7ไขอย:างไร นอกจากนี้
พบว:าในเรื่องของฐานความผิดก็แตกต:างกับรายอื่น ซึ่งรายอื่นจะมีฐานความผิด
เรื่องนําเข7า มี และใช7โดยไม:ได7รับอนุญาต แต:กรณีนี้ไม:มีเรื่องนําเข7ามีแต:ความผิด
เรื่องมีและใช7 จึงมีข7อสงสั ยว:าบริษัทฯ ได7มีการประกอบเครื่องเองโดยไม:มีการ
นําเข7าหรืออย:างไร

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ : รายงานสรุ ปผลการตรวจสอบและดํ า เนิ น คดี กั บผู. ก ระทํ า ความผิ ด เกี่ ยวกั บ
การประกอบกิจ การกระจายเสี ยงและกิจ การโทรทัศ น ประจํา เดื อนมีน าคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ : คส.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู7กระทําความผิดเกี่ยวกับ
การประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทั ศน ซึ ่ง สํ า นัก งาน กสทช.
ได7ดําเนินการตามพระราชบัญ ญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข7อง ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

๗
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กสทช. ประวิทยฯ มีข7อสังเกตเรื่องรายงานสรุ ปผลการตรวจสอบและดํ าเนิ นคดี
กับผู7กระทําความผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ พบว:า ในแต:ละปDมีการตรวจค7นจับกุมประมาณ ๗๐ - ๘๐
สถานี แต:มีการดําเนินคดีเพียงจํานวนน7อย เช:นในปD ๒๕๕๘ มีการตรวจค7นจับกุม
ประมาณ ๗๘ สถานี แต:ได7ดํา เนิน คดีจํา นวน ๔ สถานี และในปD ๒๕๕๙ มีการ
ตรวจค7นจับกุมประมาณ ๔๖ สถานี แต:ดําเนินคดีจํานวน ๑ สถานี จึงไม:แน:ใจว:า
ที่เ หลื อประมาณ ๔๐ – ๖๐ สถานี ไม: มีการกระทํ า ความผิ ด หรืออย: างไร ทั้ งนี้
ในประเด็นดังกล:าวนี้ได7ตั้งข7อสังเกตตั้งแต:การประชุมครั้งก:อนแล7ว โดยสํานักงาน
กสทช. แจ7งว:าจะนําข7อมูลนี้มาชี้แจง อาจจะเตรียมการอยู:ก็ขอให7มาชี้แจงต:อไปด7วย

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ : สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด. นํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน กสทช.
ประจําปD ๒๕๕๙ เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ : ยย.
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได7นํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจําปD ๒๕๕๙ เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
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กสทช. ประวิทยฯ มีข7อสังเกตต:อรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปD ๒๕๕๙
พบว:า ในแผนภูมิหน7า ๔๖ และหน7า ๖๒ มีการแสดงข7อมูลตัวเลขโดยไม:มีข7อความ
ที่แสดงหน: วยปรากฏไว7 ซึ่ งอาจจะทํ าให7 ไม: เ ข7 าใจ สํา หรับ เรื่ องปs ญหาอุ ปสรรค
ในการดํา เนิ นงานในแต:ล ะปD ได7 นํา มาบรรจุไว7ครบถ7ว นหรือไม: ทั้งนี้ ข7อมูล ด7า น
กิ จ การโทรคมนาคมมี ก ารระบุ เ ฉพาะเรื่ อ งการปs ก เสาพาดสาย การนํ า สาย
โทรคมนาคมลงดิ น ซึ่ ง ควรจะระบุ ปs ญ หาอุ ป สรรคในประเด็ น อื่ น ที่ อ าจจะมี
ความสําคัญต:ออุตสาหกรรม ได7แก: เรื่องคลื่นความถี่ หรือในด7านกิจการกระจายเสียง
ในปDที่ผ:านมาก็ไม:มีการระบุปsญหาอุปสรรค ส:วนในปDนี้มีการระบุเ พีย งบางส:ว น
จึงเห็นควรที่จะทบทวนว:ายังมีปsญหาอุปสรรคอื่นใดอีกหรือไม:ที่จะมีผลต:อการ
กํากั บดูแล อาทิ เรื่ องปsจจั ยเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ เปลี่ ยนแปลงอย: างรวดเร็ ว
รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ หรือแนวโน7มเรื่องอื่นๆ ในอุตสาหกรรม เพื่อจะได7
นํ า มาวิ เ คราะหปs ญ หาอุ ป สรรคและปรั บ แผนการดํ า เนิ น งานให7 ส อดคล7 องกั บ
อนาคตมากยิ่งขึ้น ซึ่งเลขาธิการ กสทช. ได7แจ7งว:า สํานักงาน กสทช. จะขอรับ
ข7อสั งเกตดั งกล: า วไปดํ าเนินการแก7ไขปรั บปรุงรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน กสทช.
ประจําปD ๒๕๕๙ ต:อไป

