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๑. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก นที ศุกลรัตน รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ กรรมการ 
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๑๒. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม  
 

๑. นายทศพร  เกตุอดิศร  ปฏิบัติหนาท่ีรองเลขาธิการ กสทช./ปฏิบัติการ 
   แทน ลสทช. (ชวงเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) 

๒. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร  เลขานุการประธาน กสทช. 
 

เจาหนาท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย กกเกียรติกุล ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานประธานกรรมการ
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   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวกานตชนา เกตุสุวรรณ ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวสุภาวดี สดศรี ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
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ผูช้ีแจง 
 

๑. นายพหล จินดากุล อนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ 
๒. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย อนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ 
๓. พลอากาศเอก สัณฑพงศ รื่นรมย อนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ 
๔. นายไตรรัตน วิริยะศิริกุล รักษาการ ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงาน 
   ยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
๕. นางยุพา จันทรกระจาง ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
๖. นางสาวศิริรักษ เสมาเงิน ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
๗. นางสาวลักษมี นุตตะโร ปฏิบัติหนาท่ี ลูกจาง กลุมงานยุทธศาสตร 
   และการงบประมาณ 
๘. นายนัฐกาญจน ศรีพิมล ปฏิบัติหนาท่ี ลูกจาง กลุมงานยุทธศาสตร 
   และการงบประมาณ 
๙. นางอัจฉรา ปณยวณิช ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานทรัพยากรบุคคล 
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   บริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๑๒. นายนิพนธ จงวิชิต ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  
   กลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและ 
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๑๓. นายวเรศ บวรสิน ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  
   กลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและ 
   เพ่ือสังคม 
๑๔. นางสาวรุจิรัตน โกยกุล ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   กลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและ 
   เพ่ือสังคม 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
 

ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

๑. ป ๒๕๕๕ ถือวาเปนปมหามงคล เนื่องจากเปนปท่ีสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ดังนั้น ขอให
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติ ซ่ึง
เขาใจวาหนวยงานอ่ืนหลายหนวยงานก็มีการดําเนินการ ขอใหสํานักงานฯ ได
พิจารณาดําเนินการ ในเรื่องนี้ อยางสมพระเกียรติดวย 

๒. เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ท่ีผานมา คณะผูบริหารจาก          
กรมประชาสัมพันธ โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ (คุณเตือนใจ สินธุวณิก) 
พรอมดวยผูบริหารหลายทาน ซ่ึงไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
ใหเขาพบ ประธาน กสทช. และรองประธาน กสทช.ท้ัง ๒ ทาน เพ่ือหารือและ
ขอทราบแนวทางการดําเนินงานดานกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน
ในอนาคต หลังจากท่ีแผนแมบท ท้ัง ๓ ฉบับ มีผลใชบังคับแลว เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธสอดคลองกับแผนแมบทดังกลาวตอไป ซ่ึงได
ตอบขอซักถามตางๆตลอดจนไดชี้แจงวา ขณะนี้แนวทางการดําเนินการดาน
กิจการกระจายเสียงยังอยูในระหวางการพิจารณารายละเอียด        

๓. ในระหวางวันท่ี ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ท่ีผานมา ประธาน กสทช. ได  
เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการของสํานักงาน กสทช. เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน  
พันธกิจ คานิยม เปาหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และการจัดทํา 
แผนท่ียุทธศาสตรและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานระดับสํานักงาน กสทช. ประจําป 
๒๕๕๕ ณ โรงแรม Asara Villa & Suite อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติและการนําตัวชี้วัดลงสูระดับบุคคล สําหรับ
ดําเนินการประเมินคาการปฏิบัติของพนักงานของสํานักงานฯ ตอไป 

๔. เม่ือเชาวันจันทรท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะขบวนคาราวานคนพิการเดินวิ่ง
และวีลแชร ในนามมูลนิธิพระมหาไถ เพ่ือการพัฒนาคนพิการ ไดเขาเยี่ยมและ
ขอบคุณคณะกรรมการ กสทช. ซ่ึงไดทราบวา กสทช. สุทธิพลฯ เปนท่ีปรึกษา
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คณะไดมาขอบคุณ กสทช. ท่ีอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก 
เลขหมาย ๑๔๗๙ ใหแกมูลนิธิพระมหาไถฯ เพ่ือใชงานการจัดกิจกรรมใน
โครงการ “๑๔๗๙ ปลุกพลังคนพิการจากบูรพาสู อีสาน” โดยเปนการจัด
คาราวานคนพิการเดินวิ่งและวีลแชรจากเมืองพัทยาสูจังหวัดหนองคาย โดยผาน 
๑๙ จังหวัด ใชเวลาเดินทาง ๔๙ วัน ระหวางวันท่ี ๗ พฤษภาคม –  ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๕ เพ่ือเปนการปลุกใหผูพิการตางๆ ไดทราบวาขณะนี้มีความชวยเหลือ     
ผูพิการทางดานสายตาหรือการไดยินในระดับหนึ่งแลว แมวาผูพิการท่ีตองใช  
วีลแชรยังไมไดรับการชวยเหลือท่ีดีพอ จึงมาขอบคุณ กสทช. เรื่องนี้ ขอฝาก
กรรมการทุกทานเพ่ือพิจารณาใหการสนับสนุนผูพิการเหลานี้ตอไปดวย 

๕. สัปดาหหน าในวันอั งคารท่ี  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐ .๐๐ น . 
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภา 
จะเดินทางมาเยือนและศึกษางาน ณ สํานักงาน กสทช. เพ่ือพบปะสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางคณะกรรมาธิการฯ กับคณะกรรมการ กสทช. 
โดยมีประเด็นหารือสําคัญอยูหลายประเด็น ไดแก ๑) สาระสําคัญของรางแผน
แมบท ท้ัง ๓ ฉบับ ๒) รายละเอียดและความคืบหนาการประมูลใบอนุญาต 3G 
๓) ความคืบหนาการดําเนินธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบใหม 3G HSPA 
ระหวาง บมจ.กสท โทรคมนาคม กับกลุม บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น ๔) การ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบการรับสงโทรทัศนจากระบบอนาล็อกเปนระบบ
ดิจิตอล ๕) ความคืบหนาการดําเนินการเก่ียวกับวิทยุชุมชน อินเทอรเน็ตชุมชน 
เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม และ ๖) รายละเอียดการดําเนินการและกรอบ
ระยะเวลาในการเรียกคืนคลื่นความถ่ี ซ่ึงเปนคําถามซ่ึงอยูในความสนใจของ
สังคมอยางมาก ดังนั้น ขอใหสํานักงานฯ จัดเตรียมขอมูลตางๆ โดยประสาน
รายละเอียดกับกรรมการ กสทช. เพ่ือจะไดชี้แจงหรือใหขอมูลในการซักถามได
อยางครบถวน 

๖. ในวันนี้จะมีในวาระการพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจายของสํานักงานฯ 
ประจําป ๒๕๕๕ หากท่ีประชุมเห็นชอบขอใหทุกสวนท่ีเ ก่ียวของเรงรัด
ดําเนินการใชจายใหทันภายในปงบประมาณ ซ่ึงท่ีผานมาหลายหนวยงานไมใช
เฉพาะของสํานักงานฯ จะมีปญหาเรื่องการใชงบประมาณไมทันท้ังสิ้น เรื่อง
ข้ันตอนในการดําเนินงานทางธุรการตางๆ ขอฝากสํานักงานฯ พิจารณาหา
มาตรการท่ีจะทําใหกระบวนการในการใชงบประมาณไปไดอยางรวดเร็วถูกตอง 
ก็จะเปนประโยชนมาก เพราะขณะนี้ระยะเวลาเหลือไมนานเกรงวาจะใช
งบประมาณไดไมมีประสิทธิภาพ ขอใหผูท่ีเก่ียวของทุกทานชวยกําชับเรงรัดใน
เรื่องนี้ดวย เพราะสุดทายจะเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของสํานักงานฯ วา
ดําเนินการไดเพียงใด 
 อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. ไดขออนุญาตท่ีประชุมกลาวในนามของสํานักงานฯ 
เพ่ือขอแสดงความยินดีกับประธาน กสทช. ซ่ึงไดรับรางวัลบุคคลดีเดนชุมนุม
นายเรืออากาศประจําป ๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เนื่องใน
โอกาสวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศประจําป ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนรางวัลเพ่ือ



