รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม 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. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ
พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ
รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน
ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท
นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

ผู/ไมเข/าประชุม
๑. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน

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

ผู/เข/ารวมประชุม
๑. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร
เจ/าหน/าที่การประชุม
๑. นายเฉลิมชัย ก5กเกียรติกุล
๒. นายวรพงษ นิภากรพันธ
๓. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส
๔. นายขจรศักดิ์ ทานานนท
๕. นางนภาพร เก:งสาร

เลขานุการประธาน กสทช.
ผู7อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผู7อํานวยการส:วน
รักษาการในตําแหน:งผู7อํานวยการสํานักสื่อสารองคกร
ผู7อํานวยการส:วน
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผู7อํานวยการส:วน
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม

๒
๖. นางสาวสุชญา สดศรี
๗. นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง
๘. นางสาวอุไรวรรณ เล็กทับ
๙. นางสาวอรนิตย เนติธรรมกุล
๑๐. นางสาวพรวิไล แจ:มมณี

พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
สํานักสื่อสารองคกร
ลูกจ7าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม

ผู/ชี้แจง
๑. นายไตรรัตน วิริยะศิริกุล
๒. นายก:อกิจ ด:านชัยวิจิตร
๓. นายฉันทพันธ ขําโคกกรวด
๔. นางยุพา จันทรกระจ:าง
๕. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข
๖. นางสุพินญา จําปE
๗. นายวเรศ บวรสิน
๘. นายสมสกุล ชัยกาญจนาศักดิ์
๙. นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล
๑๐. นางปริตา วงศชุตินาท
๑๑. นายนิพนธ จงวิชิต
๑๒. นางสาวจินตนา พงษศรีทอง
๑๓. นางสาวชนัณภัสร วานิกานุกูล
๑๔. นายประทีป สังขเที้ยม
๑๕. นายณัฐวุฒิ อาจปรุ
๑๖. นางสาวศิริรักษ เสมาเงิน
๑๗. นายศันสนะ อัศวช:วง
๑๘. นายจิตตศักดิ์ ผาสุกจิตธรรม
๑๙. นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ
๒๐. นายสมภพ รัตนาธรรมวัฒน
๒๑. นายอรรถชัย แมนมนตรี

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตรและกิจการองคกร
รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม
ผู7อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพยสิน
ผู7อํานวยการสํานักยุทธศาสตรและการงบประมาณ
ผู7อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
ผู7อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม
ผู7อํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
ผู7อํานวยการสํานักการคลัง
ผู7อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม
ผู7อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน
ผู7เชี่ยวชาญ (ช๒) รักษาการแทนผู7จัดการสํานักงานกองทุน
วิจัยและพัฒนา
ผู7ชํานาญการ (ช๓) สํานักการพัสดุและบริหารทรัพยสิน
ผู7อํานวยการส:วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
ผู7อํานวยการส:วน สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม
ผู7อํานวยการส:วน สํานักบริหารคลื่นความถี่
ผู7อํานวยการส:วน สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม
ผู7อํานวยการส:วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒
ผู7อํานวยการส:วน สํานักการคลัง
ผู7อํานวยการส:วน สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน
ผู7อํานวยการส:วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน

๓
๒๒. นายสุปรีย เทียนทํานูล
๒๓. นางสาวรุจิรัตน โกยกุล
๒๔. นายวรุตม ว:องโจนานันท
๒๕. นางกุลรพี พุทธมงคล
๒๖. พันตรีหญิง ปนัดดา อินทรวุธ
๒๗. นางสาวชุลีกร สังขรุ:ง
๒๘. นางสาวลักษมี นุตตะโร
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

นายกฤษฎิ์ สุขโสต
นายจีรภัทร งามนิล
นายสุรชัย พรภัทรกุล
ดร. ธนิต ใจสะอาด
นายพุฒตาล น7อยวัน
นายอนุรักษ อยู:สําราญ

พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริการโทรคมนาคม
โดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริการโทรคมนาคม
โดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักกิจการโทรทัศน
ในระบบดิจิตอล
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักยุทธศาสตรและ
การงบประมาณ
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๑
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักยุทธศาสตรและ
การงบประมาณ
ที่ปรึกษาด7านกฎหมายของสํานักงาน กสทช.
ลูกจ7าง สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธาน

กล:าวเปLดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ/งให/ที่ประชุมทราบ
๑. เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ได7เข7าร:วม
การประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ณ ตึกไทยคู:ฟOา ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
เปPนประธานการประชุม ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข7องกับการดําเนินงานของ กสทช. ดังนี้
๑) การยกระดับโครงสร7 างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่ อขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรื อโครงการเน็ ตประชารั ฐ ที่ ดํ าเนิ นการโดย บมจ. ที โอที ในนาม
กระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั งคม ครอบคลุ มพื้ น ที่หมู: บ7 านเปO าหมาย
จํานวน ๒๔,๗๐๐ หมู:บ7าน และสํานักงาน กสทช. ดําเนินการในหมู:บ7านส:วนที่เหลือ
ในพื้นที่ชายขอบเพิ่มเติม จํานวน ๑๕,๗๓๒ หมู:บ7าน โดยใช7เงินงบประมาณจาก
USO สําหรับในส:วนของ กสทช. คาดว:าจะดําเนินการจัดทํา TOR แล7วเสร็จ
ประมาณเดือนมิถุนายน –เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ๒) ความคืบหน7าการ

๔
ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข7อง ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู:ในขั้นตอนนํา
ขึ้ นทู ลเกล7 าฯ ต: อ ไป ๓) โครงการนํ าร: องบู รณาการจั ด ระเบี ย บสายสื่ อสาร
ซึ่ ง สํ า นั ก งาน กสทช.ได7 ดํ า เนิ น การจั ด ระเบี ย บสายสื่ อ สาร ภายในซอย
พหลโยธิน ๘ (สายลม) เสร็จเรียบร7อยแล7ว ๔) การพัฒนาดิจิทัลชุมชนระดับ
หมู:บ7าน โครงการดิจิทัลชุมชน (Digital Community) เพื่อให7เกิดการสร7าง
รายได7ผ:านธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) โดยมีการนําเสนอ
แนวทางการให7ป ระชาชนได7 ใช7 ประโยชนจากโครงการเน็ ตประชารัฐ ๓ ด7 าน
ประกอบด7วย e-Commerce e-Health และ e-Government ทั้งนี้ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให7บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปPนผู7รับผิดชอบ
ด7าน Logistic และแผนการดําเนินงาน ๕) การนําเสนอแนวความคิดการจัดตั้ง
เขตส:งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)
ซึ่งเปPน ส:ว นหนึ่งของการพั ฒนาระเบี ยงเศรษฐกิจ ภาคตะวัน ออก หรื อ EEC
บนพื้นที่ประมาณ ๗๐๐ ไร: บริเวณอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๒. เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. ได7ร:วมเปPนสักขีพยานในพิธี
ลงนามข7อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดให7มีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
และบริ ก ารอิ น เทอรเน็ ต ความเร็ ว สู ง ในพื้ น ที่ ช ายขอบ ระหว: า งสํ า นั ก งาน
กสทช. กับผู7สังเกตการณจากองคกรต:อต7านคอรรัปชั่น (ประเทศไทย) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อความโปร:งใส ตรวจสอบได7 และให7เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๓. เมื่ อ วั น ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. กรรมการ กสทช.
เลขาธิการ กสทช. และผู7บริหารสํานักงาน กสทช. ได7เข7าเฝOาฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล7าฯ ถวายเงินเพื่อพระราชทาน
ให7กับมูลนิธิศูนยมะเร็งเต7านมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน ๘๔ ล7านบาท นําไปใช7
ในการก: อ สร7 า งบ7 า นพั ก พิ ง เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ7 า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔. เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. ให7การต7อนรับ Mr. Erdenechuluun
Zagdragchaa Director-General of the Administraion and Cooperation
Department และ Mr.Amgalan Zandraa Director-General of the
Radio Frequency Regulation and Monitoring Department ผู7บริหาร
จาก The Communications Regulatory Commission of Mongolia (CRC)
ซึ่งได7เข7าพบรวมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการดําเนินงาน
ด7านการกํากับดูแลของทั้งสองประเทศ รวมถึงความร:วมมือในการดําเนินงาน
ร:วมกันระหว:างสํานักงาน กสทช. และ CRC ในอนาคต อาทิ การจัดฝ}กอบรม
เปPนต7น จากนั้นได7เดินทางไปเยี่ยมชมสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ นนทบุรี ด7วย