๘
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : เรื่องที่ผานการพิจารณาจากที่ประชุม กสท.
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : แตงตั้ งคณะทํา งานเพื่ อติด ตามและประเมิ น ผลการปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการ
ประกอบกิจการโทรทัศน ของสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง ๑๑ :
กสท. ปส.๓
มติที่ประชุม

อนุมัติให7แต:งตั้งคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การประกอบกิจการโทรทัศน ของสถานีวิทยุโทรทัศนแห:งประเทศไทย ช:อง ๑๑
โดยมีองคประกอบ อํานาจหน7าที่ และวาระการดํา รงตํา แหน:ง ๑ ปD นับ ตั้งแต:
วัน ที ่ม ีคํ า สั ่ง แต:ง ตั ้ง ซึ ่ง เปOน การใช7อํ า นาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓
แห:งพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ โดยให7หัวหน7า
คณะทํางานได7รับค:าตอบแทนเปOนเบี้ยประชุม ตามข7อ ๑๔ (๒) วรรคสอง และข7อ ๑๕
ของระเบี ย บ กสทช. ว: า ด7 ว ยการประชุ ม ค: า ตอบแทน และค: า ใช7 จ: า ยของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
ดังนี้
๑. ผศ. ดร. พิรงรอง รามสูต
หัวหน7าคณะทํางาน
๒. ผู7อํานวยการส:วนจัดและควบคุมรายการ
ผู7ทํางาน
สถานีวิทยุโทรทัศนแห:งประเทศไทย
๓. ผู7อํานวยการส:วนผลิตรายการ
ผู7ทํางาน
สถานีวิทยุโทรทัศนแห:งประเทศไทย
๔. ผู7อํานวยการสํานักการอนุญาต
ผู7ทํางาน
ประกอบกิจการโทรทัศน
๕. ผู7อํานวยการสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ ผู7ทํางาน
และพัฒนาผู7ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน
๖. พนักงานของสํานักงาน กสทช.
เลขานุการและผู7ช:วยเลขานุการ
ที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย จํานวน ๓ คน
ทั้ ง นี้ ในการจั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต: ง ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปรับ เปลี่ ยนรู ปแบบการประกอบกิจการโทรทั ศน ของสถานีวิ ทยุ โทรทัศนแห: ง
ประเทศไทย ช:อง ๑๑ ให7สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม
กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติ
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖

๙
หมายเหตุ

๑. ในการประชุ ม กสทช. ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่ ประชุ มได7 มีมติ รั บรองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง แต:งตั้งคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลการ
ปรับ เปลี่ย นรูป แบบการประกอบกิจ การโทรทัศน ของสถานีวิทยุโ ทรทัศ น
แห:งประเทศไทย ช:อง ๑๑
๒. กสทช. ประวิทยฯ มีข7อสังเกตขอให7สํานักงาน กสทช. แนบเอกสารประกอบ
วาระในส:ว นที่เ ปOนความเห็นของกรรมการ กสทช. ที่มีการเปHดเผยเพิ่ มเติ ม
ทั้งนี้ เพื่อให7เอกสารประกอบการพิจารณามีความครบถ7วน

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : การขยายระยะเวลาการดํารงตําแหนงของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง
และโทรทัศน : กสท. มส.
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติให7ขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน:งของคณะอนุกรรมการในภารกิจ
กระจายเสี ยงและโทรทัศน จํ านวน ๑๐ คณะ ออกไปอีก ๑ ปD ตามที่ สํ านั กงาน
กสทช. เสนอ ได7แก:
๑.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด7านกิจการกระจายเสียง
๑.๒ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด7านกิจการโทรทัศน
๑.๓ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรม และแก7ไขปsญหาการรบกวนวิทยุการบิน
๑.๔ คณะอนุกรรมการด7านผังรายการและเนื้อหารายการ
๑.๕ คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช7กฎหมายด7านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
๑.๖ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปOน
การใช7คลื่นความถี่ ด7านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
๑.๗ คณะอนุกรรมการส: งเสริมและกํ า กับ การแข:งขั นด7 านกิจ การกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน
๑.๘ คณะอนุกรรมการประเมินมูลค:าคลื่นความถี่และกําหนดโครงสร7างอัตรา
ค:าธรรมเนียมและบริการด7านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
๑.๙ คณะอนุกรรมการส:งเสริมการกํากับดูแลกันเอง
๑.๑๐ คณะอนุกรรมการคุ7มครองผู7บริโภคด7านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน
๒. อนุมัติให7ปรับเปลี่ยนองคประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง
และโทรทัศน ตามข7อ ๑ ซึ่งเปOนการใช7อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๑
และมาตรา ๓๓ แห:งพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามที่สํา นัก งาน กสทช. เสนอ โดยให7มีผลตั้งแต:วันที่ได7รับอนุมัติให7ขยาย
ระยะเวลาตามข7อ ๑ ดังนี้
๒.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด7านกิจการกระจายเสียง
(๑) นายต:อพงษ เสลานนท
ประธานอนุกรรมการ
(๒) พันตรี จักนรินทร มุ:งคีมกลาง
อนุกรรมการ
(๓) นายกฤษดา โรจนสุวรรณ
อนุกรรมการ