๕ 
 

เชิดชูและยกยองศิษยเกาท่ีดํารงตําแหนงสูงสุดขององคกร และขอเชิญกรรมการ
ทุกทานไดรวมแสดงความยินดีกับประธาน กสทช. ดวย 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช. รับไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  
 ๒. รับทราบ เรื่องการเขารับรางวัลบุคคลดีเดนชุมนุมนายเรืออากาศประจําป 

๒๕๕๕ ตามท่ี เลขาธิการ กสทช. รายงานใหท่ีประชุมทราบ 
                        
ระเบียบวาระท่ี  ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑   : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕  

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมีขอแกไข ดังนี้ 
๑. แกไขขอความในมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑๘ จากเดิม “รางหลักเกณฑวาดวยการ

คัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนง รองเลขาธิการ กสทช.” แกไขใหมเปน “ราง
ระเบียบ กสทช. วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสํานักงาน 
กสทช. พ.ศ. ....” 

๒. ใหเพ่ิมเติมความเห็นของ กสทช.สุภิญญาฯ ซ่ึงไดขอสงวนความเห็นในวาระท่ี 
๕.๑๐ เรื่อง แนวทางการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในตางประเทศของ กสทช.   
ไวในหมายเหตุทายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑๐ 

 
หมายเหตุ ในการประชุมเพ่ือพิจารณาวาระท่ี ๖.๓ เรื่อง การพิจารณาหลักการคัดเลือก

มาตรฐานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล ซ่ึงเดิมเสนอเปน 
เรื่องเพ่ือพิจารณา โดย รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) ไดขอเปลี่ยนเปนวาระ
เพ่ือทราบ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๒๕ 

เมษายน ๒๕๕๕  
   
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๒๕ 

เมษายน ๒๕๕๕ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน : ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน  (กสท.) ระหวางวันท่ี ๒๕ เมษายน – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ตามท่ี ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก เศรษฐพงคฯ) 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)  

ตามท่ี ประธาน กทค. ( พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   :    เรื่องเพ่ือทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :   งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสท่ี ๑ ส้ินสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม 

๒๕๕๕ : เลขาธิการ กสทช. , ลย. 
  
มติท่ีประชุม  ๑. รับทราบ งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสท่ี ๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงมีรายไดจากการดําเนินงาน จํานวน ๑,๐๓๗.๘๕ ลานบาท 
คาใชจายจากการดําเนินงาน จํานวน ๔๕๗.๓๑ ลานบาท และมียอดรายได
เหนือรายจาย จํานวน ๕๘๐.๕๔ ลานบาท ท้ังนี้ ตามขอ ๗๘ ของระเบียบ กทช. 
วาดวยการรับ การจาย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

  ๒. มอบหมายใหสํานักงานฯ รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปปรับปรุงขอความใน
รูปแบบการสรุปรายได – รายจาย ตามมาตรา ๖๕ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเอกสารวาระขอ ๓.๑ โดยใหแกไขขอความจาก
เดิม “เงินนําสงเปนรายไดแผนดิน” แกไขใหมเปน “รายไดเหนือรายจาย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :  รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕ : ปฏิบัติหนาท่ี รองเลขาธิการ กสทช.        
(นายพิทยาพลฯ) , มท. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือนกุมภาพันธ 
๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ :   รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน 
มีนาคม ๒๕๕๕ : เลขาธิการ กสทช. , ปบ. 

    
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามมติ ท่ีประชุม กสทช . 

ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ – ๓/๒๕๕๕     
(งานคางดําเนินการ) จํานวน ๑๙ เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๑๐ เรื่อง    
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๙ เรื่อง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :   รายงานการเปนวิทยากรและเขารวมงาน World Press Freedom Day 2012 

: New Voices: Media Freedom Helping to Transform Societies           
: กสทช.สุภิญญาฯ 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ รายงานการเปนวิทยากรและเขารวมงาน World Press Freedom Day 

2012 : New Voice s: Media Freedom Helping to Transform Societies   
ของ กสทช.สุภิญญาฯ  ระหวางวันท่ี ๓ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงตูนิส 
ประเทศตูนิเซีย ตามเอกสารท่ี กสทช.สุภิญญาฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  :   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ :   การพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ ของสํานักงาน กสทช. : 

เลขาธิการ กสทช. , คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ , ยย. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณารายละเอียดผลการพิจารณางบประมาณรายจายของสํานักงาน 

กสทช. ประจําป ๒๕๕๕ พรอมท้ังขอสังเกตและขอเสนอของคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของสํานักงานฯ และขอเสนอการปรับปรุงงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๕ ของสํานักงานฯ เพ่ือใหรองรับกับภารกิจดานกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนเพ่ิมเติม ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณา  
เห็นวาเนื่องจากระยะเวลาในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ ของ
สํานักงานฯ ไดลวงเลยมาพอสมควร และสํานักงานฯ มีความจําเปนท่ีจะตอง     
เรงดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงหากการพิจารณาตองลาชาออกไป       
จะกอใหเกิดความเสียหายแกภารกิจขององคกรและประโยชนสาธารณะ ดังนั้น    
ท่ีประชุมจึงมีมติ 

 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายรับ – รายจาย ประจําป ๒๕๕๕ 
ของสํานักงานฯ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ  

 ๒. ท่ีประชุมเสียงขางมาก จํานวน ๙ เสียง (ประธาน กสทช. , รองประธาน กสทช. 
พันเอก นทีฯ, รองประธาน กสทช. พันเอก เศรษฐพงคฯ , กสทช. พลโท ดร. 
พีระพงษฯ , กสทช. สุทธิพลฯ , กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ , กสทช. 



๘ 
 

ประเสริฐฯ , กสทช. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจ) มีมติเห็นชอบ
แนวทางท่ี ๑ อนุมัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ ของสํานักงาน กสทช. 
จํานวนเงิน ๓,๙๓๒.๓๙ ลานบาท ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. และขอเสนอของสํานักงานฯ ในการปรับปรุง
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ โดยเสนอปรับลดงบประมาณรายจายเงิน
งบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปน จากจํานวนเงิน ๑๕๖ ลานบาท ปรับลดลง 
จํานวนเงิน ๗๖ ลานบาท และเสนอปรับเพ่ิมงบประมาณรายจายในสวนของ
ภารกิจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เพ่ิมเติมรวม ๑๐ โครงการ 
(รายละเอียดตามเอกสาร) จํานวนเงิน ๗๖ ลานบาท โดยปรับปรุงใหมภายใน
กรอบวงเงินรายรับท่ีเหลือ จํานวนเงิน ๓,๕๑๘.๙๐ ลานบาท ดังนี้  

  ๒.๑  ภารกิจบริหารองคการ จํานวนเงิน ๔๘๑.๗๙ ลานบาท 
  ๒.๒  ภารกิจยุทธศาสตรและกิจการองคกร จํานวนเงิน ๑,๒๗๕.๖๔ ลานบาท 
  ๒.๓  ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ จํานวนเงิน ๑๓๗.๗๑ ลานบาท 
  ๒.๔ ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน จํานวนเงิน ๗๐๐.๕๑ ลานบาท 
  ๒.๕ ภารกิจโทรคมนาคม จํานวนเงิน ๗๖๘.๒๕ ลานบาท 
  ๒.๖ เงินจัดสรรเขากองทุนฯ จํานวนเงิน ๗๕ ลานบาท 
  ๒.๗ เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปน จํานวนเงิน ๘๐ ลานบาท 
   ท้ังนี้  ในการเบิกจายงบประมาณใหสํานักงานฯ ดําเนินการใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด และการใชจายงบประมาณให
คํานึงถึงความประหยัดและความคุมคาดวย   