๕
๕. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช.พร7อมด7วยกรรมการ กทค.
และเลขาธิการ กสทช. ได7ประชุมหารือร:วมกับผู7บริหารจากกระทรวงดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม กองบั ง คั บ การปราบปรามการกระทํ า ความผิ ด
เกี่ ย วกั บ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) สมาคมผู7 ใ ห7 บ ริ ก าร
อินเทอรเน็ตไทย (ISP) และ International Internet Gateway (IIG)
ณ หอประชุม ชั้น ๒ สํานักงาน กสทช. เพื่อติดตามการระงับและการเผยแพร:
ข7 อ มู ล ข: า วสารที่ ไ ม: เ หมาะสมผ: า นช: อ งทางอิ น เทอรเน็ ต และสื่ อ ออนไลน
ซึ่งดําเนินการไปแล7วส:วนหนึ่ง ส:วนที่เหลือยังระงับไม:ได7เพราะยังไม:มีหมายศาล
๖. เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีเหตุการณคนร7ายลอบวางระเบิด บริเวณ
ห7องจ:ายยานายทหารสัญญาบัตร ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล7า ขอฝากเลขาธิการ กสทช. ช:วยกําชับเจ7าหน7าที่ด7านการรักษา
ความปลอดภัย ให7เพิ่มความระมัดระวังและเข7มงวดกับบุคคลภายนอกที่เข7ามา
ติดต:อภายในสํานักงาน กสทช. ส:วนกลาง รวมทั้งสํานักงาน กสทช. ภาค และเขต
ให7มากยิ่งขึ้น ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณต:างๆ
อาทิ กล7อง CCTV ให7พร7อมใช7งาน หากชํารุดให7ดําเนินการแก7ไขโดยเร็ว
เลขาธิการ กสทช. ขออนุญาตรายงานให7ที่ประชุมทราบว:า สํานักงาน กสทช. ได7
กําชับเจ7าหน7าที่รักษาความปลอดภัยและเจ7าหน7าที่ที่เกี่ยวข7องให7เพิ่มความระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณสํานักงาน กสทช. รวมทั้งตรวจพาหนะที่เข7า-ออก สํานักงาน กสทช. ให7มากยิ่งขึ้นแล7ว
กสทช. พลเอก สุกิจฯ ขอให7สํานักงาน กสทช. เข7มงวดในการตรวจพาหนะที่เข7า-ออก
สํานักงาน กสทช. ทุกคัน รวมทั้งรถยนตของกรรมการ กสทช. ด7วย
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจ7งให7ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ ให7สํานักงาน กสทช. รับข7อสั่งการ
ของประธานไปดําเนินการต:อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ :

เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทรที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รั บรองรายงานการประชุ ม กสทช. นั ด พิ เ ศษ ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๐ วั น จั น ทรที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๖๐ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

๖
ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดําเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๙
เมษายน ๒๕๖๐ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทรที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับ ทราบรายงานผลการดํา เนิน งานตามมติ ที่ป ระชุ ม กสทช. ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุ ม
กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทรที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน : เลขาธิการ กสทช.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ระหว:างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ

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

รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคม
ตามเอกสารที่ประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ) เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ :

เรื่องเพื่อทราบ
เลขาธิการ กสทช. ขอให7ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน

๙ เรื่อง ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ)
ประจําเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน ๒๕๖๐ : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษฯ
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ)
ประจํ าเดื อนกุ มภาพั นธ – เดื อนเมษายน ๒๕๖๐ จํ านวน ๓ ท: าน ได7 แก: นายสมั คร
เชาวภานันท นายสุนทร เหมทานนท และนายภาณุ ต:อตระกูล ทั้งนี้ ตามข7อ ๑๑ วรรคสอง
ของระเบี ย บ กทช. ว: า ด7 ว ยการจ7 า งที่ ป รึ ก ษา ผู7 ป ฏิ บั ติ ง าน เลขานุ การ และ

๗
ผู7ช:วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. พลโท ดร.
พีระพงษ ฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)
ประจําเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ : กสทช. พลเอก สุกิจฯ
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)
ประจําเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จํา นวน ๓ ท:า น ได7แ ก: พลเอก
มนตรี สังขทรัพย นายธวัช บวรวนิชยกูร และ พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน ทั้งนี้
ตามข7อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว:าด7วยการจ7างที่ปรึกษา ผู7ปฏิบัติงาน
เลขานุการ และผู7ช:วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช.
พลเอก สุกิจฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําปC
๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ : คกก. ตรวจสอบภายใน ภบ.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
สําหรับงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตามข7อ ๑๙ (๗) ของ
ระเบียบ กสทช. ว:าด7วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสารที่สํานักงาน
กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทยฯ มีข7อสังเกตเรื่องประเด็นป•ญหาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในตรวจพบ ซึ่ งเปP น ส: ว นของป• ญ หาเดิ ม ที่ เ คยตรวจพบประมาณ ๒๐-๓๐
ป•ญหา และมีป•ญหาใหม:เพิ่มขึ้นด7วย สํานักงาน กสทช. จึงควรต7องพิจารณากําหนด
แนวทางการแก7ไขป•ญหาและกําหนดระยะเวลาว:าจะแก7ไขลุล:วงได7เมื่อไร เพื่อที่จะ
ได7ไม:เกิดการรายงานป•ญหาเก:าซ้ําซากต:อไป โดยเฉพาะในส:วนที่ไม:เกี่ยวกับระบบ
ERP อาทิ เงิ น ประกั น สั ญ ญาและเงิ น ประกั น ผลงานที่ ค7 า งตั้ งแต: ปE ๒๕๕๐
ค:าใช7จ:ายค7างจ:าย ตั้งแต:ปE ๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบภายในมีการติงไว7
ในรายงานเกือบทุกฉบับ นอกจากนั้นยังมีข7อสังเกตเรื่องความเสี่ยงของการทํางาน
เช: น ไม: ไ ด7 กํ า หนดเวลาที่ ใ ห7 ผู7 ป ระกอบการรวบรวมและนํ า คู ป องมาเบิ ก เงิ น
ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาให7ประชาชนใช7สิทธิ์ ซึ่งหากไม:สะสางอาจจะมีป•ญหา
เรื่องขาดอายุความหรือการเบิกจ:ายล:าช7าได7

๘
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ที่แก/ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ : ทท. ดท.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได7แต:งตั้งเจ7 าพนักงานผู7ออก
ใบอนุญาต หรือมอบหมายให7เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช.
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก7ไขเพิ่มเติม
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทยฯ มีข7อสังเกต ในส:วนของบริษัทที่ถูกดําเนินคดี เนื่องจากนําเข7า
อุปกรณโดยไม:ได7รับอนุญาตว:า ในกรณีที่เปPนผู7ประกอบการที่จําหน:ายอุปกรณ IT
อยู:แล7ว แต:ถูกดําเนินคดีในลักษณะเดิมบ:อยครั้ง เช:น การนําอุปกรณที่ไม:ได7รับอนุญาต
เข7ามาจําหน:ายในประเทศ สํานักงาน กสทช. ควรวิเคราะหสาเหตุ รวมทั้งกําหนด
มาตรการในการปOองกันและแก7ไขป•ญหาไว7

