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๒. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู<อํานวยการส)วน  
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๖. นางนภาพร  เก)งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวพยุงทรัพย�  เรืองสม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค�กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ)มมณี ลูกจ<าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ช้ีแจง 
 

๑.   นายไตรรัตน�  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร�และกิจการองค�กร  
๒.   นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ� ผู<อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๓. นางอัจฉรา ปDณยวณิช ผู<อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล  
๔. นางสาวมณีรัตน�  กําจรกิจการ ผู<อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
  รักษาการในตําแหน)งผู<อํานวยการสํานักการอนุญาต 
  ประกอบกิจการโทรทัศน� และ รักษาการในตําแหน)ง 

สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข)าย สิ่งอํานวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๕. นางนุสรา  หนาแน)น ผู<อํานวยการสํานักโครงข)ายพ้ืนฐานการใช<และเชื่อมต)อโครงข)าย 
โทรคมนาคม 

๖. นางยุพา  จันทร�กระจ)าง ผู<อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ  
๗. นายสมศักด์ิ  สิริพัฒนากุล ผู<อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๘. นายสุทธิศักด์ิ  ตันตะโยธิน ผู<อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๙. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม ผู<อํานวยการส)วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๐.  นางสาววิไล  เถ่ือนทองแถว ผู<อํานวยการส)วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๑. นางลักษมี  ประกอบกิจ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๒. นายธีรศักด์ิ  เชยชื่น พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักพัฒนาบุคลากร 
  ในกิจการโทรคมนาคม 
๑๓. นายณัฐสุต  อาจารวงศ� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักโครงข)ายพ้ืนฐานการใช<

และเชื่อมต)อโครงข)ายโทรคมนาคม 
๑๔. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
๑๕.  นายคณิน  นิติวงศ� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักโครงข)ายพ้ืนฐานการใช<

และเชื่อมต)อโครงข)ายโทรคมนาคม 
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๑๖.  นางสาวนพรัตน�  นิลเปรม พนักงานปฏิบัติการระดับต<น สํานักวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม 

๑๗.  รศ. ดร. วาทิต  เบญจพลกุล ท่ีปรึกษาโครงการ 
   
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน     กล)าวเปGดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. วัน ท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร)าง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ (ฉบับท่ี ) พ.ศ. .... ได<เชิญผู<ท่ีเก่ียวข<อง
รวมท้ัง กสทช. เข<าร)วมประชุมท่ีรัฐสภา เพ่ือต<องการทราบความคิดเห็นเพ่ือให<
การแก<ไขร)างกฎหมายดังกล)าวมีความสมบูรณ�ยิ่งข้ึน ซ่ึงประธาน กสทช. 
พร<อมกรรมการ กสทช.  ๕ ท)าน และผู<บริหารสํานักงาน กสทช. ได<ไปร)วม
ประชุมชี้แจง จึงขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ท้ัง ๕ ท)านและผู<บริหาร 
สํานักงาน กสทช. ทุกท)านอีกครั้งหนึ่ง 

๒. วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ประธาน กสทช. และคณะ ได<เดินทางไปจังหวัด
สกลนคร เพ่ือเข<าร)วมพิธีปGดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพ่ือเรียนรู<ตามแนว
พระราชดําริ รุ)นท่ี ๔  ณ พระตําหนักภูพานราชนิเวศน� จังหวัดสกลนคร           
ซ่ึงโครงการดังกล)าว ได<รับการสนับสนุนจาก กสทช. ในการติดต้ังสัญญาณ
อินเทอร�เน็ต Wi-Fi และสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีจากหน)วยงานผู<ให<บริการ
โทรคมนาคม เพ่ือให<เยาวชนระดับอุดมศึกษาท้ังในประเทศและต)างประเทศ 
ได<รับประโยชน�ในการสื่อสารโทรคมนาคมอย)างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี
อีกประมาณ ๕ โครงการ ท่ี เปRนโครงการตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ<าอยู)หัว ซ่ึงสํานักงาน กสทช. จะเข<าไปดําเนินการต)อไป           

๓. วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ประธาน กสทช.  พร<อมด<วย เลขาธิการ กสทช.                
รองเลขาธิการ กสทช. และผู<บริหารสํานักงาน กสทช. ได<ไปร)วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล<ายวันพระราชสมภพ  
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  