    อนึ่ง รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เห็นชอบในแนวทางท่ี ๑ โดยมี
ขอสงวนในบางประเด็น และจะไดจัดทําบันทึกความเห็นเพ่ิมเติมสงใหภายหลัง 

  สําหรับท่ีประชุมเสียงขางนอย จํานวน ๒ เสียง (กสทช.ประวิทยฯ และ กสทช. 
สุภิญญาฯ) เห็นชอบแนวทางท่ี ๒ มีมติไมเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๕๕ ของสํานักงาน กสทช. จํานวนเงิน ๓,๙๓๒.๓๙ ลานบาท ตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. และขอเสนอ
ของสํานักงานฯ ในการเสนอขอปรับปรุงงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ 
เพ่ิมเติม   

   ท้ังนี้  ใหมติท่ีประชุมขางตนมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ เปนตนไป  

 ๓. เห็นชอบให กสท. ปรับปรุงงบประมาณรายจายในดานกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน เพ่ือใหรองรับภารกิจตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ และยุทธศาสตรการดําเนินการภายในกรอบวงเงิน 
๗๐๐.๕๑ ลานบาท ตามท่ี รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ การ
ปรับปรุงใหดําเนินการไดเฉพาะภายในกรอบแผนงาน / โครงการ และกิจกรรม
ท่ีไดรับอนุมัติไว และเม่ือดําเนินการแลวเสร็จใหจัดสงรายละเอียดใหสํานักงานฯ 
เพ่ือรวบรวมจัดทําเปนเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๕ และ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 



๙ 
 

 ๔. มอบหมายใหสํานักงานฯ รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ ใหสํานักงานฯ จัดทําบันทึกหารือคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมาย 

กสทช. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๕๕ ของสํานักงานฯ กรณีการใชงบประมาณในการกํากับดูแลการใช
คลื่นความถ่ีและการกํากับดูแลการประกอบกิจการตามมาตรา ๔๒ วรรค
สอง และมาตรา ๔๕ วรรคสาม แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ พรอมรายละเอียดเอกสารการพิจารณางบประมาณรายจาย 
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงานฯ 
จัดสงให รองประธาน กสทช. ท้ัง ๒ ทาน พิจารณาความครบถวนถูกตอง
ของประเด็นและเอกสารท่ีเก่ียวของ กอนจัดสงใหคณะอนุกรรมการท่ี
ปรึกษาดานกฎหมาย กสทช. พิจารณาใหความเห็นตอไป  ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนรอบคอบและถูกตองและนําเสนอผลการพิจารณาใหท่ีประชุม 
กสทช. ทราบโดยเร็วตอไป 

  ๔.๒ ใหสํานักงานฯ เรงดําเนินการตามแผนงาน / โครงการท่ีไดรับอนุมัติไวแลว 
โดยจะพิจารณาผลการดําเนินงานกําหนดเปน KPI ในการพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือนประจําป ๒๕๕๖ 

  ๔.๓ ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖ ใหสํานักงานฯ จัดทํา
ปฏิทินงบประมาณรายรับ – รายจาย เพ่ือเสนอกระบวนการ ข้ันตอน และ
กรอบระยะเวลา เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณสะทอนภารกิจตามแผน
แมบทฯ และยุทธศาสตรการดําเนินงาน 

  ๔.๔ ใหสํานักงานฯ จัดทํารายละเอียดงบประมาณประจําป ๒๕๕๕ ของ
สํานักงานฯ โดยแยกตามภารกิจ ๓ สวน และยุทธศาสตร รวมท้ัง กลุมงาน
ตางๆ ตลอดจนรายละเอียดโครงการทุกโครงการจัดสงให กสทช. ประวิทยฯ  

 
หมายเหตุ ๑. รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๒/๑๑๒ ลงวันท่ี 

๒๑  พฤษภาคม ๒๕๕๕ ขอใหนําบันทึกความเห็นเ ก่ียวกับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ ของสํานักงาน กสทช. แนบทายรายงาน
การประชุมครั้งนี้ 

 ๒. กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๑๕ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๕ ขอใหสํานักงานฯ นํามติและความเห็นบันทึกในรายงานการประชุม 
กสทช. ดังนี้ 

  “เอกสารงบประมาณท่ีสํานักงานฯ เสนอท่ีประชุมนั้น มีขอจํากัดในการ
พิจารณาใหความเห็นชอบหลายประการ ไดแก 

  ๒.๑ ไมปรากฏรายละเอียดโครงการท่ีจะพิจารณาใหความเห็นชอบ มีเพียง  
ยอดงบประมาณรายโครงการ อีกท้ังบางโครงการระบุชื่อนิติบุคคลภายนอก
ในสวนชื่อโครงการทําใหเกิดความสับสนวาเปนภารกิจของ กสทช. หรือไม 
ท้ังหมดนี้ทําใหไมสามารถพิจารณาความเหมาะสมของแตละโครงการได 
ซ่ึงสงผลใหไมสามารถใหความเห็นชอบงบประมาณโดยรวมไดอีกทอดหนึ่ง 



๑๐ 
 

  ๒.๒ ไมมีการจําแนกสัดสวนงบประมาณตามยุทธศาสตรในแผนแมบทฉบับ
ตางๆ ทําใหไมสามารถพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองของการ        
ตั้งงบประมาณกับภารกิจหรือยุทธศาสตรในแผนแมบทฉบับตางๆ ซ่ึงถือ
เปนแนวทางสําคัญในการดําเนินการท่ี กสทช. ไดวางไว 

  ๒.๓ ไมมีการจําแนกยอดงบประมาณรายกลุมงาน ทําใหไมสามารถพิจารณาได
วา มีการจัดสรรงบประมาณท่ีสมดุลหรือไมสมดุลกับภารกิจของแตละกลุม
งานหรือไม 

  ๒.๔ ไมปรากฏกรอบวงเงินงบประมาณการไปปฏิบัติราชการตางประเทศของ 
กสทช. กสท. และ กทค. ซ่ึงท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ไดมีมติใหบรรจุไวในงบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๕๕ 

  ๒.๕ บางภารกิจอาจมีการจัดทําโครงการในลักษณะท่ีซํ้าซอนกัน และกําหนด
ผูรับผิดชอบไมตรงกับอํานาจหนาท่ีหลักตามแนวทางการแบงสวนงาน
ภายใน จึงสมควรตรวจสอบในประเด็นดังกลาวใหชัดเจนกอน 

  ดังนั้น จึงไมสามารถพิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําป
๒๕๕๕ ของสํานักงาน กสทช. ตามท่ีเสนอมาได และขอใหสํานักงานฯ จัดสง
รายละเอียดของทุกโครงการให กสทช.ประวิทยฯ พิจารณา ตลอดจนจําแนก
งบประมาณตามยุทธศาสตรในแผนแมบทและจําแนกตามกลุมงานท่ีรับผิดชอบ 
รวมถึงตรวจสอบการจัดทําโครงการซํ้าซอน เพ่ือจะสามารถพิจารณาใหความ
เห็นชอบงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ ไดตอไป” 

 ๓. กสทช.สุภิญญาฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๐๙ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน  
๒๕๕๕ ขอสงวนความเห็นตอมติท่ีประชุม กสทช. วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง การ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ ของสํานักงาน กสทช. โดยจัดทํา
เหตุผลและความคิดเห็นประกอบ ดังนี้ 