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ที่แก/ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ : มท. ทท. คท.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได7แต:งตั้งเจ7 าพนักงานผู7ออก
ใบอนุญาต หรือมอบหมายให7เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช.
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก7ไขเพิ่มเติม
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู/กระทําความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น ประจํ า เดื อ นเมษายน
๒๕๖๐ : คส.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู7กระทําความผิดเกี่ยวกับ
การประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น ประจํ าเดื อนเมษายน
๒๕๖๐ ซึ่งสํานักงาน กสทช. ได7ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.
๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายที่เกี่ยวข7อง ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทยฯ มีข7อสังเกตเกี่ยวกับจํานวนการดําเนินคดีกับผู7กระทําความผิด
ในแต:ละปE ซึ่งมีปริมาณน7อยกว:าจํานวนสถานีที่เข7าตรวจค7น จับกุมค:อนข7างมาก เช:น
มีการตรวจค7นจับกุม ๓๙ ราย แต:ดําเนินคดีเพียง ๑ ราย ทั้งนี้ ได7ตั้งข7อสังเกตในประเด็น
ดังกล:าวมาหลายครั้งแล7ว และสํานักงาน กสทช. ได7แจ7งว:าจะชี้แจงข7อเท็จจริงให7ทราบ
ดังนั้นจึงขอให7ดําเนินการด7วย โดยอาจทําเปPนบันทึกสั้นๆ ชี้แจงให7เกิดความชัดเจนมาก็ได7

๙
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๑๙๖๒/๒๕๕๙ ระหวางบริษัท สิงหทอง
โปรโมชั่น จํากัด (ผู/ฟHองคดี) กับ สํานักงาน กสทช. (ผู/ถูกฟHองคดีที่ ๑)และ กสท.
(ผู/ถูกฟHองคดีที่ ๒) : กสท. มส.
มติที่ประชุม

รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๑๙๖๒/๒๕๕๙ ระหว:างบริษัท
สิงหทองโปรโมชั่น จํากัด (ผู7ฟOองคดี) กับ สํานักงาน กสทช. (ผู7ถูกฟOองคดีที่ ๑) และ กสท.
(ผู7ถูกฟOองคดีที่ ๒) ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ : งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๑ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๐ : ลย.
มติที่ประชุม

รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๑ สิ้นสุด ณ วันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตามข7อ ๗๘ ของระเบียบ กทช. ว:าด7วยการรับ การจ:าย
และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทยฯ มีข7อสังเกตเรื่อง หนี้คงค7างและมีปริมาณที่สูง โดยเฉพาะหนี้
ค:าธรรมเนียมเลขหมาย ในช:วงที่มีมาตรการเยียวยา แม7จะตั้งสํารองไว7เผื่อสูญ
ก็อาจจะต7องพิจารณาเรื่องอายุความและขอให7สํานักงาน กสทช. พิจารณาเรื่อง
มาตรการบังคับทางปกครอง นอกจากนี้มีข7อสังเกตเรื่องรายได7 ซึ่งตามตัวเลขของ
ปE ๒๕๖๐ ต่ํากว:าของปE ๒๕๕๙ แต:ในส:วนสรุปกลับระบุว:าเพิ่มขึ้น จึงต7องตรวจสอบ
หากต่ํากว:าก็ต7องใส:วงเล็บ และควรติดตามด7วยว:า รายได7ของสํานักงาน กสทช.
ในระยะยาวจะลดลงไหม เนื่องจากจะเกี่ยวเนื่องกับการประมาณการงบรายรับ-รายจ:าย
ของปE ต: อ ๆ ไป สํ า หรั บ ในส: ว นค: า ใช7 จ: า ยการดํ า เนิ น งาน ที่ เ พิ่ มขึ้ น ชั ด เจนก็ คื อ
ค: าใช7 จ: า ยด7 า นการประชาสั มพั น ธ การจ7 า งที่ ป รึ กษา และการบริ จ าคการกุ ศ ล
ทั้งหลาย จึงอาจต7องทบทวนว:ามีความจําเปPนเหมาะสมแก:ภาระหน7าที่หรือไม:อย:างไร
อย:างไรก็ตาม ส:วนที่ดีก็คือค:าใช7จ:ายจ7างเหมาบริการซึ่งลดลงชัดเจน เลขาธิการ
กสทช. แจ7งว:าจะขออนุญาตรับข7อคิดเห็นของที่ประชุมไปดําเนินการเรื่องลูกหนี้
ค:าธรรมเนียมเลขหมาย ซึ่งในกรณีนี้เปPนรายของ บมจ. ทรู ที่หมดสัญญาสัมปทาน
และไม: มีการใช7งานจริง โดยขณะนี้อยู: ระหว:า งการดําเนิน การฟO องร7อง บมจ. ทรู
และสํานักงาน กสทช. จะได7นําเสนอที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณาต:อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ :

รายงานผลการดํ า เนิ น การฟH อ งคดี กั บ บริ ษัท แอดวานซ อิ น โฟร เซอรวิ ส
จํ า กั ด (มหาชน) กรณี ไมนํ าสงเงิ นรายได/ จากการให/ บริ การโทรศั พทเคลื่ อนที่
บนโครงขายยานความถี่ ๙๐๐ MHz ในชวงคุ/มครองผู/ใช/บริการเปNนการชั่วคราว
ตามประกาศ กสทช. เรื่ อง มาตรการคุ/ มครองผู/ ใ ช/ บริ ก ารเปN น การชั่ วคราว
ในกรณีสิ้นสุด การอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาให/ บริการโทรศัพทเคลื่อนที่
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก/ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ : กทค. มท. นท.

๑๐
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินการฟOองคดีกับ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
จํ า กั ด (มหาชน) กรณี ไม: นํ า ส: งเงิ น รายได7 จ ากการให7 บ ริ การโทรศั พ ทเคลื่ อนที่
บนโครงข:ายย:านความถี่ ๙๐๐ MHz ในช:วงคุ7มครองผู7ใช7บริการเปPนการชั่วคราว
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ7มครองผู7ใช7บริการเปPนการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาให7บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก7ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทยฯ มอบหมายให7สํานักงาน กสทช. พิจารณาว:าจะดําเนินการ
บังคับทางปกครองในเรื่องที่เปPนคดีฟOองร7องอยู:นี้ได7บ7างหรือไม:อย:างไร

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : เรื่องที่ผานการพิจารณาจากที่ประชุม กสท.
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : การแก/ไของคประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน
: กสท. มส
มติที่ประชุม

อนุ มั ติใ ห7 แ ก7 ไของคประกอบของคณะอนุ ก รรมการในภารกิ จกระจายเสี ยงและ
โทรทั ศน จํ านวน ๖ คณะ ซึ่ งเปPนการใช7 อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห: ง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
ดังนี้
๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด7านกิจการกระจายเสียง
๑.๑ แต:งตั้งนายประพันธ คูณมี เปPนอนุกรรมการ
๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด7านกิจการโทรทัศน
๒.๑ แต:งตั้งนางสาวอุไรกาญจน ศิลปรัตน เปPนอนุกรรมการ
๓) คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก7ไขป•ญหาการรบกวนวิทยุการบิน
๓.๑ แต:งตั้งพลโท เจด็จ ใจมั่น เปPนอนุกรรมการ
๔) คณะอนุกรรมการด7านผังรายการและเนื้อหารายการ
๔.๑ แต:งตั้ง ผศ. เภสัชหญิง ดร. สุนทรี ช. ชัยสัมฤทธิโ์ ชค เปPนอนุกรรมการ
๕) คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปPนการใช7
คลื่นความถี่ด7านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
๕.๑ แต:งตั้ง ดร. บัณฑิต ตั้งประเสริฐ เปPนอนุกรรมการ
๖) คณะอนุกรรมการส:งเสริมและกํากับการแข:งขันด7านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน
๖.๑ แต:งตั้งนางชโลม เกตุจินดา เปPนอนุกรรมการ