๔. วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  ประธาน กสทช. ได<เข<าร)วมการประชุม Bilateral 
meeting ระหว)างสํานักงาน กสทช. กับ หน)วยงาน Telecommunication 
Regulator of  Cambodia (TRC) แห)งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือให<เกิดความร)วมมือท้ังสององค�กร ซ่ึงเปRนไปตามพันธกรณีใน MOU โดยมี
การแลกเปลี่ ยนข<อมูลและประสบการณ� เรื่ องการกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม หลังจากนั้นได<เดินทางไปตรวจเยี่ยมสํานักงาน กสทช. เขต ๑๑ 
(ภูเก็ต) โดยมีรักษาการผู<อํานวยการสํานักงาน กสทช. ภาค ๔ พร<อมพนักงาน
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สํานักงาน กสทช. ให<การต<อนรับ และรายงานสรุปภารกิจและผลการดําเนินงาน 
พร<อมท้ังปDญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทําให<ได<รับทราบความคืบหน<า        
ในการปรับปรุงระบบการทํางาน โดยนําระบบใหม)ๆ มาใช< ซ่ึงเปRนเรื่อง         
ท่ีน)าสนใจ และอาจจะนํามาใช<เปRนต<นแบบการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช.   
ภาคอ่ืน  ๆต)อไป  

๕. วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ประธาน กสทช. เข<าร)วมประชุมกับประเทศสมาชิก
อาเซียน ๑๐ ประเทศ ในการประชุม 2016 ATRC Dialogue โดยได<หารือกัน
ในเรื่องทิศทางการกํากับดูแลในอนาคต โดยมีเลขาธิการ กสทช. ในฐานะ ATRC 
Leader รองเลขาธิการ กสทช. (นายก)อกิจ ด)านชัยวิจิตร) และ รองเลขาธิการ กสทช. 
(พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ�  หร)ายเจริญ) เปRนตัวแทนประเทศไทยเข<าร)วมประชุม 
ในครั้งนี้ ขอขอบคุณเลขาธิการ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ท่ีจัดเตรียมการจัดการ
ประชุมดังกล)าวให<เปRนไปด<วยความเรียบร<อย 

๖. วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. พร<อมด<วยกรรมการ กสทช.และ
ผู<บริหารของสํานักงาน กสทช. ได<ร)วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย� 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ� พระจุลจอมเกล<าเจ<าอยู)หัว         
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย�  สํานักงาน กสทช. เนื่องในวันสื่อสารแห)งชาติ 
ประจําปq ๒๕๕๙  และ กสทช.ประวิทย�ฯ ได<นําคณะผู<บริหารของสํานักงาน 
กสทช. เดินทางไปร)วมพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย�จอมพลสมเด็จพระราช-
ปGตุลาบรมพงศาภิมุข เจ<าฟsาภาณุรังษีสว)างวงศ� กรมพระยาภาณุพันธุวงศ�วรเดช  
ณ ลานพระอนุสาวรีย� บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   

๗. วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  ประธาน กสทช.  เปRนประธานเปGดงานสัมมนา
วิชาการเนื่องในวันสื่อสารแห)งชาติ ประจําปq ๒๕๕๙ โดยใช<ชื่องาน NBTC 
Expo Thailand (NET 2016) ภายใต<แนวคิด Digital Economy ซ่ึงจัดข้ึน         
ณ   โรงแรมสยาม เคมปGนสก้ี กรุงเทพมหานคร  โดยได<เชิญ Mr. Don Tapscott          
ซ่ึงเปRนผู<ท่ีแต)งหนังสือ Digital Economy มาบรรยายให<ความรู<และมุมมองการ
พัฒนา Digital Economy ในบริบทของประเทศไทย ในหัวข<อ “เศรษฐกิจ
ดิจิทัล โอกาสและความท<าทายสําหรับประเทศไทย (Digital Economy Policy : 
Opportunity and Challenge for Thailand)” และได<รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรี 
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ร)วมกล)าวปาฐกถาพิเศษในหัวข<อ “นโยบาย
ดิจิทัลอีโคโนมีของประเทศไทย” โดยมีผู<สนใจเข<าร)วมงานสัมมนาเปRนจํานวนมาก 
อาทิ รัฐมนตรีว)าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กรรมการ กสทช. ผู<บริหารจาก
หน)วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข<อง และผู<บริหารพนักงาน
สํานักงาน กสทช. ประมาณ ๔๕๐ คน 
ในช)วงคํ่า ประธาน กสทช. กล)าวเปGดงานสัมมนา Dinner Talk  โดยได<รับเกียรติ
จากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ปาฐกถาพิเศษ        
ในหัวข<อ “Thailand Digital Economy Policy” และบรรยายพิเศษโดย  
 