  ๓.๑  งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ ของสํานักงาน กสทช. ท่ี กสทช. มี
มติเห็นชอบนั้น ไมสอดคลองกับพันธกิจหลักขององคกร กลาวคือไมได
สะทอนถึงการใหความสําคัญตอการดําเนินการตามยุทธศาสตรของแผน
แมบทการบริหารคลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนแมบทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนแมบท
กิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซ่ึงไดประกาศใช
เปนแนวทางการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและพันธกิจของ กสทช. ใน
การจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ พิจารณาจากสัดสวนของ
งบประมาณในภาพรวม นอกเหนือจากงบประมาณท่ีจัดสรรเขากองทุน
วิจัยและพัฒนาฯ และงบประมาณกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปน จํานวน 
๒๓๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๕.๘๗ ในสวนท่ีเปนการจัดทําโครงการหรือ
การลงทุน จํานวน ๑๐๑ โครงการ ท่ีสนองตอบตอแผนแมบทดังกลาว มี
จํานวน ๙๐๗.๘๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๒๓ ซ่ึงนอยกวางบประมาณ



๑๑ 
 

รายจายสําหรับ กสทช . และสํานักงาน กสทช. ท่ี กําหนดไวจํานวน 
๒,๗๙๓.๔๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๑ โดยไมกําหนดชัดเจนวาประสงค
จะใชจายเพ่ือตอบสนองตอการดําเนินการในดานใดตามแผนแมบทฯ ซ่ึง
กรอบงบประมาณรายจายสําหรับ กสทช. และสํานักงาน กสทช. สูงกวา
กรอบงบประมาณการจัดทําโครงการซ่ึงเปนการลงทุนมากกวาสามเทาตัว 

  ๓.๒ การจัดสรรงบประมาณใหแกสวนงานภายในสํานักงานฯ ขาดความสมดุล
กับภารกิจ อาทิ กรอบงบประมาณท่ีจัดสรรใหกับกลุมภารกิจภูมิภาคและ
บูรณาการ ซ่ึงมี ๔ กลุมงาน และ ๑๔ สํานักงาน ในสวนภูมิภาคท่ัว
ประเทศซ่ึงมีบุคลากร ๑๙๖ คน รับผิดชอบภารกิจ ท้ังดานกิจการ
โทรคมนาคม ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แตไดรับ
จัดสรรงบประมาณประจําป จํานวน ๑๔๔.๐๖ ลานบาท คิดเปนเพียงรอยละ 
๓.๖๖ จากงบประมาณท้ังหมด 

  ๓.๓ การตั้งกรอบงบประมาณหลายรายการไมมีการแสดงรายละเอียดคาใชจาย
ท่ีชัดเจน ทําใหไมสามารถพิจารณาตัดสินใจได อาทิ รายจายสําหรับ 
กสทช. และสํานักงาน กสทช. ท่ีกําหนดเปนคาใชสอยสวนกลาง จํานวน 
๙๖๕.๑๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๒๔.๕ และคาใชจายในการสรางภาพ
ลักษณะองคกร จํานวน ๗๘ .๗๗ ลานบาท นอกจากนี้  ยังมีการตั้ ง
งบประมาณท่ีซํ้าซอนและไมแสดงรายละเอียด เชน งบพัฒนาบุคลากรซ่ึง
ปรากฏท้ังในงบประมาณสวนกลางและในสวนโครงการท่ีมีลักษณะเปน
การลงทุนรวม ๑๑๐.๘๐ ลานบาท 

   อนึ่ง กสทช.สุภิญญาฯ ตระหนักดีตอวาระการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
ท่ีลาชามาถึงบัดนี้ ตลอดจนกังวลตอความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตอองคกรใน
ภาพรวม แตอยางไรก็ตามการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป
ยอมตองเปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และเปนการใชจายงบประมาณ
ของสาธารณะอยางมีคุณภาพเพ่ือประโยชนสาธารณะในทายท่ีสุด  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ :   รางระเบียบ กสทช. วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของพนักงาน

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. .... : เลขาธิการ กสทช. , บย. 

 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบ กสทช. วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ

ของ พนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. .... ท้ังนี้ ใหสํานักงานฯ รับขอคิดเห็น
ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการโดยใหนําแนวทางหลักเกณฑตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและ
ลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูง หรือใกลข้ันสูง ของอันดับ
หรือตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปปรับปรุงแกไขรางระเบียบดังกลาวและนําเสนอ
ประธาน กสทช. พิจารณาลงนามเพ่ือใหมีผลบังคับใชตอไป  



๑๒ 
 

  ๒. อนุมัติใหใชเงินงบเงินเดือนเหลือจายป ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๑๓๐,๑๓๖ บาท   
เพ่ือนํามาจายเปนคาตอบแทนพิเศษ โดยใหดําเนินการเม่ือระเบียบดังกลาว     
มีผลบังคับใชแลว 

   อนึ่ง ในการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษขางตน ใหสํานักงานฯ ดําเนินการให
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบฯ ตามขอ ๑  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ :   การขอปรับเปล่ียนรายช่ือคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงสรางองคกร

และยุทธศาสตรของสํานักงาน กสทช. : เลขาธิการ กสทช. , ปบ. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงสรางองคกร

และยุทธศาสตรของสํานักงาน กสทช. จากเดิม “นายนภดล ตัณศลารักษ” ซ่ึงขอ
ลาออก เปลี่ยนเปน “นพ.เรวัตร วิศรุฒเวศ” ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตาม
มาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล
โครงสรางองคกรและยุทธศาสตรของสํานักงาน กสทช. ใหสํานักงานฯ ดําเนินการ
ตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔ :   การเปล่ียนแปลงองคประกอบคณะอนุกรรมการสงเสริมและกํากับการแขงขันใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., ปฏิบัติหนาท่ี รองเลขาธิการ 
กสทช. (นายประเสริฐฯ) , สส. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๓๐ 

เมษายน ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงองคประกอบคณะอนุกรรมการ
สงเสริมและกํากับการแขงขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน โดยให 
ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ และ นายคัมภีร สิทธิโห พนจากการเปนอนุกรรมการ 
และเสนอแตงตั้ง ดร. เขมรัฐ เถลิงศรี และ นางชฎาพร ศรีคชา เปนอนุกรรมการ 
แทน ดังนั้น ท่ีประชุม กสทช . จึงมีมติเห็นชอบในหลักการใหเปลี่ยนแปลง
องคประกอบคณะอนุกรรมการสงเสริมและกํากับการแขงขันในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ี ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) 
เสนอ ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมและกํากับการ
แขงขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใหสํานักงานฯ ดําเนินการตาม
มติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๕ :   การแตงตั้งคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ทดแทนอนุกรรมการท่ีลาออก : รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการแตงตั้ง นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ เปนอนุกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม แทน นายประทีป ประวัติยากูร อนุกรรมการท่ี
ลาออก ซ่ึงเปนการใชอํานาจตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่น   
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ี รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) ชี้แจงตอ
ท่ีประชุม โดยมีบันทึกแสดงเหตุผลความชอบดวยกฎหมายและความเหมาะสม 
แนบประกอบในรายงานการประชุมฯ 

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการ
โทรคมนาคม ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  และมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

  อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็นในวาระนี้ โดยจะจัดทําบันทึก
เพ่ิมเติมจัดสงใหภายหลัง 

 
หมายเหตุ   ๑. รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) มีบันทึกท่ี ทช ๑๐๐๓.๓/๖๙๕        

ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ขอใหบันทึกความเห็นเพ่ิมเติมเหตุผลสนับสนุน 
ทานชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ เปนอนุกรรมการคุมครองผูบริ โภคดานกิจการ
โทรคมนาคม แนบทายมติท่ีประชุมวาระนี้ ดังนี้ 

 ๑.๑ ตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ กําหนดคุณสมบัติของอนุกรรมการไววาจะตองไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๗ ข. (๑) , (๒) , (๓) , (๔) , (๕) , (๖) , (๗) , (๘) , 
(๙) , (๑๐) และ (๑๑) ซ่ึงทานชัยฤกษฯ ไมไดมีลักษณะตองหามดังกลาว 