๑๐
(๔) พันเอก กฤษฎา เทอดพงษ
อนุกรรมการ
(๕) ร7อยเอก คณิน ทันหะพันธ
อนุกรรมการ
(๖) นายวิษณุ ปานวร
อนุกรรมการ
(๗) นายวรรณชัย ไตรแก7ว
อนุกรรมการ
(๘) นายสุชาติ เตชจักรเสมา
อนุกรรมการ
(๙) ผศ. ปริญญา ผ:องพุดพันธ
อนุกรรมการ
๒.๒ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด7านกิจการโทรทัศน
(๑) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ
ประธานอนุกรรมการ
(๒) พลโท อภิชาต นพเมือง
อนุกรรมการ
(๓) พลโท ศักดา แสงสนิท
อนุกรรมการ
(๔) ดร. ธนกร ศรีสุกใส
อนุกรรมการ
(๕) พันตํารวจเอก ชยุต มารยาทตร
อนุกรรมการ
(๖) พันเอก สุวัฒน ยศประกอบ
อนุกรรมการ
(๗) พันเอก วรชัย อินทะกนก
อนุกรรมการ
(๘) พันเอก อัทธาทร บูรณกาญจน
อนุกรรมการ
(๙) นายประสงค นุรักษ
อนุกรรมการ
(๑๐) นางสาวเทพวรรณ ปรีดาเกษมสิน
อนุกรรมการ
๒.๓ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรม และแก7ไขปsญหาการรบกวนวิทยุการบิน
(๑) พันเอก ดร. อนุรัตน อินกัน
ประธานอนุกรรมการ
(๒) รศ. อธิคม ฤกษบุตร
อนุกรรมการ
(๓) ดร. กิตติ วงศถาวราวัฒน
อนุกรรมการ
(๔) รศ. ดร. รังสรรค วงศสรรค
อนุกรรมการ
(๕) พันเอก ธนชัย ครุฑบุญยงค
อนุกรรมการ
(๖) ดร. บัณฑิต ตั้งประเสริฐ
อนุกรรมการ
(๗) นายอารี สวัสดี
อนุกรรมการ
(๘) พลตรี ดร. ชัยณรงค เชิดชู
อนุกรรมการ
๒.๔ คณะอนุกรรมการด7านผังรายการและเนื้อหารายการ
(๑) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ
ประธานอนุกรรมการ
(๒) นายดําริห สุตเตมีย
อนุกรรมการ
(๓) นายไพศาล กุวลัยรัตน
อนุกรรมการ
(๔) นายวุฒิพงศ วิบูลยวงศ
อนุกรรมการ
(๕) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
อนุกรรมการ
(๖) นายณัฐเมศร เรืองพิชัยพร
อนุกรรมการ
(๗) นายสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
อนุกรรมการ
(๘) พันเอก อารมณ รอดรุ:งเรือง
อนุกรรมการ
(๙) พันตํารวจเอก สุรชัย คีรีวิเชียร
อนุกรรมการ
(๑๐) นายทวีเดช เส7งแก7ว
อนุกรรมการ