๑๑
ทั้งนี้ ในการจัด ทํา คํา สั่งแต: งตั้ งคณะอนุ กรรมการในภารกิจ กระจายเสี ยงและ
โทรทัศน จํา นวน ๖ คณะ ดัง กล:า วข7า งต7น ให7สํา นัก งาน กสทช. ดํา เนิน การ
ตามมติหลักการของที่ประชุม 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 ๕/๒๕๖๐ ที่ ป ระชุ มได7 มีม ติ รั บ รองมติ ที่ป ระชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การแก7ไของคประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒: การดําเนินคดีกับห/างหุ/นสวนจํากัด วิลาสวิทยุธุรกิจ นายวิลาส กมลลานนท
และนายธวัชชัย ศรีประเสริฐ กรณีการปลอมเอกสารและใช/เอกสารปลอม :
กสท. มส.
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให7ดําเนินคดีอาญากับห7างหุ7นส:วนจํากัด วิลาสวิทยุธุรกิจ นายวิลาส
กมลลานนท และนายธวั ช ชั ย ศรี ป ระเสริ ฐ กรณี การปลอมเอกสารและใช7
เอกสารปลอม ตามผลการพิจารณาของ กสท. โดยมอบอํานาจให7เลขาธิการ
กสทช. เปPนผู7รับผิดชอบดําเนินการร7องทุกขกล:าวโทษเพื่อดําเนินคดีดังกล:าว
และสามารถมอบอํานาจช:วงให7เจ7าหน7าที่สํานักงาน กสทช. ดําเนินการแทนได7
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
๒. ที่ประชุมเห็นชอบให7กําหนดเปPนหลักการในกรณีที่ที่ประชุม กสท. หรือ กทค.
พิจารณาแล7วเห็นสมควรร7องทุกขกล:าวโทษ เพื่อดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
ให7มอบอํานาจเลขาธิการ กสทช. เปPนผู7รับผิดชอบดําเนินการร7องทุกขกล:าวโทษ
เพื่อดําเนินดังกล:าวแทน กสทช. และสามารถมอบอํานาจช:วงให7เจ7าหน7าที่สํานักงาน
กสทช. ดําเนินการแทนได7 หากเรื่องดังกล:าวได7ผ:านการพิจารณาจากที่ประชุม
กสท. หรือ กทค. เรียบร7อยแล7ว

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมได7มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การดําเนินคดีกับห7างหุ7นส:วนจํากัด วิลาสวิทยุธุรกิจ นายวิลาส
กมลลานนท และนายธวัชชัย ศรีประเสริฐ กรณีการปลอมเอกสารและใช7เอกสารปลอม

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓: รางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล
เพื่อการทดลองหรือทดสอบ : กสท. ทส.
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

๑๒
๒. มอบอํานาจให7 กสท. ปฏิบัติหน7าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห:ง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให7มีการ
รับฟ•งความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการก:อนนําร:างประกาศฯ
ฉบับที่ผ:านการรับฟ•งความคิดเห็นสาธารณะเรียบร7อยแล7ว เสนอที่ประชุม
กสทช. พิจารณาต:อไป
หมายเหตุ

๑. กสทช. ประวิทยฯ มอบหมายให7สํานักงาน กสทช. จัดทํา RIA ประกอบไว7ด7วย
เพื่ อให7ส อดคล7องตามบทบั ญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง แห:งรัฐธรรมนู ญฯ
แม7ว:าป•จจุบันจะยังไม:มีข7อชี้ชัดว:าต7องดําเนินการกับกฎหมายระดับใดก็ตาม
แต:ก็ควรทําเพื่อความครบถ7วนสมบูรณและปOองกันป•ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
๒. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมได7มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ : เรื่องที่ผานการพิจารณาจากที่ประชุม กทค.
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑: รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตให/ใช/คลื่นความถี่ ยานความถี่
๕ กิกะเฮิรตซ : กทค. คภ. คท. ปท.๒
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการ
อนุญาตให7ใช7คลื่นความถี่ย:านความถี่ ๕ กิกะเฮิรตซ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให7มีการรับฟ•งความคิดเห็นสาธารณะ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให7เปPนไปตามมาตรา ๒๘ แห:งพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา
ต:อไป

หมายเหตุ

๑. กสทช. ประวิทยฯ มอบหมายให7สํานักงาน กสทช. จัดทํา RIA ประกอบไว7ด7วย
เพื่อให7ส อดคล7อ งตามบทบัญ ญัติม าตรา ๗๗ วรรคสอง แห:งรัฐ ธรรมนูญ ฯ
โดยแม7 ว: า ป• จ จุ บั น จะยั งไม: มีข7อชี้ ชั ด ว: า ต7 องดํ า เนิ นการกั บ กฎหมายระดั บใด
ก็ ต าม แต: ก็ ควรทํ า เพื่ อ ความครบถ7 ว นสมบู ร ณและปO องกั น ป• ญ หาที่ อ าจจะ
เกิ ด ขึ้ น นอกจากนี้ ขอยื น ยั น ข7 อสั งเกตตามชั้ น การพิ จ ารณาของ กทค. ว: า
สํานักงาน กสทช. ควรต7องติดตามประเด็นแนวทางการจัดสรรคลื่นในอนาคตว:า
จะทําอย:างไร เนื่องจากต:อไปมีแนวโน7มการใช7เทคโนโลยี ๕G กับคลื่นความถี่
ย:านนี้ด7วย
๒. ในการประชุม กสทช. ครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมได7มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตให7ใช7คลื่น
ความถี่ย:านความถี่ ๕ กิกะเฮิรตซ

๑๓
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒: รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุ
สมัครเลน (ฉบับที่ ๒) : กทค. คท.
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต:อสรุปผลการรับฟ•งความคิดเห็น
สาธารณะต:อร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการ
วิทยุสมัครเล:น (ฉบับที่ ๒) ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให7สํานักงาน
กสทช. นําไปเผยแพร:ในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ต:อไป
๒. ที่ ประชุ มมี มติ เอกฉั นทเห็ นชอบร: า งประกาศ กสทช. เรื่ อง หลั ก เกณฑการ
อนุ ญ าตและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การวิ ท ยุ ส มั ค รเล: น (ฉบั บ ที่ ๒) ตามที่ สํ านั กงาน
กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให7นําประกาศดังกล:าวข7างต7นเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนาม
ก:อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให7มีผลบังคับใช7ต:อไป

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ ป ระชุ มได7 มีม ติ รั บ รองมติ ที่ป ระชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและ
กํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล:น (ฉบับที่ ๒)

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลการใช/เครื่อง
วิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน (Citizen Band :CB) และประกาศ
กสทช. ที่เกี่ยวข/อง จํานวน ๔ ฉบับ : คท. ทท. คภ.
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ
การอนุญาตและกํากับดูแลการใช7เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน
(Citizen Band :CB) และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข7อง จํานวน ๔ ฉบับ ได7แก:
๑) ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลการใช7
เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน (Citizen Band : CB) ๒) ร:างประกาศ
กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสําหรับคลื่นความถี่ภาคประชาชนย:านความถี่
๗๘-๗๙ เมกะเฮิรตซ ๓) ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสําหรับ
คลื่นความถี่ภาคประชาชนย:านความถี่ ๒๔๕-๒๔๗ เมกะเฮิรตซ และ ๔) ร:างประกาศ
กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณสําหรับ
เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับคลื่นความถี่ภาคประชาชน ย:านความถี่ ๗๘-๗๙
เมกะเฮิรตซ หรือย:านความถี่ ๒๔๕-๒๔๗ เมกะเฮิรตซ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให7มีการรับฟ•งความคิดเห็นสาธารณะ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให7เปPนไปตามมาตรา ๒๘ แห:งพระราชบัญญัติ
องคกรจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม กสทช.
พิจารณาต:อไป
๓. มอบหมายให7สํานักงาน กสทช. รับข7อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาและ
ตรวจสอบให7 เกิดความชั ดเจนว:าในการจั ดทํ าร:างประกาศฯ จําเปP นต7 องจั ดทํ า