 ๑.๒ กรณีทานชัยฤกษฯ เปนกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค
นั้น เม่ือบทบัญญัติมาตรา ๓๓ วรรคสอง ไมไดกําหนดใหกรณีตามมาตรา 
๗ ข. (๑๒) (การไมเปนหรือเคยเปนกรรมการผูจัดการผูบริหารฯ ใน
บริษัทหรือหางหุนสวนหรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีประกอบธุรกิจดานกิจการ
โทรคมนาคม) เปนลักษณะตองหามในการเปนอนุกรรมการดวย ฉะนั้น 
คุณสมบัติของทานชัยฤกษฯ จึงไมตองหามตามกฎหมาย 

 ๑.๓ สําหรับในเรื่องความเหมาะสมนั้น การไฟฟาสวนภูมิภาค จัดเปน
รัฐวิสาหกิจ ประกอบกิจการเพ่ือประโยชนสาธารณะ ท้ังมิไดเปนองคกรท่ี
ประกอบธุรกิจในดานกิจการโทรคมนาคมโดยตรง แมจะมีรายไดท่ีเกิด
จากการดําเนินการก็มิใชเปนรายไดท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยตรง โดยท่ีในกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ท่ีแม
ไดรับใบอนุญาตกรณีโครงขายโทรคมนาคมนั้น ก็มิไดมีการติดตอสัมพันธ
โดยตรงกับผูบริโภคเก่ียวกับงานดานกิจการโทรคมนาคม ท้ังไมปรากฏวา
ในเรื่องรองเรียนผูบริโภคเรื่องโทรคมนาคมมีการรองเรียนการไฟฟาสวน



๑๔ 
 

ภูมิภาค ในเรื่องท่ีเก่ียวกับกิจการโทรคมนาคม ฉะนั้น การพิจารณาเรื่อง
ความเหมาะสมจึงควรพิจารณาเปนการเฉพาะในเรื่องท่ีเขาสูการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคฯ  วาเปนเรื่องท่ี
อนุกรรมการฯ คนนั้นมีสวนไดเสียหรือเก่ียวของกับเรื่องท่ีพิจารณา
หรือไม มิใชนําเรื่องท่ีกฎหมายมิไดหามไวมาจํากัดสิทธิของบุคคล 

    ในทางตรงกันขาม การท่ีทานมีประสบการณในองคกรท่ีมีลักษณะเปน 
Regulator แบบ กสทช. และมีกระบวนการจัดการปญหาการรองเรียนระหวาง
ผูบริโภคและผูประกอบการ (ท่ีเก่ียวกับกิจการพลังงาน) เชนกัน นาจะเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานดานคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมของ 
กสทช .  ซ่ึงสามารถนําประสบการณตางๆ มาวิ เคราะห เปรียบเทียบใน
หลากหลายมิติ เพ่ือปรับปรุงงานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

   นอกจากนี้ การท่ีทานเคยเปนท่ีปรึกษาประธาน กทช. ชุดท่ีผานมา และ
ไดรับแตงตั้งเปนประธานอนุกรรมการชุดท่ีมีความสําคัญ โดยบอรด กสทช.   
ชุดนี้เปนผูแตงตั้ง จนเกิดประโยชนตอการดําเนินงานของ กสทช. เปนอยางยิ่ง 
หากจะไปกลาวหาวาทานไมมีความเหมาะสมท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปน
อนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคมโดยขาดความเปนกลาง 
ก็จะเกิดความไมเปนธรรมและเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของทาน ท้ังยังจะ
เกิดขอโตแยงวา แลวบอรด กสทช. ไปตั้งทานเปนประธานอนุกรรมการชุดตางๆ 
ถึงสองชุดไดอยางไร การท่ีบอรดแตงตั้งทานเปนประธานอนุกรรมการถึงสองชุด 
ก็แสดงวา บอรดพิจารณาแลวเห็นวาทานมีความเหมาะสมและมีความเปนกลาง 
นอกจากนี้ ในการเขาไปเปนอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคฯ ทานมิไดเขาไปเปน
ประธานอนุกรรมการฯ ท้ังท่ีทานมีคุณสมบัติท่ีจะเปนประธานอนุกรรมการฯ  
ได แสดงวาทานมีความเสียสละเปนอยางมาก 

   ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๙๔ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ขอใหบันทึกคําสงวนความเห็นตอมติขางตน โดยมีความเห็นวา  

    การแตงตั้งบุคคลตามรายชื่อท่ีเสนอเพ่ือเปนอนุกรรมการคุมครองผูบริโภค
ดานกิจการโทรคมนาคมเพ่ือทดแทนอนุกรรมการท่ีลาออกนั้นยังขาดความ
เหมาะสม เนื่องจากปจจุบันบุคคลดังกลาวดํารงตําแหนง กรรมการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ี ๓ 
ใหบริการโครงขาย – Core Network จาก กสทช. ตั้งแตวันท่ี ๑ มีนาคม 
๒๕๕๐ – วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๗๐ 

    หากพิจารณาเจตนารมณของกฎหมายการแตงตั้งอนุกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม เปนการแตงตั้งท่ี กสทช. อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงมิไดเปนการแตงตั้งอนุกรรมการ คณะทํางาน เปนการท่ัวไปท่ี
อาจพิจารณาเฉพาะคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗  (๑) , 
(๒) , (๓) , (๔) , (๕) , (๖) , (๗) , (๘) , (๙) , (๑๐) และ (๑๑) เพียงถายเดียว 



๑๕ 
 

    ประการสําคัญอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม มี
อํานาจหนาท่ีในการพิจารณาและเสนอความเห็นกับเรื่องรองเรียนของผูบริโภค  
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท และติดตามตรวจสอบการใหบริการของผูใหบริการ
โทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

    ดังนั้น การแตงตั้งบุคคลท่ีดํารงตําแหนงอยูในหนวยงานซ่ึงเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตในกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. เขามาเปนอนุกรรมการโดยมี
อํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคในฐานะองคกรกํากับ จึงมีความขัด
หรือแยงกับหลักการเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 ๓. กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๑๕ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๕ ขอใหสํานักงานฯ นํามติและความเห็นบันทึกในรายงานการประชุม 
กสทช. ดังนี้ 

  “เนื่องจากปรากฏวา ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการของนิติบุคคลซ่ึงเปนผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม อันอาจกอใหเกิดความขัดแยงแหง
ผลประโยชนในการใชดุลพินิจของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดาน
กิจการโทรคมนาคม แมจะไมเปนกรณีตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนด แตเหตุ
ดังกลาวเปนกรณีเดียวกับท่ีอนุกรรมการทานกอน ซ่ึงมีตําแหนงในนิติบุคคลท่ี
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ไดขอลาอกเพ่ือมิใหเกิดปญหาใน
การปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ หาก กสทช. ยังแตงตั้งบุคคลท่ีมีลักษณะ
เดียวกันก็ยอมสงผลใหปญหาดังกลาวไมยุติ และอาจกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณะอนุกรรมการโดยรวม จึงไมเห็นชอบการแตงตั้งอนุกรรมการตามท่ี
เสนอ” 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๖ :   แตงตั้งคณะอนุกรรมการบังคับใชกฎหมายดานกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม : กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ 
  
มติท่ีประชุม           ๑. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบใหแกไขชื่อคณะอนุกรรมการบังคับใชกฎหมายดาน

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม แกไขใหมเปน 
“คณะอนุกรรมการแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบิน” เพ่ือใหสอดคลองกับ
ภารกิจอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการฯ ท่ีจะเสนอแตงตั้ง ตามความเห็น
ของ รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ)   

 ๒. อนุมัติในหลักการแตงตั้งคณะอนุกรรมการแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบิน 
โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และมีวาระการปฏิบัติหนาท่ี ๖ เดือน นับแต
วันท่ีมีคําสั่ง ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ. 
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ .ศ .  ๒๕๕๓ ท้ังนี้  ใหอนุกรรมการไดรับ
คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔ (๒) ขอ ๑๕ และ ขอ ๑๗ ของระเบียบ 
กสทช. วาดวยวิธีการประชุม คาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการ
และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ี กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ เสนอ  
ดังนี้ 