๑๑
๒.๕ คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช7กฎหมายด7านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
(๑) นายดําริห สุตเตมีย
ประธานอนุกรรมการ
(๒) พันเอก กิตติพงษ พุทธิมณี
อนุกรรมการ
(๓) นายวีรพล ปานะบุตร
อนุกรรมการ
(๔) พันตํารวจโท สมศักดิ์ เนียมเล็ก
อนุกรรมการ
(๕) นายไพรัช บุญประกอบวงศ
อนุกรรมการ
(๖) ดร. ประธาน วัฒนวาณิชย
อนุกรรมการ
(๗) พลตํารวจโท มาโนช ไกรวงศ
อนุกรรมการ
(๘) นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย
อนุกรรมการ
(๙) นายสุเทพ วิไลเลิศ
อนุกรรมการ
๒.๖ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปOน
การใช7คลื่นความถี่ ด7านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
(๑) รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน) ประธานอนุกรรมการ
(๒) พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล
อนุกรรมการ
(๓) พลเอก อนุสรณ เทพธาดา
อนุกรรมการ
(๔) นายโกศล ขําศิริ
อนุกรรมการ
(๕) รศ. ดร. สุธี ประศาสนเศรษฐ
อนุกรรมการ
(๖) ดร. พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ
อนุกรรมการ
๒.๗ คณะอนุกรรมการส: งเสริมและกํ า กับ การแข:งขั นด7 านกิจ การกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน
(๑) กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท
ประธานอนุกรรมการ
(๒) นางกฤณพร ฟุKงเกียรติ
อนุกรรมการ
(๓) พลโท ภิภพ จิตตแจ7งกุล
อนุกรรมการ
(๔) รศ. ดร. พนา ทองมีอาคม
อนุกรรมการ
(๕) นายเผด็จ หงสฟKา
อนุกรรมการ
(๖) นายกิตตินันท ขาวสุทธิ์
อนุกรรมการ
(๗) นางสาววงศสุดา ศุภาพร
อนุกรรมการ
(๘) ดร. ปHยบุตร บุญอร:ามเรือง
อนุกรรมการ
(๙) นายอนุรุทธิ์ โค7วคาสัย
อนุกรรมการ
๒.๘ คณะอนุกรรมการประเมินมูลค:าคลื่นความถี่และกําหนดโครงสร7างอัตรา
ค:าธรรมเนียมและบริการด7านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
(๑) กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท
ประธานอนุกรรมการ
(๒) นาวาอากาศเอกหญิง วรรณสุรีย บุญมี
อนุกรรมการ
(๓) นายวินัย วิทวัสการเวช
อนุกรรมการ
(๔) นาวาอากาศโท ดร. กิจเปรม เวศยไกรศรี อนุกรรมการ
(๕) พลโท ดร. สมชาย วิรุฒหผล
อนุกรรมการ
(๖) นายนุรักษ มโนสุจริตธรรม
อนุกรรมการ

๑๒
(๗) พันตํารวจเอก มนัส นครศรี
อนุกรรมการ
(๘) นางสาวปsทมาวรรณ ศักดิ์ภิรมย
อนุกรรมการ
(๙) พลเอก พรสิน พงษสุวรรณ
อนุกรรมการ
๒.๙ คณะอนุกรรมการส:งเสริมการกํากับดูแลกันเอง
(๑) กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท
ประธานอนุกรรมการ
(๒) พันเอก ธรนิศวร เกื้อสกุล
อนุกรรมการ
(๓) นายกีรวุฒิ กิตติยาดิศัย
อนุกรรมการ
(๔) พันเอก ชัยยศ ศุภมิตรกฤษณา
อนุกรรมการ
(๕) ดร. วิชัย รูปขําดี
อนุกรรมการ
(๖) พลเอก ดิษฐฐภพ ไก:แก7ว
อนุกรรมการ
(๗) นายอิทธิพล วรานุศุภากุล
อนุกรรมการ
๒.๑๐ คณะอนุกรรมการคุ7มครองผู7บริโภคด7านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน
(๑) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ
ประธานอนุกรรมการ
(๒) พลตํารวจโท สุรพล ทวนทอง
อนุกรรมการ
(๓) นายอํานวย โชติสกุล
อนุกรรมการ
(๔) นายณัฎฐพงศ พงศเจริญสุข
อนุกรรมการ
(๕) นายประเสริฐ รักไทยดี
อนุกรรมการ
(๖) นายอิทธิพร แก7วทิพย
อนุกรรมการ
(๗) นางอรพินท วงศชุมพิศ
อนุกรรมการ
(๘) นายนิพนธ โพธิ์พัฒนชัย
อนุกรรมการ
(๙) นายพีระ ตรีชดารัตน
อนุกรรมการ
(๑๐) นายศักดาเทพ ปรีดาเกษมสิน
อนุกรรมการ
ทั้ งนี้ ในการจั ดทํ าคํ าสั่ งแต: งตั้ งคณะอนุ ก รรมการในภารกิ จ กระจายเสี ย งและ
โทรทัศน จํานวน ๑๐ คณะ ให7สํานักงาน 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

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่ประชุมได7มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การขยายระยะเวลาการดํ ารงตําแหน: งของคณะอนุกรรมการ
ในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน

๑๓
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ : เรื่องที่ผานการพิจารณาจากที่ประชุม กทค.
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : การพิจารณาข.อคิดเห็นของผู.ประกอบการโทรคมนาคม ตอ (ราง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให.บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง : กทค. ทท.
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการตรวจสอบและวิเคราะหข7อมูลในประเด็นที่มีการ
คั ด ค7 า นของผู7 ป ระกอบการโทรคมนาคม ที่ มีต: อ ร: า งประกาศ กสทช. เรื่ อ ง
มาตรฐานของคุณภาพการให7บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ของสํานักงาน
กสทช. และเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต:อสรุปผลการรับฟsง
ความคิดเห็นของผู7มีส:วนได7เสียและประชาชนทั่วไปต:อร:างประกาศ กสทช.
เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให7บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให7สํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร:ในเว็บไซต
ของสํานักงาน กสทช. ต:อไป
๒. ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ อกฉั น ทเห็ น ชอบร: า งประกาศ กสทช. เรื่ อ ง มาตรฐานของ
คุณภาพการให7บ ริ การโทรคมนาคมประเภทเสีย ง ตามที่สํ า นักงาน กสทช.
เสนอ ทั้งนี้ ให7นําเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก:อนนําไปลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อให7มีผลบังคับใช7ต:อไป

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่ประชุมได7มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง การพิจารณาข7อคิดเห็นของผู7ประกอบการโทรคมนาคม
ต:อร: างประกาศ กสทช. เรื่ อง มาตรฐานของคุ ณภาพการให7 บริ การโทรคมนาคม
ประเภทเสียง
๒. กสทช. ประวิทยฯ มีข7อสังเกตว:า เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได7มีผลบังคับใช7แล7ว และโดยที่มาตรา ๗๗ แห:งรัฐธรรมนูญ
แห:งราชอาณาจักรไทยฯ ได7กําหนดเรื่องการตรากฎหมายโดยให7มีการรับฟsง
ความคิดเห็นของผู7ที่เกี่ยวข7องและวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เปH ด เผยผลการรั บ ฟs ง ความคิ ด เห็ น สาธารณะ จึ ง ขอให7 สํ า นั ก งาน กสทช.
ดําเนินการให7สอดคล7องกับมาตรา ๗๗ ดังกล:าว

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : การพิจารณาอุทธรณคําสั่งศาลปกครองกลางไมรับคําฟIองไว.พิจารณาและจําหนาย
คดีออกจากสารบบความ กรณีเรียกให.ผู.รับใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงขาย
โทรคมนาคมเปJนของตนเอง และแบบที่ ๓ ชําระเงินเข.ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน
สาธารณะ : กทค. มท.
มติที่ประชุม

๑. รั บ ทราบคํ า สั่ งศาลปกครองกลาง ซึ่ ง มี คํา สั่ ง ไม: รั บ คํ า ฟK อ งไว7 พิจ ารณาและ
จําหน: ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีระหว: าง กสทช. ผู7 ฟKองคดี ที่ ๑ และ
สํานักงาน กสทช. ผู7ฟKองคดีที่ ๒ กับบริษัทผู7ถูกฟKองคดี กรณีเรียกให7ผู7ถูกฟKอง
คดี จั ดให7 มีบริ การโทรคมนาคมพื้ นฐานโดยทั่ วถึ งและบริ การเพื่ อสั งคม (USO)
(ตั้งแต:วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ในอัตราร7อยละ ๔ ต:อปD

๑๔
ส:งให7กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่ อ ประโยชนสาธารณะ จํ า นวน ๑๐ คดี ตามที่ สํ า นั ก งาน
กสทช. เสนอ
๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบไม:อุทธรณคําสั่งของศาลปกครองกลางทั้ง ๑๐ คดี
ตามผลการพิจารณาของ กทค. ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
๓. เห็ น ชอบให7 สํ า นั ก งาน กสทช. มี ห นั ง สื อ แจ7 ง คํ า สั่ ง ทางปกครองให7 ผู7 รั บ
ใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงข:ายโทรคมนาคมเปOนของตนเอง และแบบที่ ๓
ทั้ง ๑๐ ราย ตามข7อ ๑ ให7แล7วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทั้งนี้ โดยให7เตรียมความพร7อม
ที่ จ ะดํ า เนิ น มาตรการบั งคั บ ทางปกครองในขั้ น ตอนต: า งๆ ให7 กระบวนการ
เปOนไปโดยกระชับ ไม:ทอดเวลา
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่ประชุมได7มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง การพิจารณาอุทธรณคําสั่งศาลปกครองกลางไม:รับคําฟKอง
ไว7พิจารณาและจําหน:ายคดีออกจากสารบบความ กรณีเรียกให7ผู7รับใบอนุญาตแบบที่ ๒
ที่มีโครงข:ายโทรคมนาคมเปOนของตนเอง และแบบที่ ๓ ชําระเงินเข7ากองทุนวิจัย
และพั ฒ นากิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนสาธารณะ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง (ชุดที่ ๖) : กทค. วท.
มติที่ประชุม