๑๔
รายงานการประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแล (Regulatory Impact
Assessment : RIA) ตามมาตรา ๗๗ แห:งรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม: เพื่อให7เกิดแนวทางปฏิบัติที่เปPนแบบแผนเดียวกัน
ในทุกส:วนของสํานักงาน กสทช.
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมได7มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับ
ดูแลการใช7เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน (Citizen Band :CB)
และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข7อง จํานวน ๔ ฉบับ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔: รางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) : กทค. จท.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) และเห็นชอบแนวทางการจัดให7มีการรับฟ•งความคิดเห็น
สาธารณะ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให7เปPนไปตามมาตรา ๒๘
แห:งพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอที่ประชุม
กสทช. พิจารณาต:อไป

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ ป ระชุ มได7 มีม ติ รั บ รองมติ ที่ป ระชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ๒)

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕: การขออนุญาตให/บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ใช/งานเลขหมายโทรคมนาคม
สําหรับงานด/านเทคนิคของโครงขายโทรคมนาคม (Mobile Network Code:
MNC) เพื่อให/บริการโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก : กทค. จท.
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุม กสทช. ได7พิจารณาในรายละเอียดด7วยความรอบคอบตามเหตุผล
ข7างต7นแล7วจึงมีมติเสียงข7างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก
ดร. เศรษฐพงค) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช.
ผศ. ดร. ธวั ช ชัย ฯ และ กสทช. พลเอก สุ กิจฯ) เห็ น ว: า เรื่ องดั งกล: า วอยู: ใน
อํ า นาจของ กสทช. ที่ จ ะพิ จ ารณาได7 ต ามมาตรา ๒๗ แห: งพระราชบั ญ ญั ติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับเมื่อการพิจารณาในเรื่องนี้
ยิ่งปรากฏข7อเท็จจริงว:าเปPนเรื่องการหลอมรวมเทคโนโลยี (Convergence)
ทั้งในกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ซึ่งไม:อยู:ในอํานาจของทั้ง กสท.
และ กทค. ในการที่ จะพิ จารณาได7 ดั ง นั้ น จึ ง เปP น อํ า นาจของ กสทช. ที่ จ ะ
ดําเนินการพิจารณาในเรื่องนี้ได7
๒. เมื่อ กสทช. มีอํานาจหน7าที่ในการพิจารณาเรื่องนี้แล7ว ที่ประชุมฯ จึงมีมติใน
เรื่องดังกล:าว ดังนี้

๑๕
๒.๑ อนุ ญ าตให7 บ ริ ษัท อสมท จํ า กั ด (มหาชน) ใช7 เ ลขหมายรหั ส โครงข: า ย
(Network Code) สําหรับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน เพื่อให7บริการ
โทรทัศนระบบบอกรับสมาชิกโดยใช7เทคโนโลยี BWA
๒.๒ ให7 สํ า นั ก งาน กสทช. ดํ า เนิ น การกํ า หนดเลขหมายรหั ส โครงข: า ย
(Network Code) ให7แก:บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ตาม ๒.๑ ให7แล7ว
เสร็จต:อไป
๒.๓ สําหรับระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ ๒๖๐๐ MHz เพื่อให7บริการ
โทรทัศนระบบบอกรับสมาชิกโดยใช7เทคโนโลยี BWA ของบริษัท อสมท
จํากัด (มหาชน) นั้น ให7เปPนไปแผนแม:บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ.
๒๕๕๕) และแผนแม:บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ต:อไป
๒.๔ การอนุ ญ าตในครั้ งนี้ เปP น การอนุ ญ าตให7 ต ามคํ า ขอของบริ ษัท อสมท
จํ า กั ด (มหาชน) ซึ่ ง เปP น หน: ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี
มติ กสทช. เสียงข7างน7อย (กสทช. ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส:งให7ในภายหลัง
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมได7มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง การขออนุญาตให7บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ใช7งานเลขหมาย
โทรคมนาคมสําหรับงานด7านเทคนิคของโครงข:ายโทรคมนาคม (Mobile Network
Code: MNC) เพื่อให7บริการโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก
๒. กสทช. ประวิทยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๘๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ขอให7บันทึกความเห็นไว7ในหมายเหตุท7ายรายงานการประชุมวาระที่ ๕.๒.๕ ดังนี้
“๑.บริการบนคลื่นความถี่ซึ่งขอ MNC ครั้งนี้ยังมีป•ญหาความชัดเจนเกี่ยวกับ
สิทธิและเหตุแห:งความจําเปPนในการถือครองคลื่นความถี่ตามประกาศ กสทช.
ที่ออกตามความในมาตรา ๘๒ และ ๘๓ แห:ง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ ง เปP น ประเด็ น สํ า คั ญ ยิ่ ง ไปกว: า การพิ จ ารณา MNC
เนื่องจาก กสท. เคยมีมติแล7วว:า ผู7อ7างสิทธิไม:มีเหตุแห:งความจําเปPนใน
การถื อครองคลื่ น ความถี่ นอกจากนี้ ก ารนํ า คลื่ น ความถี่ ที่ส ามารถ
ให7 บริ การบรอดแบนดความเร็ว สูงไปให7บ ริการเฉพาะบริการโทรทั ศน
ระบบบอกรับสมาชิกย:อมส:งผลต:อประสิทธิภาพในการใช7คลื่นความถี่ของ
ประเทศ
๒. โดยที่กรณีนี้ยังไม:มีข7อยุติทางกฎหมายว:า อํานาจในการพิจารณา MNC
ในบริการลักษณะนี้เปPนของคณะกรรมการชุดใด ระหว:าง กสท. กทค.
หรือ กสทช. และมิได7มีข7อสรุปว:า มิใช:อํานาจของ กสท. หรือ กทค. จึงไม:อาจ
ด:วนสรุปว:าเปPนอํานาจของ กสทช. อีกทั้ง กสทช. เองเคยมีแนวพิจารณา
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน7าที่แทนตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ แห:งพระราชบัญญัติ

๑๖
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล7วว:ากรณีที่กฎหมายมอบ
อํานาจให7ชุดใดย:อมเปPนอํานาจของชุดนั้น และมติที่เกิดขึ้นย:อมถือเปPน
ที่สุดตามที่กฎหมายบัญญัติ กสทช. จึงมิได7มีอํานาจในทุกกรณีตามที่
กรรมการบางท:านเข7าใจ ดังนั้นหาก กสทช. พิจารณาโดยไม:มีอํานาจตาม
กฎหมายย:อมเปPนการพิจารณาโดยไม:ชอบ และหากเกิดความเสียหาย
จากมติที่ไม:ชอบด7วยกฎหมาย กสทช. ย:อมไม:อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได7
จึงต7องตรวจสอบข7อเท็จจริงว:าคําขอในครั้งนี้เปPนคําขอตามประกาศใด
และผู7มีอํานาจพิจารณาตามประกาศคือใคร และหากประกาศไม:ชัดเจน
จํา ต7องขอความเห็ นทางกฎหมายจากคณะอนุกรรมการที่ ปรึ กษาด7 า น
กฎหมาย กสทช. เพื่อให7ได7ข7อยุติโดยเร็วว:าใครเปPนผู7มีอํานาจพิจารณา
คําขอดังกล:าว แล7วจึงส:งเรื่องให7คณะกรรมการที่มีอํานาจตามกฎหมายที่
แท7 จ ริ ง เปP น ผู7 พิ จ ารณาต: อ ไป ในชั้ น นี้ ผ มจึ ง ไม: อ าจพิ จ ารณาให7 ค วาม
เห็นชอบคําขอดังกล:าวได7 และเห็นควรให7สํานักงาน กสทช. เร:งตรวจสอบ
ข7อเท็จจริงว:า เปPนคําขอตามประกาศใด และคณะกรรมการใดมีอํานาจ
พิจารณา หากยังไม:สามารถสรุปความเห็นทางกฎหมายได7 ให7เร:งส:ง
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด7านกฎหมายฯ เพื่อให7ความเห็นก:อน กสทช.
จะพิจารณาให7ความเห็นต:อไปโดยไม:ชักช7า”
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ : ขอความเห็ น ชอบรางประกาศ กสทช. เรื่ อ ง แผนการจั ด ให/ มี บ ริ ก าร
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) และรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายได/
เพื่อนําไปใช/ในการจัดให/มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม เพื่อนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให/มีผลใช/บังคับ : กทค. ถท.
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต:อสรุปผลการรับฟ•งความคิดเห็น
สาธารณะต:อร:างประกาศ กสทช. เรื่ อง แผนการจัดให7มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ
ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายได7เพื่อนําไปใช7ใน
การจั ด ให7 มี บ ริ ก ารโทรคมนาคมพื้ น ฐานโดยทั่ ว ถึ ง และบริ ก ารเพื่ อ สั ง คม
ตามเอกสารที่ สํ า นั กงาน กสทช. เสนอ ทั้ งนี้ ให7 สํ า นั ก งาน กสทช. นํ า ไป
เผยแพร:ในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ต:อไป
๒. ที่ ป ระชุ มมี มติ เ ห็ น ชอบร: า งประกาศ กสทช. เรื่ อง แผนการจั ดให7 มี บ ริ การ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) และร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายได7เพื่อ
นําไปใช7ในการจัดให7มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ
สังคม ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให7นําประกาศดังกล:าวข7างต7นเสนอ