๑๖ 
 

                             ๑.   พันตํารวจเอกทวีศักดิ์ งามสงา       ประธานอนุกรรมการ 
                            ๒.   พลตํารวจเอก วรพงษ  ชิวปรีชา    รองประธานอนุกรรมการ 
                             ๓.   ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ   อนุกรรมการ 
                             ๔.   นายฐากร   ตัณฑสิทธิ์    อนุกรรมการ 
                             ๕.   นายวงศสกุล  กิตติพรหมวงศ  อนุกรรมการ 
                             ๖.   ผูอํานวยการใหญบริษัท วิทยุการบิน  อนุกรรมการ 
   แหงประเทศไทย จํากัด หรือผูแทน 
                             ๗.   พลตํารวจตรี จตุรงค  ภุมรินทร  อนุกรรมการ   
                             ๘.   พันตํารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน   รัตนพันธ อนุกรรมการ   
                              ๙.   พันตํารวจเอก ปยะวัฒน  เฉลิมศรี  อนุกรรมการ   
 ๑๐. พันตํารวจโท สันติ   พนาวงศ  อนุกรรมการ  
                             ๑๑. พันตํารวจโท ตอศักดิ์   สารีรัตน  อนุกรรมการ  
 ๑๒. นาวาอากาศเอก วีระพล กิจจารักษ  อนุกรรมการ   
                             ๑๓. นายเอกภาพ  พลซ่ือ  อนุกรรมการ  
                             ๑๔. นายโสภณวิชญ   มณีโรจน  อนุกรรมการ  
                             ๑๕. นายยุทธพงษ   อภิรัตนรังษี  อนุกรรมการ  
                             ๑๖. นายบวร   ภูจริต   อนุกรรมการ  
                             ๑๗. นายฉัตรชัย  นุชนนท  อนุกรรมการ  
                             ๑๘. นายกิตติ   จันทรรุงแสง  อนุกรรมการ  

๑๙. รอยตํารวจตรีมานิตย   สุมมาตย  อนุกรรมการ  
๒๐. นายนิมิตร   แสงอําไพ  อนุกรรมการ  

 ๒๑. นายชูศักดิ์   เสรีรัฐ    เลขานุการ  
๒๒. นายพงษศักดิ์   ทรัพยาคม   ผูชวยเลขานุการ 
๒๓. ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายกระจายเสียง ผูชวยเลขานุการ 
  และโทรทัศน หรือผูแทน 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวน  
การบิน  ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช.  
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  และมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๗ :   หลักเกณฑการคัด เ ลือกบุคคลเ พ่ือบรรจุและแตงตั้ ง ใหดํ ารงตําแหน ง           

รองเลขาธิการ กสทช. : เลขาธิการ กสทช., บย. 
  
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีตําแหนงรองเลขาธิการ กสทช. เปนตําแหนงท่ีมี

ความสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และสํานักงาน กสทช. ดังนั้น 
เพ่ือเปดโอกาสใหผูสมัครท่ีเปนบุคคลภายนอกซ่ึงมีความรูความสามารถและ



๑๗ 
 

ประสบการณ ไดสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงดังกลาว ท่ีประชุมจึงมีมติ
ใหปรับปรุงแนวทางการคัดเลือกรองเลขาธิการ กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก
สมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ 
กสทช. ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ 

 ๒. เห็นชอบในหลักการรางประกาศ สํานักงาน กสทช. เรื่อง การรับสมัครและ
หลักเกณฑการรับการคัดเลือกเ พ่ือบรรจุและแตงตั้ ง ใหดํารงตําแหนง          
รองเลขาธิการ กสทช.  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยไดรับขอคิดเห็น
ของท่ีประชุมและ กสท. / กทค. ไปพิจารณาปรับปรุงแกไขใหครบถวนถูกตอง
กอนดําเนินการตามข้ันตอนในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ดังนี้ 

  ๒.๑ ใหปรับปรุงรางประกาศฯ ในขอ ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร ในเรื่อง
เกณฑอายขุองผูสมัคร ควรพิจารณากําหนดเกณฑอายุผูสมัครใหเหมาะสม 
อาทิ อายุไมต่ํากวา ๓๕ ปบริบูรณ รวมท้ังกําหนดอายุสูงสุดของผูสมัคร 

  ๒.๒ ใหปรับปรุงรางประกาศฯ ในขอ ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง กรณี
ผูสมัครเปนบุคคลภายนอก ในประเด็นตางๆ ไดแก  

   ๑) การกําหนดคุณวุฒิในขอ ๒.๒.๒  ๑)  ควรกําหนดในลักษณะเดียวกับ
กรณีของพนักงาน 

   ๒) กรณีกําหนดประสบการณการทํางานในสวนราชการหรือหนวยงานของ
ภาครัฐ และปฏิบัติงานในสายงานท่ีเก่ียวของมาแลวไมต่ํากวา ๖ เดือน 
ใหแกไขเปน ๓ ป และประเด็นประสบการณในการบริหารงานใน
ตําแหนงผูบริหารตามขอ ๒.๒.๒  ๓) ซ่ึงระบุวาในตําแหนงผูบริหารท่ี
เทียบเทาไดไมต่ํากวาผูดํารงตําแหนงอํานวยการระดับกลาง ควรจะ
กําหนดใหเปนผูบริหารระดับสูงหรือรอง 

   ๓) กรณีกําหนดระยะเวลาของประสบการณการทํางานในภาคเอกชนตาม
ขอ ๒.๒.๒  ๔) สําหรับผู ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ
ปริญญาท่ีเก่ียวของ กับงานท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก ควรกําหนดใหม
เปน ปริญญาโท และปริญญาเอก 

  ๒.๓ การบรรจุและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ กสทช. ตามขอ ๔.๔ 
ซ่ึงกําหนดเปนพนักงานตามสัญญาจาง กําหนดเวลา ๕ ป ตอสัญญาจนถึง
อายุ ๖๐ ป ควรระบุขอความขยายเพ่ิมเติมใหชัดเจนเหตุผลในการตอ
สัญญา / ไมตอสัญญา และกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนในการตอสัญญา 

  ๒.๔ การกําหนดอัตราเงินเดือนและคาตอบแทนอ่ืนตามขอ ๔.๕ ใหตัดขอความ 
“เงินประจําตําแหนงออกไป” 

 ๓. มอบหมายใหประธาน กสทช. กสท. และ กทค. ไปพิจารณาความเหมาะสมใน
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะดานของผูสมัครท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลเพ่ือให
สอดคลองกับภารกิจมากยิ่ง ข้ึน สําหรับการกําหนดคุณสมบัติ ท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศสํานักงาน กทช. เรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหนง



๑๘ 
 

พนักงานฉบับลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ รวมท้ังขอคิดเห็นของท่ีประชุมท่ี   
ใหมีการปรับปรุงแกไขตามขอ ๒. และจัดสงใหสํานักงานฯ เพ่ือรวบรวมจัดทํา
ประกาศสํานักงานฯ ตอไป  

 ๔. ในการดําเนินการคัดเลือกรองเลขาธิการ กสทช. ท้ัง ๔ ภารกิจ กอนนําเสนอท่ี
ประชุม กสทช. พิจารณาตามขอ ๔.๓ ของรางประกาศฯ ตามขอ ๒. ท่ีประชุม 
มีมติ ดังนี้  

  ๔.๑ ในส วนกลา ง ท่ี อยู ภ าย ใต กา ร กํ า กับดู แลของประธ าน  กสทช .             
(รองเลขาธิการ กสทช . ภารกิจยุทธศาสตรและกิจการองคกร และ      
รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ) มอบให ประธาน 
กสทช. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองเลขาธิการ กสทช. จํานวนไมเกินสามเทา เสนอท่ีประชุม 
กสทช. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหเหลือตําแหนงละ ๑ คน  

  ๔.๒ ในสวนภารกิจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน(รองเลขาธิการ 
กสทช. ภารกิจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน) มอบให กสท. 
เปนกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง     
รองเลขาธิการ กสทช. จํานวนไมเกินสามเทา เสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกใหเหลือ ๑ คน  

   ๔.๓ ในสวนภารกิจกิจการโทรคมนาคม (รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกิจการ
โทรคมนาคม) มอบให กทค. เปนกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ กสทช. จํานวนไมเกินสามเทา 
เสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหเหลือ ๑ คน  

   ท้ังนี้  ในการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครเพ่ือแตงตั้ งใหดํารงตําแหนง        
รองเลขาธิการ กสทช. ท้ัง ๔ ภารกิจขางตน ใหเลขาธิการ กสทช. ในฐานะ
ผูบังคับบัญชาพนักงาน กสทช. รวมเปนกรรมการคัดเลือกของทุกคณะ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๘ :   การดําเนินการของสํานักงาน กสทช. ในกรณีเกิดแผนดินไหวขนาด ๘.๖ ริกเตอร 

ในจังหวัดอาเจะห ประเทศอินโดนีเซีย : เลขาธิการ กสทช., กบ. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการดําเนินการของสํานักงาน กสทช. กรณีเกิดแผนดินไหวขนาด 

๘.๖ ริกเตอร ในจังหวัดอาเจาะห ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน 
๒๕๕๕ และกรณีเกิดแผนดินไหวบนบกบริเวณ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เม่ือวันท่ี 
๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ และการจัดตั้งคณะทํางานประจําศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจ
กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.  เสนอ 

 
 
 
 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๙ :   รายงานการประชุมคณะทํางานพิเศษ (STF) และการประชุมคณะกรรมการรวม
ทางเทคนิค วาดวยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย 
– มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๑ : ปฏิบัติหนาท่ี รองเลขาธิการ กสทช. (นายทศพรฯ) , 
ตย., วภ., ทส.    

  
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานการเขารวมประชุมคณะทํางานพิเศษ ครั้งท่ี ๖ (6th Special 

Task Force - STF) และการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิค วาดวยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี ๒๑ 
(The 21th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia Common 
Border - JTC) ของคณะผูแทนไทย ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ :  (ราง) แผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ       

เพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) : กทค., ปฏิบัติหนาท่ี รองเลขาธิการ กสทช. 
(นายพิทยาพลฯ) , สท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีท่ีประชุม กทค. ไดมีมติครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๕    

เม่ือวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบ (ราง) แผนการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
และ (ราง) ประกาศหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดให
มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ดังนั้น จึงมีมติ
เห็นชอบ  (ราง) แผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และ (ราง) ประกาศหลักเกณฑและ
วิธีการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดย
ท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ตามท่ีท่ีประชุม กทค. เห็นชอบ โดยใหสํานักงานฯ 
นํารางประกาศท้ังสองฉบับท่ีผานความเห็นชอบจาก กทค. นําเสนอประธาน 
กสทช. ลงนามตอไป มิใชรางประกาศฉบับท่ีสํานักงานฯ ดําเนินการแกไข
ปรับปรุงเองโดยไมผานท่ีประชุม กทค. ตามท่ีเสนอในวาระนี้ 

 ๒. เห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) แผนการจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) และ (ราง) ประกาศหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชใน
การจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ตามท่ี
สํานักงานฯ เสนอ และใหนําลงเผยแพรในเวปไซตของสํานักงานฯ ตามท่ี
กฎหมายกําหนดไวตอไป 

 ๓. มอบหมายให กทค. ดําเนินการตามมาตรา ๒๗ (๒๔) ในสวนท่ีเก่ียวของกับการ
กําหนดมาตรการใหมีการกระจายบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคม ตามมาตรา ๒๗ (๑๒) และการจัดใหมีแผนบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ตามมาตรา ๕๐ แหง พ.ร.บ. องคกร



๒๐ 
 

จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการออกประกาศหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับ
การแกไข ปรับปรุง เพ่ิมเติมงานบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคมในอนาคต โดยใหรายงานท่ีประชุม กสทช. ทราบกอนนําลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหมีผลบังคับใชตอไป 

 
หมายเหตุ  กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๑๕ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน 

๒๕๕๕ ขอใหสํานักงานฯ นํามติและความเห็นบันทึกในรายงานการประชุม 
กสทช. ดังนี้  

  “รางประกาศ กสทช. ท่ีสํานักงานฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมนี้ เปนรางท่ีไมตรงกับ
รางประกาศท่ีผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม กทค. ท่ีประชุม กสทช. จึงควร
พิจารณาโดยใชรางประกาศท่ี กทค. พิจารณาแลว มิใชรางประกาศท่ีสํานักงานฯ 
ปรับปรุงเองโดยไมผานท่ีประชุม กทค. อยางไรก็ตาม แมจะเปนรางประกาศท่ี 
กทค. พิจารณาแลว กสทช.ประวิทยฯ ก็ไดสงวนความเห็นไวในชั้น กทค. แลว
ชั้นหนึ่ง และมีประเด็นสําคัญท่ีตองสงวนความเห็นในชั้นนี้ดวย ดังนี้ 

  ๑. ในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะไมมีการเผยแพรรางประกาศ กสทช. 
เรื่องแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือ
สังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และรางประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม อีกท้ังในรางประกาศท่ีเสนอตอท่ีประชุม มี
สาระสําคัญท่ีไม เคยเปดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะอีกดวย ไดแก
หลักเกณฑในการจัดแบงพ้ืนท่ี เปนตน 

  ๒. ในสวนผู ท่ีมีหนาท่ีจัดสรรรายไดเขากองทุน สํานักงาน กสทช. เสนอให
จัดเก็บผูรับใบอนุญาตทุกประเภททุกราย และในการแสดงความคิดเห็นของ
ผูประกอบการในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ สวนใหญเห็นควรให
รวมถึงผูไดรับอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาประกอบกิจการดวย ซ่ึงจะทําให
อัตราการจัดเก็บลดลงต่ํากวารอยละ ๒ ได สอดคลองกับขอมูลท่ีปรากฏใน
หนังสือดวนท่ีสุด เลขท่ี ทีโอที/๔๕๖ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ของ 
บมจ. ทีโอที ท่ีระบุวา จากผลการศึกษาของท่ีปรึกษาสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศของสํานักงาน กสทช. ไดเสนอแนวคิดใหผูรับใบอนุญาตทุก
ประเภท ทุกรายรวมถึงผูรับสัมปทานหรือสัญญา ตองมีหนาท่ีรวมรับผิดชอบ
ในการจัดใหมีบริการโดยจัดสรรเงินสมทบเขากองทุน และประมาณอัตรา
การจัดสรรเงินไวไม เกินรอยละ ๑ .๒ ตอปของรายไดพึงประเมิน ซ่ึง
สอดคลองกับขอมูลจาก ITU-infoDev ICT Regulation Toolkit Module 
๔, ๒๐๐๘ ซ่ึงไดเปรียบเทียบการจัดเก็บคาธรรมเนียมกับประเทศตางๆท่ัว
โลก พบวาโดยเฉลี่ยรอยละ ๘๐ ของประเทศตางๆท่ัวโลก จัดเก็บไมเกินรอย
ละ ๒ ตอป ขอเท็จจริงท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอจึงไมมีน้ําหนักท่ีจะใช
ดุลพินิจไมจัดเก็บ  ผูไดรับอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาประกอบกิจการ ท้ังนี้ 



๒๑ 
 

เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูไดรับอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาประกอบ
กิจการควรมีการยกเวนรายไดในสวนท่ีไดนําสงรัฐออกไป เพ่ือมิใหมีการ
จัดเก็บซํ้าซอนตามมาตรา ๘๔ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