อนุมัติการแต:งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห:งทาง (ชุดที่ ๖) ซึ่งเปOนการใช7
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห:งพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให7มีองคประกอบ และวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปD นับตั้งแต:วันที่มี
คําสั่งแต:งตั้ง ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให7ได7รับค:าตอบแทนเปOน
เบี้ยประชุม ตามข7อ ๑๔ (๒) ของระเบียบ กสทช. ว:าด7วยการประชุม ค:าตอบแทน
ของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. นายวงศสกุล กิตติพรหมวงศ ผู7เชี่ยวชาญด7านกฎหมาย
๒. นายวาสุกรี กล7าไพรี
ผู7เชี่ยวชาญด7านวิศวกรรม
๓. พลโท ภาสนอิทธิ์ เวทยวัฒนะ ผู7เชี่ยวชาญด7านโทรคมนาคม
๔. รศ. ชัชชัย โกมารทัต
ผู7เชี่ยวชาญด7านการประเมินราคาทรัพยสิน
๕. นายนิมิตร เทียนอุดม
ผู7เชี่ยวชาญด7านสิ่งแวดล7อม
ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต:งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห:งทาง (ชุดที่ ๖)
ให7 สํ า นั กงาน กสทช. ดํ า เนิ น การตามมติ ห ลั กการของที่ ป ระชุ ม กสทช. ครั้ งที่
๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช.
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่ประชุมได7มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง แต:งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห:งทาง (ชุดที่ ๖)

๑๕
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ : เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : การกําหนดทาทีเบื้องต.นสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาด.วย
การประสานและจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ต ามบริ เ วณชายแดนไทย – มาเลเซี ย
(JTC) ครั้งที่ ๓๑ ในประเด็นด.านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการ
โทรคมนาคมและกิ จ การวิ ท ยุ ค มนาคม : กสท. กทค. คณะกรรมการรวม
ทางเทคนิคฯ คภ.
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบตามผลการพิ จ ารณาของ กสท. และ กทค. ที่ มี ต: อ การกํ า หนดท: า ที
เบื้องต7นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร:วมทางเทคนิคว:าด7วยการประสานและ
จัดสรรความถี่วิทยุ ตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๓๑ (The 31st
Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment
of Frequencies along Thailand - Malaysia Common Border – JTC) ในประเด็น
ด7านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม
ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหว:างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ เมืองมะละกา ประเทศ
มาเลเซีย ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่ประชุมได7มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อ ง การกําหนดท:าทีเบื้องต7นสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
ร:วมทางเทคนิคว:าด7วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนไทย –
มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๓๑ ในประเด็นด7านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : การจั ด ให. มี บ ริ ก ารเลขหมายโทรศั พ ทฉุ ก เฉิ น แหงชาติ เ ลขหมายเดี ย ว
(National Single Emergency Number) : ทบ.
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นว:าโครงการจัดให7มีบริการเลขหมายโทรศัพทฉุกเฉินแห:งชาติ
เลขหมายเดียว (National Single Emergency Number) ของสํานักงาน
ตํ า รวจแห: ง ชาติ เปO น โครงการที่ เ ปO น ประโยชนต: อ สาธารณชนและมี ความ
สอดคล7องกับภารกิจตามอํานาจหน7าที่ของ กสทช. ซึ่งได7บรรจุไว7ในแผนการ
จัดให7มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แล7ว ดังนั้น หากคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให7ความ
เห็ นชอบโครงการดั งกล: าวข7 างต7 น คณะกรรมการ กสทช. ก็ ไม: ขัดข7 องที่ จ ะ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
๒. สําหรับงบประมาณที่ กสทช. จะพิจารณาให7การสนับสนุนการดําเนินโครงการ
ตามข7อ ๑ เฉพาะงบลงทุนเท:านั้น ภายใต7กรอบวงเงินไม:เกิน ๓,๑๔๐ ล7านบาท
โดยสํานักงาน กสทช. จะได7บรรจุกรอบวงเงินงบประมาณนี้ไว7ในแผนปฏิบัติการ
การจัดให7มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่ วถึ งและบริการเพื่อสังคมฯ ต: อไป
และเมื ่อ ผลการดํ า เนิน การจัด ซื ้อ /จัด จ7า งของสํ า นัก งานตํ า รวจแห:ง ชาติ

๑๖
เปO นประการใด ให7 แจ7 งรายละเอี ยดสํานักงาน กสทช. เพื่ อใช7เปOนข7อมูลประกอบ
ในการพิ จารณาจั ดเก็ บรายได7 สํ าหรั บใช7 ในการจั ด ให7 มี บ ริ การโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อให7มีความสอดคล7องกับการ
เบิกจ:ายงบประมาณของสํานักงานตํารวจแห:งชาติ ในแต:ละปDต:อไป
๓. สําหรับงบประมาณที่ใช7ในการดําเนินโครงการฯ ตามข7อ ๑ ในด7านอื่นๆ ขอให7
สํานักงานตํารวจแห:งชาติ ดําเนินการยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณรายจ:ายประจําปD
ไปยังสํานักงบประมาณ เพื่อให7บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการต:อไป
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่ประชุมได7มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที ่ ๕.๓.๒ เรื ่อ ง การจั ด ให7 มี บ ริ ก ารเลขหมายโทรศั พ ทฉุ ก เฉิ น แห: ง ชาติ
เลขหมายเดียว (National Single Emergency Number)

