
บทความที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ท างาน 
“ ความแตกต่างในการเปิดเผยข้อมูลของมติที่ประชุม กสท. และมติทีป่ระชุมคณะอนกุรรมการ

กลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ” 
 

ส ำนักกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์  
และกำรประชุม (กส.)  

 
 แต่เดิม กสท. มีอ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติกำรใดๆ แทน กสทช. ในกำรก ำกับกำรประกอบกิจกำร 
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ เมื่อ กสท. มีมติในเรื่องใดก็จะมีผลบังคับทำงกฎหมำย และก่อให้เกิดสิทธิและ
หน้ำที่แก่ส ำนักงำน กสทช. ทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค หรือแม้แต่ผู้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์
ในอันที่จะต้องปฏิบัติหรือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติ กสท. ในกำรนี ้ส ำนักกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทศัน ์
และกำรประชุม (กส.) ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ (กสท.)  
ก็ต้องด ำเนินกำรงำนด้ำนธุรกำรโดยจัดส่งมติที่ประชุม กสท. ไปให้ส่วนงำนต่ำงๆ ภำยในส ำนักงำน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน ำไปปฏิบัติหรือด ำเนินกำรต่อไป และเพื่อควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติหรือด ำเนินกำร หน่วยงำนต่ำงๆ เหล่ำนั้น  
ก็มักจะขอให้ กส. ส่งมติที่ประชุม กสท. ไปให้ทุกครั้งเป็นกำรด่วนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง กส. ก็ด ำเนินกำรให้ 
เสมอมำ นอกจำกนี้ กส. ยังได้น ำมติที่ประชุม กสท. น ำอออกเผยแพร่ผ่ำนทำง Website ของส ำนักงำน กสทช.  
เพื่อเปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบตำมมำตรำ ๒๔ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ครั้นเมื่อ ได้มีกำรตรำ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ยกเลิกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและ
กิจกำรโทรทัศน ์(กสท.) และ คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม (กทค.) และให้บทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือค ำสั่งอื่นใดที่อ้ำงถึงคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ (กสท.) และคณะกรรมกำร
กิจกำรโทรคมนำคม (กทค.) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ให้ถือว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือ
ค ำสั่งดังกล่ำวอ้ำงถึงคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ หรือ กสทช. 
อย่ำงไรก็ดี แม้กฎหมำยจะได้ยกเลิกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ (กสท.) และ คณะกรรมกำร
กิจกำรโทรคมนำคม (กทค.) แต่ภำรกิจงำนด้ำนกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม  
ก็ยังคงเหมือนเดิม 
 ต่อมำ กสทช. จึงได้มีค ำสั่ง ที่ ๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรองงำนของ กสทช. ด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ เพื่อให้มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองและ 
เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรอนุญำตและกำรก ำกับดูแลงำนของ กสทช. ด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 
และด้ำนกิจกำรโทรคมนำคม ก่อนที่จะเสนอ กสทช. เพื่อพิจำรณำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ กสทช. ทรำบ โดย
ค ำสั่งดังกล่ำวได้แต่งตั้งกรรมกำร กสท. เดิม และกรรมกำร กทค. เดิม ให้เป็นอนุกรรมกำรกลั่นกรองงำนของ กสทช.  