๑๗
ประธาน กสทช. เพื่อลงนามก:อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให7มี
ผลบังคับใช7ต:อไป
อนึ่ง กสทช. ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส:งให7
ในภายหลัง
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมได7มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให7
มีบ ริ ก ารโทรคมนาคมพื้ น ฐานโดยทั่ ว ถึ ง และบริ ก ารเพื่ อ สั ง คม ฉบั บ ที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) และร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
จัดเก็บรายได7 เพื่อนําไปใช7ในการจัดให7มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม เพื่อนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให7มีผลใช7บังคับ
๒. กสทช. ประวิทยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๘๑ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ขอให7บันทึกความเห็นไว7ในหมายเหตุท7ายรายงานการประชุมวาระที่ ๕.๒.๖ ดังนี้
“๑. เรื่องการจัดเก็บรายไดเพื่อนําไปใชในการจัดใหมีบริการ USO ตามแผน
ฉบับเดิมกําหนดอัตราค:าธรรมเนียมที่ร7อยละ ๓.๗๕ การปรับลดอัตราที่
จั ด เก็ บ นั้ น เปP น เรื่ องที่ ย อมรั บได7 แต: อัต ราปรั บ ลดที่ เ หมาะสมควรเปP น
เท:าไรนั้น ต7องพิจารณาตามภาระค:าใช7จ:ายที่แท7จริงตามแผน ทั้งนี้
ในที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งพิจารณาร-างประกาศก-อนนําไป
รับฟ1งความคิดเห็นสาธารณะ เคยมีมติให7นําภาระงบประมาณของเนื้องาน
ตามแผนฉบับใหม:มาคํานวณอัตราค:าธรรมเนียมที่ตองจัดเก็บ โดยมิให
นําเงินคงเหลือจากแผนการจัดใหมีบริการ USO ฉบับที่ 1 มาสมทบ
ภายใต7หลักการดังกล:าวจึงไม:สามารถใช7อัตราร7อยละ ๒.๕ ตามที่สํานักงาน
กสทช. เสนอได7 เนื่องจากจะทําให7วงเงินที่จัดเก็บได7ไม:เพียงพอสําหรับ
การดําเนินการตามแผน (คาดว:าจะเก็บได7ประมาณ ๓๔,๐๐๐ ล7านบาท
ในขณะที่กรอบค:าใช7จ:ายตามแผนฯ คือ ๔๕,๐๐๐ ล7านบาท) และอัตรา
ค:าธรรมเนียมที่กําหนด ยังมีการเพิ่มรายการหักลดหย:อน ซึ่งจะทําให7
อัตราที่ชําระจริงต่ํากว:าร7อยละ ๒.๕ ลงไปอีก ถึงแม7สํานักงาน กสทช.
จะเสนอว: า หากการจั ด เก็ บ ไม: เ ปP น ไปตามเปO า สามารถปรั บ เพิ่ ม อั ต รา
ค:าธรรมเนียมได7ในภายหลังนั้น แนวทางดังกล:าวย:อมขัดกับหลักความ
เปPนจริงว:า หากการจัดเก็บไม:เปPนไปตามเปOาแสดงถึงผลประกอบการที่ไม:
ดีของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การปรับเพิ่มภาระค:าธรรมเนียมก็จะยิ่ง
เปPนการซ้ําเติมภาวะดังกล:าว เช:นเดียวกับการที่รัฐบาลไม:ปรับอัตรา
ภาษีมูลค:าเพิ่มในป•จจุบัน ทั้งที่มีความจําเปPนต7องเพิ่มรายได7เข7ารัฐก็ตาม
ยิ่งไปกว:านั้นในช:วงของแผนฉบับใหม:นี้เปPนช:วงที่จะมี Digital Transformation
จึงจําเปPนต7องพิจารณาเนื้องานให7รองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามนโยบาย
ดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด7วย ป•ญหาจึงมิได7เกิดจากการ

๑๘
ขาดแคลนงบประมาณแต:เกิดจากความครบถ7วนของการมองภาพอนาคต
และการใช7จ:ายงบประมาณตามแผนนี้ถือเปPนการลงทุนจากภาครัฐ ซึ่ง
เปPนการส:งเสริมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ร:วมไปกับ
การรองรับการเปลี่ยนผ:านทางดิจิตัล ในชั้นนี้จึงเห็นควรทบทวนการ
กําหนดอัตราค:าธรรมเนียมที่เหมาะสม ซึ่งชัดเจนว:าต่ํากว:าร7อยละ ๓.๗๕
ที่เปPนอัตราเดิมอย:างแน:นอน
๒. ในส-วนของการกําหนดตัวอย-างรายการค-าใชจ-ายที่สามารถนํามาหักลดหย-อน
รายไดนั้น พบว-ามีการเพิ่มเติมรายการค-าใชจ-ายที่สามารถนํามาหักลดหย-อน
รายได 3 รายการ ไดแก- ค-าเช-าวางอุปกรณ?พรอมระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ค-าเช-าพื้นที่พรอมระบบสาธารณูปโภค และค-าบริการ Data Center ซึ่งทั้งสาม
รายการนี้เปIนรายการที่ประกาศเรื่องหลักเกณฑ?และวิธี การจัดเก็บรายไดฯ
ฉบับ ที่ ๑ กํา หนดใหไม-ส ามารถนํ ามาหักลดหย- อนจากรายได ดังนั้ นในการ
ปรั บ เปลี่ ย นรายการดั งกล-า ว สํา นั กงาน กสทช. จํ า เปI นตองชี้แจงเหตุ ผ ลที่
ชัดเจนว-าเหตุใดจึงสมควรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ?ในขอนี้
นอกจากนี้ ในส: ว นภาระการลดหรื อ งดเว7 น ค: า บริ ก ารเลขหมายพิ เ ศษของ
ผู7ประกอบการโทรคมนาคมนั้น ต7องชัดเจนว:า จะให7นํามาหักลดหย:อน หรือจะ
สนับสนุนเงินกองทุนเปPนการชดเชยอย:างใดอย:างหนึ่ง มิใช:ให7สิทธิทั้งสองทาง
พร7อมกัน”
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ : เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.
ระเบียบวาระ ๕.๓.๑: การแตงตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน
สาธารณะ จํานวน ๔ คณะ : ทบ.
มติที่ประชุม

อนุ มัติ แต: งตั้ งคณะอนุ กรรมการในคณะกรรมการบริ หารกองทุ นวิ จั ยและพั ฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ จํานวน ๔ คณะ โดยมีวาระการดํารงตําแหน:ง ๑ ปE นับตั้งแต:
วันที่มีคําสั่งแต:งตั้ง และให7ได7รับค:าตอบแทนเปPนเบี้ยประชุมในอัตรา ตามข7อ ๑๔ (๒)
ของระเบี ย บ กสทช. ว: า ด7 ว ยการประชุ ม ค: า ตอบแทน และค: า ใช7 จ: า ยของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเปPนการใช7อํานาจของ กสทช.
ตามมาตรา ๓๓ แห:งพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช7จ:ายจากเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนสาธารณะ
๑.๑ ผู7อํานวยการสํานักงบประมาณ
ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการ
๑.๓ ปลัดกระทรวงกลาโหม
อนุกรรมการ
๑.๔ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