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ : เรื่องค.างการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ : การพิ จ ารณาโครงการที่ ข อรั บ การสงเสริ ม และสนั บสนุ น เงิ น จากกองทุ น ฯ
โครงการประเภทที่ ๒ ประจําปD ๒๕๕๘ (ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) : ทบ.
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบโครงการที่ผ:านเกณฑการพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิคและการ
เจรจาต: อรองงบประมาณ จํ านวน ๑ ราย จํ านวนเงิ น ๓,๒๓๗,๖๒๗.๔๐ บาท
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคมเพื่ อ ประโยชน
สาธารณะ ได7แก: โครงการการให7คะแนนเครดิตบนพื้นฐานพฤติกรรมการใช7
โทรศัพทเคลื่อนที่ (Credit Scoring Based on Behavioral Mobile Phone Usage)
ศูนยบริการวิชาการแห:งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวนเงิน ๓,๒๓๗,๖๒๗.๔๐ บาท
๒. เห็ น ชอบให7 กสท. นํ า โครงการที่ ผ: า นหลั ก เกณฑการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ที่เหลื อ
จํ า นวน ๑๖ โครงการ ไปพิ จ ารณาทบทวนอี ก ครั้ ง หนึ่ ง และให7 สํ า นั ก งาน
กสทช. นํ าเสนอที่ ประชุ ม กสทช. ในครั้งต:อไป ตามที่ รองประธาน กสทช.
(พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ ดังนี้
๒.๑ โครงการ “สารคดี วัดบันดาลใจ เพื่อพลิกฟ†‡นวัดสู: ความหมายที่แท7...
อย:างสมสมัย” สถาบันอาศรมศิลป‰ จํานวนเงิน ๔,๓๙๐,๔๒๔ บาท
๒.๒ โครงการส: ง เสริ ม การผลิ ต และออกอากาศเนื้ อ หารายการที่ เ ปO น
ประโยชนต: อ สาธารณะ บริ ษั ท คิ ด ซน พลั ส จํ า กั ด จํ า นวนเงิ น
๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ โครงการส: ง เสริ ม การผลิ ต และออกอากาศเนื้ อ หารายการที่ เ ปO น
ประโยชนต:อสาธารณะ มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม จํานวนเงิน
๕,๒๙๙,๒๐๐ บาท