แต่ละด้ำน ในกำรนีเ้ลขำธิกำร กสทช. ได้มีค ำสั่งส ำนักงำน กสทช. ที่ ๖๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เรื่อง 
กำรมอบหมำยงำนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงำนของ กสทช. โดยมอบหมำย
งำนเพิ่มเติมให้ส ำนักกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ และกำรประชุม (กส.) มีหน้ำที่สนับสนุนกำรประชุม
ของคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงำนของ กสทช.ด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์  และให้ส ำนักกรรมกำร
กิจกำรโทรคมนำคม และกำรประชุม (กท.) มีหน้ำที่สนับสนุนกำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงำนของ 
กสทช. ด้ำนกิจกำรโทรคมนำคม ในกำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงำนของ กสทช. แต่ละครั้งจะมี 
ส่วนงำนต่ำงๆ ภำยในส ำนักงำน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสำนงำนเพื่อขอมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรองงำนของ กสทช.ฯ เพื่อน ำไปด ำเนินกำรโดยเข้ำใจว่ำมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงำนของ กสทช.  
มีผลให้หน่วยงำนหรือส่วนงำนน้ันๆ ต้องน ำไปปฏิบัติหรือด ำเนินกำรต่อไป จึงมีปัญหำที่จะต้องพิจำรณำว่ำ  
ส ำนักกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ และกำรประชุม (กส.) จะส่งมอบมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรองงำนของ กสทช. ให้ได้หรือไม่  
 เมื่อพิเครำะห์แล้วก็พบว่ำ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงมติที่ประชุม กสท. กับมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรองงำนของ กสทช. ด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ มีควำมแตกต่ำงกัน ดังนี ้
 ๑. ที่มำของ กสท. เกิดจำก พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมำยที่เกิดจำก 
ฝ่ำยนิติบัญญัติ ที่ก ำหนดให้ กสท. มีอ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติกำรใดๆ แทน กสทช. ในกำรบริหำรคลื่นควำมถ่ีและ
ก ำกับกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ตำม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ (เดิม) และ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ที่มำของ
คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงำนของ กสทช.ฯ เกิดจำกกำรแต่งตั้งของ กสทช. ซึ่งถือเป็นกำรกระท ำกิจกรรม
ภำยในองค์กร กสทช. ในเชิงบริหำรงำนเท่ำนั้น มิใช่เกิดจำก พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีฯ โดยตรง  
 ๒. อ ำนำจหน้ำที่ของ กสท. หรือ กสทช. มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย พ.ร.บ. องค์กรจัดสรร 
คลื่นควำมถ่ีฯ มำตรำ ๒๗ ก ำหนดไว้และท ำให้กำรท ำหน้ำที่ของ กสทช. มีผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 
และมีผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิและหน้ำที่ของประชำชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสยีงและกจิกำร
โทรทัศน์ และตำมมำตรำ ๒๔ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้ต้องเปิดเผย
รำยงำนกำรประชุมให้สำธำรณชนทรำบ ส่วนอ ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงำนของ กสทชฯ  
มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมค ำสั่ง กสทช. ที่ ๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรองงำนของ กสทช. ด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่กลั่นกรองและเสนอ
ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรอนุญำตและกำรก ำกับดูแลงำนของ กสทช. ด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ให้ 
กสทช. พิจำรณำวินิจฉัยต่อไป แต่ไม่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยแต่อย่ำงใด ซึ่งจะเห็นได้ว่ำผลของมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงำนของ กสทช.ฯ เป็นเพียงควำมเห็นที่เป็นกำรระท ำกิจกรรมภำยในองค์กรของ กสทช.ใน
เชิงบริหำรงำนเท่ำนั้น และไม่มีผลผูกพันให้ กสทช. ต้องมีควำมเห็นตำมข้อเสนอหรือควำมเห็นของคณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรองงำนของ กสทช. อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้ำที่แก่ส ำนักงำน กสทช. ทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค หรือแม้แต่
ผู้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ในอันที่จะต้องปฏิบัติหรือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติที่ประชุม



คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงำนของ กสทช.ฯ หรือจะกล่ำวได้ว่ำมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงำนของ 
กสทช.ฯ ยังไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะโดยตรง ที่ต้องอยู่ในบังคับให้เปิดเผยต่อสำธำรณะตำม
มำตรำ ๒๔ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และเข้ำข้อยกเว้นที่ไม่ต้องจัดให้ประชำชนเข้ำ
ตรวจดูได้ตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๙ (๑)  
  
  
 
 
 
 ข้อมูลอ้างอิง 
 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์  
และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พ.ร .บ . อง ค์กรจั ดสรรคลื่ นควำมถ่ี และก ำกั บกำรประกอบกิ จกำร วิทยุ กระจำยเสี ยง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 
 