  ๓. นอกจากนี้ ในสวนการหักคาใชจายนั้น หลักเกณฑท่ีสํานักงานฯ เสนอโดย
กําหนดรายการคาใชจายท่ีใหนํามาหักลดไดและรายการท่ีไมใหนํามาหัก
ลดหยอนจะกอภาระในการจัดสงเอกสารของผูรับใบอนุญาต และภาระในการ
ตรวจสอบเอกสารของสํานักงาน กสทช. อีกท้ังเปนการเปดโอกาสใหใช
ดุลพินิจในกรณีรายการคาใชจายมิไดระบุไว จึงเห็นควรกําหนดวงเงิน
คาใชจายข้ันตนท่ีใหนํามาหักลดไดเทาเทียมกันทุกราย และอาจกําหนด
อัตราการจัดเก็บในลักษณะข้ันบันไดในทํานองเดียวกับอัตราภาษีเงินไดของ
รัฐ อันจะเปนการลดภาระของผูรับใบอนุญาตและลดการใชดุลพินิจของ     
ผูจัดเก็บ ดังนั้น จึงไมเห็นชอบตอรางประกาศดังกลาว ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ : การเดินทางไปประชุมศึกษาดูงานกระบวนการ Network & Services Roll 

out สําหรับ Digital Terrestrial TV ท่ีประเทศแอฟริกาใต :รองประธาน 
กสทช. (พันเอก นทีฯ) 

  
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบ เรื่อง การเดินทางไปประชุมศึกษาดูงานกระบวนการ Network & 

Services Roll out สําหรับ Digital Terrestrial TV ท่ีประเทศแอฟริกาใต 
ในชวงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ – มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามท่ี รองประธาน 
กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ 

 ๒. อนุมัติใหประธานคณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคในกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน และประธานคณะทํางาน จัดทํารางแผน
ความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสํ าหรับ กิจการโทรทัศนรวมใน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในการเดินทางไป 
ประชุมศึกษาดูงานกระบวนการ Network & Services Roll out สําหรับ 
Digital Terrestrial TV ในชวงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ – มิถุนายน 
๒๕๕๕ ท่ีประเทศแอฟริกาใต ท้ังนี้ โดยใหมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทาง 
เทียบเทาระดับ บ.๒ ตามท่ี รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ : การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
ศึกษาการทําสัญญาระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)        
กับกลุมบริษัทในเครือบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ท่ีเกี่ยวของกับ   
การใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีรูปแบบใหมบนคล่ืนความถี่ ๘๐๐ MHz :      
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ), คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา
การทําสัญญาฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา

 การทําสัญญาระหวาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับกลุมบริษัทใน
เครือบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบใหมบนคลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz ออกไปอีก ๑๕ วัน     
นับแตวันท่ีครบกําหนด (วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ตามท่ีรองประธาน กสทช. 
(พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  :   เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  ๖.๑ :   การแกไขประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปน

การครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๔ : ปฏิบัติหนาท่ี รองเลขาธิการ 
กสทช. (นายพิทยาพลฯ) , มท.     

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๕ วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕      

ท่ีเห็นชอบหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมี
ลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. .... ท่ีเปนการแกไข
ประกาศ กสทช . เรื่องการกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการ
ครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ 

 ๒. เห็นชอบให กทค. นํารางประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทํา 
ท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. .... ไปจัดประชุม      
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ตามแนวทางดําเนินการท่ีสํานักงานฯ เสนอ ท้ังนี้ 
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๒๘ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓  

 ๓. ใหสํานักงานฯ ดําเนินการตรวจสอบบัญชีขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะ      
เปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว  แนบทายรางประกาศ กสทช.ฯ วามี
สวนใดท่ี ขัดหรือแยง กับพันธกรณี  ท่ีรัฐบาลไดจัดทําความตกลงไว กับ
ตางประเทศหรือไม โดยใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน และนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาในคราวเดียวกับการนําสรุปผลรับฟงความคิดเห็น รางประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการ
โดยคนตางดาว พ.ศ. .... ตอไป  

หมายเหตุ ๑. รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) ของดออกเสียงในการพิจารณา เนื่องจาก
เห็นวาเปนเรื่องการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม 



๒๓ 
 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึง อยูในอํานาจของ กทค. ตามมาตรา ๔๐ แหง พ.ร.บ.องคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓  

 ๒. กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๑๕ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
ขอใหสํานักงานฯ นํามติและความเห็นบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ดังนี้ 

   “เนื่องจากไมปรากฏความชัดเจนวาบัญชีขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปน
การครอบงํากิจการโดยคนตางดาวตามรางประกาศ กสทช. ฉบับใหม ขัดหรือ
แยงกับความตกลงหรือสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเปนภาคีหรือมีความผูกพัน
หรือไม ซ่ึงจะมีผลใหบัญชีขอหามดังกลาวไมสามารถใชบังคับได จึงสมควรมีการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวกอนจึงจะใหความเห็นชอบรางประกาศ 
กสทช. ฉบับนี้ได มิเชนนั้น เม่ือมีการประกาศใชยอมกอใหเกิดภาระแกผูขอรับ
ใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตท่ีจะตองดําเนินการตามประกาศนี้เนื่องจาก
เอกชนไมสามารถตรวจสอบหรือรับรูไดดวยตนเองวา บัญชีขอหามใดมีผลใช
บังคับไดหรือไม การกําหนดบัญชีขอหามท่ีไมมีผลใชบังคับ จึงเปนการสรางภาระ
เกินสมควรแกผูเก่ียวของ กสทช. ในฐานะผูออกประกาศจึงตองตรวจสอบกอนวา
บัญชีขอหามใดขัดหรือแยงกับความตกลงหรือสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเปน 
ภาคีหรือมีความผูกพันในปจจุบันหรือไม กอนจะดําเนินการออกประกาศตอไป 

   ท้ังนี้ ตอไป หากสํานักงานฯ จะเสนอเรื่องใหท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให
ความเห็นชอบรางประกาศดังกลาว สํานักงานฯ ตองตรวจสอบและรับรองตอท่ี
ประชุมในประเด็นความขัดหรือแยงกับความตกลงหรือสนธิสัญญาท่ีประเทศ
ไทยเปนภาคีหรือมีความผูกพันในปจจุบันดวย จึงจะสามารถพิจารณาใหความ
เห็นชอบรางประกาศดังกลาวได  ในชั้นนี้ จึงไมเห็นชอบตอรางประกาศดังกลาว 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ” 

 อนึ่ง ประธาน กสทช. และกรรมการ กสทช. ไดมีประเด็นเพ่ิมเติมแจงใหท่ีประชุม
ทราบในชวงเวลากอนเสร็จสิ้นการประชุม กสทช. ดังนี้ 
๑. ประธาน กสทช. ไดแจงใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี     

๘/๒๕๕๕ ในวันพุธท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕  
๒. รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) ไดเสนอขอให สํานักงาน ฯ และ กทค.ได

ตรวจสอบวาเรื่องในวาระท่ี ๕.๑๐ (ราง) แผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เขาขายเปน
กรณีเรื่องท่ีมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ ท่ีจะตองดําเนินการใหเปนไป
ตามมาตรา ๒๔ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ หรือไม  
ซ่ึง กสทช. พลเอก สุกิจฯ ไดกลาวเพ่ิมเติมวาควรมอบหมายใหสํานักงาน กสทช.
ไปจัดทําหลักเกณฑการพิจารณา เรื่องท่ีมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
ตามมาตรา ๒๔  แหง พ.ร.บ.ดังกลาว ซ่ึงประธาน กสทช. ไดขอใหสํานักงาน 
กสทช.รับไปดําเนินการจัดทําหลักเกณฑขางตน และนําเสนอท่ีประชุม กสทช.
พิจารณาโดยเร็วตอไป 

 
ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
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