๑๗
๒.๔ โครงการ Super Talk ทอลคเติมพลัง มหาวิทยาลัยสยาม จํานวนเงิน
๑๒,๘๖๕,๐๐๐ บาท
๒.๕ โครงการ แอนิเมชั่น ชุมชนนิมนตยิ้ม ย7อนยุค ๙ แผ:นดิน มูลนิธิสายเด็ก
๑๓๘๗ จํานวนเงิน ๑๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท
๒.๖ โครงการ รายการ สร7างงาน – สร7างอาชีพ บริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จํากัด
จํานวนเงิน ๗,๔๕๕,๘๑๗.๗๘ บาท
๒.๗ โครงการเทคโนโลยีก7าวล้ําเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย:างยั่งยืน (TKN)
สมาคมคอมพิวเตอรแห:งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ จํานวนเงิน
๑๒,๓๔๔,๘๐๔ บาท
๒.๘ โครงการเสริ ม สร7 า งยุ ว ชนสื่ อ สารรุ: น ใหม: เ พื่ อ การตระหนั ก รู7 เ รื่ อ ง
การรวมกลุ: มในกิ จ การกระจายเสีย ง กิ จการโทรทั ศน มหาวิทยาลั ย
มหิดล จํานวนเงิน ๔,๔๘๒,๒๓๐ บาท
๒.๙ โครงการพัฒนาความร:วมมือระหว:างสมาชิกสมาคมสภาวิชาชีพกิจการ
การแพร: ภ าพและการกระจายเสี ย ง (ประเทศไทย) ในการจั ด ทํ า
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพและสร7างกลไก
การกํ า กั บ ดู แลกั น เองของผู7 ป ระกอบวิ ช าชี พในกิ จ การกระจายเสี ย ง
และกิ จ การโทรทั ศ น สมาคมสภาวิ ช าชี พ กิ จ การการแพร: ภ าพและ
การกระจายเสียง (ประเทศไทย) จํานวนเงิน ๙๙๒,๙๖๐ บาท
๒.๑๐ โครงการ “รางวั ล ที วี สี ข าว” มู ล นิ ธิ จํ า นง รั ง สิ กุ ล จํ า นวนเงิ น
๗,๘๘๘,๓๖๑ บาท
๒.๑๑ โครงการส: ง เสริ ม และพั ฒ นากลไกความร: ว มมื อ ในการเฝK า ระวั ง
การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑสุขภาพเกินจริง (มิติเชิงประเด็น
อาหารและยา) สมาคมผู7 บ ริ โ ภคภาคตะวั น ตก (สบต.) จํ า นวนเงิ น
๒,๙๕๕,๖๐๐ บาท
๒.๑๒ โครงการส:งเสริมความเข7มแข็งของเครือข:ายผู7บริโภคในกิจการกระจาย
เสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น ภาคเหนื อ (มิ ติ เ ชิ ง พื้ น ที่ ) มู ล นิ ธิ พ ะเยา
เพื่อการพัฒนา จํานวนเงิน ๒,๐๙๕,๕๐๐ บาท
๒.๑๓ โครงการส:งเสริมความเข7มแข็ง และเชื่อมโยงกลไกเครือข:ายผู7บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (มิติการเชื่อมโยงเครือข:าย)
สมาคมพิ ทั ก ษสิ ท ธิ ผู7 บ ริ โ ภคจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม จํ า นวนเงิ น
๒,๓๙๕,๕๙๐ บาท
๒.๑๔ โครงการส: ง เสริ ม ความเข7 ม แข็ ง ของเครื อ ข: า ยผู7 บ ริ โ ภค ในกิ จ การ
กระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศนภาคอี ส าน (มิ ติ เ ชิ งพื้ น ที่ ) สมาคม
ผู7บริโภคจังหวัดขอนแก:น จํานวนเงิน ๒,๐๘๙,๔๐๐ บาท
๒.๑๕ โครงการเสริ ม สร7 า งความเข7 ม แข็ ง ผู7 บ ริ โ ภคในกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน ภาคใต7 (มิติเชิงพื้นที่) สมาคมผู7บริโภคสงขลา จํานวน
เงิน ๒,๒๒๙,๗๐๐ บาท

๑๘
๒.๑๖ โครงการสร7างความเข7มแข็งผู7บริโภคในยุคสื่อหลอมรวม และเปลี่ยนผ:าน
สู:การรับส:งสัญญาณในระบบดิจิตอล มูลนิธิเพื่อผู7บริโภค จํานวนเงิน
๑๐,๗๒๗,๕๕๒ บาท
๓. ไม:เห็นชอบโครงการที่ได7คะแนนต่ํากว:าเกณฑการพิจารณาความเหมาะสม
ทางเทคนิ ค หรื อ เปO น ผู7 ที่ ไ ด7 ผ: า นเกณฑคะแนนความเหมาะสมทางเทคนิ ค
ในอันดับรองลงมา จํานวน ๑๗ ราย วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๙๗,๙๙๖,๙๖๓.๐๐ บาท
๔. รั บ ทราบกรณี ส มาคมคอมพิ ว เตอรแห: งประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
ถอนโครงการเทคโนโลยีก7าวล้ําเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย:างยั่งยืน (TKN Center)
จํ า นวนเงิ น ๔๙,๘๘๗,๖๘๐ บาท เนื่ อ งจากมี ส าระสํ า คั ญ ของโครงการ
เหมื อ นกั บ โครงการเทคโนโลยี ก7 า วล้ํ า เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต อย: า งยั่ ง ยื น
(TKN) และสอดคล7 องกับ วิธีปฏิ บัติตามระเบี ยบสํา นักนายกรัฐ มนตรี ว:าด7ว ย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
๕. รับทราบกรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ
มอบหมายให7สํานักงาน กสทช. ระบุเพิ่มเติมในเงื่อนไขสัญญาในทุกโครงการ
ที่ผ:านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแห:งชาติ ในประเด็นเรื่องจะต7องจัดให7มีการตรวจสอบ
และรับรองความถู กต7องของค:าใช7จ:า ยโครงการ โดยผู7 สอบบัญชี รับอนุญาต
ทั้งนี้ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่ ป ระชุ มได7 มี มติ รั บ รองมติ ที่ป ระชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๔.๑ เรื่อ ง การพิจ ารณาโครงการที่ข อรับ การส:ง เสริมและ
สนั บ สนุ น เงิ น จากกองทุ น ฯ โครงการประเภทที่ ๒ ประจํ า ปD ๒๕๕๘ (ตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐)

ประธาน

ได7แจ7งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ให7ที่ประชุมทราบ พร7อมกล:าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล:าวปHดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