๑๙
๑.๕ ผู7อํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส อนุกรรมการ
และคอมพิวเตอรแห:งชาติ
๑.๖ พลเอก ภุชพงศ พงษศิริ
อนุกรรมการ
๑.๗ พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ:งทอง
อนุกรรมการ
๑.๘ พันเอก ดร. เจียรนัย วงศสอาด
อนุกรรมการ
๑.๙ นายสมศักดิ์ พจนปฏิญญา
อนุกรรมการ
๑.๑๐ นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร
อนุกรรมการ
๑.๑๑ ผู7จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขานุการ
๑.๑๒ พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู7ช:วยเลขานุการ
๑.๑๓ พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู7ช:วยเลขานุการ
๒. คณะอนุ กรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการกองทุ น วิ จั ยและพั ฒ นา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
๒.๑ ผู7อํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ประธานอนุกรรมการ
และคอมพิวเตอรแห:งชาติ
๒.๒ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการ
๒.๓ ปลัดกระทรวงกลาโหม
อนุกรรมการ
๒.๔ ผู7อํานวยการสํานักงบประมาณ
อนุกรรมการ
๒.๕ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
อนุกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ
๒.๖ รองศาสตราจารย จารุพร ไวยนันท
อนุกรรมการ
๒.๗ นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
อนุกรรมการ
๒.๘ นายพงศธร สัจจชลพันธ
อนุกรรมการ
๒.๙ นายสาธิต อนันตสมบูรณ
อนุกรรมการ
๒.๑๐ นายเชิดชัย มีคํา
อนุกรรมการ
๒.๑๑ ผู7จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขานุการ
๒.๑๒ พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู7ช:วยเลขานุการ
๒.๑๓ พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู7ช:วยเลขานุการ
๓. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
๓.๑ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานอนุกรรมการ
๓.๒ นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ
อนุกรรมการ
๓.๓ นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
อนุกรรมการ
๓.๔ นายนรชัย ศรีพิมล
อนุกรรมการ
๓.๕ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานยุทธศาสตร อนุกรรมการ
และกิจการองคกร
๓.๖ ผู7จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขานุการ
๓.๗ พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู7ช:วยเลขานุการ

๒๐
๔. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตรกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
๔.๑ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ ประธานอนุกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ
๔.๒ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการ
๔.๓ ปลัดกระทรวงกลาโหม
อนุกรรมการ
๔.๔ ผู7อํานวยการสํานักงบประมาณ
อนุกรรมการ
๔.๕ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ
๔.๖ ผู7อํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส อนุกรรมการ
และคอมพิวเตอรแห:งชาติ
๔.๗ ดร. รอม หิรัญพฤกษ
อนุกรรมการ
๔.๘ พลเอก ภุชพงศ พงษศิริ
อนุกรรมการ
๔.๙ พลอากาศตรี ชานนท มุ:งธัญญา
อนุกรรมการ
๔.๑๐ นายวิศรุต สนธิชัย
อนุกรรมการ
๔.๑๑ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการ
อนุกรรมการ
กระจายเสียงและโทรทัศน หรือผู7แทน
๔.๑๒ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการ
อนุกรรมการ
โทรคมนาคม หรือผู7แทน
๔.๑๓ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหาร
อนุกรรมการ
คลื่นความถี่และภูมิภาค หรือผู7แทน
๔.๑๔ ผู7จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขานุการ
๔.๑๕ พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู7ช:วยเลขานุการ
๔.๑๖ พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู7ช:วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต:งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิ จั ย และพั ฒ นากิ จการกระจายเสี ย งฯ จํ า นวน ๔ คณะ ดัง กล:า วข7า งต7น ให7
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

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมได7มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การแต:งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน
สาธารณะ จํานวน ๔ คณะ

๒๑
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒: การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร/างสรรค
ประจําปC ๒๕๖๐ และการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร/างสรรค : ทบ.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
ในการจัดสรรงบประมาณให7แก:กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร7างสรรค เพื่อดําเนินการ
ตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร7างสรรค ประจําปE
๒๕๖๐ โดยปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณ จากเดิมจํานวน ๕๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือ จํานวน ๔๗๔,๓๑๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เพื่อให7สอดคล7องกับระยะเวลาดําเนินงาน
ของปE ๒๕๖๐ โดยวงเงินดังกล:าวถือเปPนกรอบวงเงินที่ได7รับตามมาตรา ๖(๑) ซึ่งจะต7อง
ดําเนินการให7เปPนไปตามมาตรา ๑๓ แห:ง พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร7างสรรค พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแบ:งการจัดสรรเงินงบประมาณออกเปPน ๔ งวด ดังนี้
๑. งวดแรก ภายหลังจาก กสทช. มีมติเห็นชอบในหมวดงบค:าใช7จ:ายในการดําเนินการ
และงบประชาสัมพันธ จํานวนเงิน ๔๔,๓๑๒.๐๐๐ บาท
๒. งวดที่ สอง ร7 อยละ ๓๐ ของกรอบวงเงิ นจั ดสรรโครงการในลั กษณะการให7 ทุ น
(Granting) หรือเปPนจํานวนเงินไม:เกิน ๑๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายหลังจากการ
ประกาศรับข7อเสนอโครงการ
๓. งวดที่สาม และงวดที่ส่ี ภายหลังจากที่ได7มีการลงนามในสัญญารับทุน และ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร7างสรรค ได7จัดทําแผนการเบิกจ:ายเงินของ
งวดที่สามและงวดที่สี่ จัดส:งให7สํานักงาน กสทช. แล7ว ทั้งนี้ สําหรับการเบิกจ:ายเงิน
ในงวดที่สามและงวดที่สี่ จ ะเบิกจ: ายตามที่ร ะบุ ไว7 ในสั ญญา และการจั ดทํา
แผนการเบิกจ:ายเงินของงวดที่สามและงวดที่สี่ให7นําเงินงวดที่สองมารวมคํานวณด7วย

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมได7มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร7างสรรค ประจําปE ๒๕๖๐ และการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร7างสรรค

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : การพิจารณาปรับแผนงบประมาณรายจายโครงการ ประจําปC ๒๕๖๐ การจัดทํา
ประมาณการรายรับและโครงสร/างกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปC
๒๕๖๑ : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย.
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติให7ปรับแผนงบประมาณรายจ:ายโครงการ ประจําปE ๒๕๖๐ โดยพิจารณา
จากระยะเวลาการเบิกจ:ายให7สอดคล7องกับระยะเวลาการดําเนินงานตามขอบเขต
ของงาน (TOR)

๒๒
๒. เห็นชอบให7นาํ เงินงบประมาณรายจ:ายจากการปรับแผนตามข7อ 1. จํานวน
๑๓๑.๓๒ ล7านบาท ไปสมทบไว7ที่เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปPน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามนโยบาย กสทช. ที่จําเปPนเร:งด:วนต:อไป
๓. เห็นชอบโครงสร7างกรอบวงเงินงบประมาณรายจ:ายประจําปE ๒๕๖๑ เพื่อเปPน
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ:าย ประจําปE ๒๕๖๑ ของสํานักงาน กสทช.
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๓.๑ ประมาณการรายรับ ประจําปE ๒๕๖๑ จํานวน ๙,๖๓๓.๒๖ ล7านบาท
3.2 รายจ:ายที่จําเปPน (ขั้นต่ํา) ประจําปE ๒๕๖๑ จํานวน ๒,๐๗๕.๒๗ ล7านบาท
3.3 รายจ:ายที่ผูกพันงบประมาณมาจากปEก:อน จํานวน ๑,๗๕๕.๘๓ ล7านบาท
ทั้งนี้ ในระหว:างที่ยังไม:ป ระกาศใช7พระราชบัญญัติองคกรจัด สรรคลื่น ความถี่ ฯ
ฉบั บใหม: และยั งไม:มีการแต: งตั้ งคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม: ในการจั ด ทํ า
งบประมาณรายจ:ายประจําปE ๒๕๖๑ ให7สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให7เปPนไป
ตามระเบียบ กสทช. ว:าด7วยการงบประมาณของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕
ไปพลางก:อน
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมได7มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาปรับแผนงบประมาณรายจ:ายโครงการ ประจําปE
๒๕๖๐ การจัดทําประมาณการรายรับและโครงสร7างกรอบวงเงินงบประมาณรายจ:าย
ประจําปE ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : ขอความเห็นชอบราคากลางงานกอสร/างและตกแตงภายในอาคารสํานักงาน
กสทช. แหงใหม จังหวัดนนทบุรี : พย.
มติที่ประชุม

มติที่ประชุมเสียงข7างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ)
กสทช. พลโท ดร. พีระพงษฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ
และ กสทช. ประวิ ท ยฯ ) เห็ นชอบประมาณการราคาค: าก: อสร7 างจํ านวนเงิ น
๒,๘๔๒,๐๘๙,๐๐๐.๐๐ ล7านบาท ซึ่งรวมภาษีมูลค:าเพิ่มและค:าใช7จ:ายทั้งปวงไว7
ด7วยแล7ว สําหรับใช7เปPนราคากลางงานก:อสร7างและตกแต:งภายในอาคารสํานักงาน
กสทช. แห:งใหม: ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให7สํานักงาน กสทช. รับ
ข7อคิดเห็นของที่ประชุมไปกําหนดเงื่อนไขในการประกวดราคา โดยให7สํานักงาน
กสทช. สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบภายในของอาคารให7สอดคล7องกับการ
ปรับปรุงโครงสร7างองคกร
มติที่ประชุมเสียงข7างน7อย (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ) ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส:งให7ในภายหลัง
อนึ่ง กสทช. ประวิทยฯ ขอเปLดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส:ง
ให7ในภายหลัง

๒๓
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมได7มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานก:อสร7างและตกแต:งภายใน
อาคารสํานักงาน กสทช. แห:งใหม: จังหวัดนนทบุรี
๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ มีบันทึกด:วนที่สุดที่ สทช ๑๐๐๓.๑๑/๒๓ ลงวันที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอให7สํานักงาน กสทช. บันทึกความเห็นไว7ในหมายเหตุ
ท7ายรายงานการประชุม ดังนี้
๑) เนื่องจากขณะนี้อยู:ระหว:างการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติ
องคกรฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให7 ส อดคล7 องกั บ บทบั ญ ญั ติ รัฐ ธรรมนู ญ แห: ง
ราชอาณาจั กรไทย พุทธศั กราช ๒๕๖๐ ซึ่ งเพิ่มกระบวนการกํ ากั บดู แล
เกี่ยวกับความมั่นคงและกิจการดาวเทียมขึ้น ซึ่งจะต7องมีการยุบหรือเพิ่ม
หน:วยงาน ตามบทบัญญัติกฎหมายที่จะแก7ไขในสภา ทําให7โครงสร7างการ
จัดองคกรของสํานักงาน กสทช. มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงน:าจะยัง
ไม:มีความชัดเจนในการกําหนดรูปแบบองคกร ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต:อผัง
แบบแปลนที่กําหนดไว7เดิม
๒) โครงการก: อสร7 างและตกแต: งภายในอาคารสํ า นักงาน กสทช. แห: งใหม:
จํานวน ๒,๘๔๒,๐๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร7อยสี่สิบสองล7านแปด
หมื่นเก7าพันบาทถ7วน) ถือเปPนการใช7งบประมาณจํานวนสูง หากมีการยุบ
หรือเพิ่มหน:วยงาน ตามบทบัญญัติกฎหมายที่แก7ไขใหม: อาจต7องทําการ
พิจารณาปรับปรุงผังแบบแปลนใหม: ซึ่งจะทําให7การใช7งบประมาณไม:คุ7มค:า
ในการใช7จ:ายเงิน ไม:มีการวางแผนการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
การใช7งาน ซึ่งจะทําให7การจัดซื้อจัดจ7างไม:มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้ งนี้ อาคารสํ า นั กงาน กสทช. ณ ที่ ตั้ งป• จ จุ บั น ยั งมี ความสมบู ร ณทั้ งตั ว
อาคารและตําแหน:งที่ตั้งสามารถรองรับการปฏิบัติงานในระดับต:างๆ ได7อีก
เปP น เวลานาน การพิ จารณาจั ดสร7 างอาคารสํ านั กงานแห: งใหม: จึ งควรอยู: ใน
ดุลยพินิจของ กสทช. ชุดใหม:
๓) การใช7งบประมาณจํานวนสูงดังกล:าว จะมีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง
เพราะงบประมาณการใช7จ:ายขององคกรฯ จะเรียกเก็บจากผู7ให7บริการ ซึ่ง
ผู7ให7บริการจะไปเรียกเก็บจากผู7บริโภคคือประชาชน ดังนั้นจึงต7องใช7หลัก
ความจําเปPน (principle of necessity) มาเปPนแนวคิด คือต7องเลือก
มาตรการที่มีผลกระทบกับประชาชนน7อยที่สุด
๔) เมื่อต7 องมีการแก7ไขปรั บปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ ยวกับองคกรแล7ว มี
แนวโน7มว:าโครงสร7าง อํานาจหน7าที่ของคณะกรรมการมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากพระราชบั ญ ญั ติ องคกรฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก็ เ ปP น การสมควรที่ จ ะให7
ผู7บริหารองคกรฯ ชุดใหม: พิจารณาการใช7จ:ายเงินงบประมาณตามหลั ก
ความสัมฤทธิ์ผล (principle of appropriateness ) ซึ่งจะเหมาะสมที่สุด

๒๔
ดั ง นั้ น จากเหตุ ผ ลที่ ก ล: า ว ผมในฐานะ กสทช. จึ ง เสนอเห็ น ควรให7 ช ะลอ
โครงการงานก:อสร7 างและตกแต:งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห:งใหม:
จังหวัดนนทบุรี ออกไป
๓. กสทช. ประวิทยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๘๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ขอให7บันทึกความเห็นไว7ในหมายเหตุท7ายรายงานการประชุมวาระที่ ๕.๓.๔ ดังนี้
“เมื่ อ คณะทํ า งานยื น ยั น ว: าได7 คํา นวณค: า ก: อสร7 า งตามหลั กเกณฑที่ ร าชการ
กําหนดโดยรอบคอบถูกต7องแล7ว ก็เห็นควรเห็นชอบประมาณการราคาตามที่
เสนอได7 สิ่งสําคัญคือการดําเนินการในขั้นตอนต:อไปที่จะต7องให7มีการแข:งขัน
ราคา โดยดําเนินการมีความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ อย:างไรก็ตาม
ก:อนอื่น ก็ คือจะต7 องจั ด การประกวดราคาให7 ทันภายในระยะเวลาของราคา
กลางที่อนุมัตินี้ เพื่อไม:ให7เรื่องต7องวนกลับมาขออนุมัติอีก”
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ : เรื่องที่ค/างการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ : การพิ จ ารณาโครงการที่ ข อรั บ การสงเสริ ม และสนั บสนุ น เงิ น จากกองทุ น ฯ
โครงการประเภทที่ ๒ ประจําปC ๒๕๕๘ (ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) : ทบ.
มติที่ประชุม

เห็นชอบให7เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๑ เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับ
การส: ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เงิ น จากกองทุ น ฯ โครงการประเภทที่ ๒ ประจํ า ปE
๒๕๕๘ (ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) ออกไป ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให7สํานักงาน
กสทช. นําเสนอให7ที่ประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต:อไป

ประธาน

ได7แจ7 งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้ งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ให7ที่ประชุมทราบ พร7อมกล:าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล:าวปLดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.