๕ 
 

Mr. Don Tapscott ในหัวข<อ “Thailand’s Next Step for Digital 
Revolution” โดยเน<นนโยบายท่ีประเทศไทยควรจะดําเนินการและ          
ได<กล)าวถึงเทคโนโลยีใหม)  “BlockChain” ซ่ึงคาดว)าจะเปRนเทคโนโลยีท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต  

๘. วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  ประธาน กสทช. เปRนประธานในพิธีการจัดกิจกรรม
เฉลิ มพระเ กียร ติ  และถวายพระราช กุศลแด) สมเ ด็จพระนาง เจ< าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เพ่ือร)วมแสดงความจงรักภักดีและร)วมเฉลิมฉลอง           
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
ณ ชายหาดอ)าวมะนาว  กองบิน ๕ ตําบลคลองวาฬ  อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ�           
โดยสํานักงาน กสทช. ร)วมกับโครงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล           
ตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ<าฯ พระบรมราชินีนาถ และหน)วยงานท่ีเก่ียวข<อง 
ร)วมกันจัดกิจกรรมปล)อยพันธุ�สัตว�ทะเลหายาก จํานวน ๕,๐๘๔,๐๐๐ ตัว 
โดยเฉพาะหอยมือเสือและหอยตลับ ซ่ึงเปRนพันธุ�สัตว�ทะเลท่ีใกล<จะสูญพันธุ�  

๙. วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สํานักงาน กสทช. กําหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
และถวายพระราชกุศลแด)สมเด็จพระนางเจ<าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยเริ่มกิจกรรมต้ังแต)เวลา ๐๘.๑๕ น. 
กําหนดให<มีพิธีทําบุญตักบาตร (อาหารแห<ง) แด)พระสงฆ�จํานวน ๔๙ รูป            
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย� และระหว)างเวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. จัดให<มี
กิจกรรมการบริจาคโลหิต ณ บริเวณอาคารหอประชุม ชั้น ๑  และในห<วงเวลา 
๐๙.๔๕ น. จัดให<มีพิธีลงนามถวายพระพร ณ บริเวณห<องโถงชั้น ๑ อาคาร
อํานวยการ หากกรรมการ กสทช. ท)านใดไม)ติดภารกิจขอเชิญเข<าร)วมกิจกรรม
ดังกล)าว 

 
  เลขาธิการ กสทช.  ขออนุญาตประธาน กสทช. เพ่ือรายงานให<ท่ีประชุมทราบ
เรื่องรัฐมนตรีว)าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได<แจ<งว)านายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ� 
จันทร�โอชา) ได<ฝากขอบคุณสํานักงาน กสทช. ท่ีเร)งดําเนินการแก<ไขปDญหาเกมโปเกมอน โก ได<อย)างรวดเร็ว  
    
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  

๒. รับทราบเรื่องนายกรัฐมนตรีฝากขอบคุณสํานักงาน กสทช. ท่ีเร)งดําเนินการแก<ไขปDญหา
เกมโปเกมอน โก ได<อย)างรวดเร็ว   

 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๓  
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

  
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
 

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

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� ระหว)างวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ี 
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ     

   
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓   :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ)   
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม       

ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ี ประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    :   เรื่องเพ่ือทราบ  
 
 เลขาธิการ กสทช. ขอให<ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน    
๑๐ เรื่อง ดังนี้ 
 
 
 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 
ดร. นที ศุกลรัตน� ) ประจําเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๙ : รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.    

(พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน�)  ประจําเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๙  
จํานวน ๓ ท)าน ได<แก) พลตํารวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ พลเอก สุเจตน� วัฒนสุข และ 
นายสวัสดิ์ โชติพานิช  ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว)าด<วย  
การจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.  (พันเอก ดร. เศรษฐพงค� 

มะลิสุวรรณ) ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ : รองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.                  
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ)   ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  
จํานวน ๓ ท)าน  ได<แก) พลเอก บุญเลิศ แก<วประสิทธิ์  นายวรรณชัย  สุวรรณกาญจน� 
และ พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ� ท้ังนี้  ตามข<อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว)าด<วย
การจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ  และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช.  พ.ศ. ๒๕๕๓  
ตามเอกสารท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร) 

ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ : กสทช. พลเอก สุกิจฯ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)  
ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จํานวน ๓ ท)าน ได<แก)  พลเอก 
มนตรี สังขทรัพย�  นายธวัช บวรวนิชยกูร และ พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน� ท้ังนี้ 
ตามข<อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. 
พลเอก สุกิจฯ เสนอ  

 
 
 
 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  :  รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข,อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ตั้งแต�
เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๕๙  :  รท. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล)เกลี่ยข<อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ต้ังแต)เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ� ๒๕๕๙ ตามข<อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช.      
ว)าด<วยการไกล)เกลี่ยข<อพิพาทระหว)างผู<รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และผู<ร<องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตเรื่องรายงานผลการดําเนินการไกล)เกลี่ยข<อพิพาท

ในกิจการโทรคมนาคม ว)าในห<วงระยะเวลาเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ� 
๒๕๕๙ มีผลการดําเนินการไกล)เกลี่ยเพียงรายเดียว ขอให<สํานักงาน กสทช. 
พิจารณาทบทวนเหตุผลความจําเปRน   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘     
                              และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ : ทท. ดท. คท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได<แต)งต้ังเจ<าพนักงานผู<ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม
ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙ กรณีการทดสอบ การจดทะเบียน และการรับรอง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความขอบคุณท่ีรายงานดังกล)าวมีการระบุรายละเอียด  
                               เรื่องการจับกุมอย)างชัดเจนว)า มีการยึดของกลางวิทยุคมนาคม ๓๒ รายการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู,กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนกรกฎาคม  
๒๕๕๙ : คส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู<กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘  ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ :    การพ,นจากตําแหน�งของ กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง�า กรณีมีอายุ
ครบเจ็ดสิบปJบริบูรณ� : บย. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการพ<นจากตําแหน)งของ กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ งามสง)า กรณีมี

อายุครบเจ็ดสิบปqบริบูรณ� ต้ังแต)วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เปRนต<นไป ตามมาตรา 
๒๐ (๒) แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.  ๒๕๕๓             
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให<
เปRนไปตามมาตรา ๒๐ (๒) โดยให<นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบต)อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ :  งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๒ ส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๙  : ลย. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๒ สิ้นสุด ณ วันท่ี 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  ท้ังนี้ ตามข<อ ๗๘ ของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการรับ การจ)าย 
และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ :  รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมใหญ�ระดับโลกว�าด,วย

วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ขององค�การโทรคมนาคมแห�งเอเชียและแปซิฟMก 
ครั้งท่ี ๑ (APG19-1) : คณะทํางานเตรียมการสําหรับการประชุมใหญ�ระดับโลกว�าด,วย
วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ (WRC-19)  คภ. 
  

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมใหญ)ระดับโลก
ว)าด<วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ขององค�การโทรคมนาคมแห)งเอเชียและ
แปซิฟGก ครั้งท่ี ๑ (APG19-1) ระหว)างวันท่ี ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองเฉิงตู 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามเอกสารท่ีคณะทํางานเตรียมการสําหรับการประชุมใหญ)
ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ (WRC-19)  เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ)  
   ประจําเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ : กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ�ฯ  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ) 

ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ – เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๓  ท)าน  ได<แก)    
นายสมัคร  เชาวภานันท�   นายสุนทร  เหมทานนท�   และ  นายภาณุ  ต)อตระกูล   ท้ังนี้ 
ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช.           
พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ เสนอ  

 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  :  เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : พิจารณาขยายระยะเวลาของคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปล่ียน 

รูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน� ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช�อง ๕ : 
กสท.  ปส.๓  

 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมเสียงข<างมากอนุมัติให<ขยายระยะเวลาของคณะทํางานเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน� ของสถานีวิทยุ
โทรทัศน�กองทัพบก ช)อง ๕ ออกไปอีก ๑ ปq นับต้ังแต)วันท่ีครบกําหนดระยะเวลา
เดิม (วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๙) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 อนึ่ง กสทช. สุภิญญาฯ  ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส)งให<       
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ   ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง พิจารณาขยายระยะเวลาของคณะทํางานเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานี
วิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช)อง ๕ 

                               ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๔๕ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุมดังนี้ 
“ดิฉันขอสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ เช)นเดียวกับท่ีได<มีความเห็น
ในการพิจารณาชั้นประชุม กสท. ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๙ ตามบันทึกข<อความ        
ท่ี สทช.๑๐๐๓.๙/๑๓๔ เม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท้ังนี้ดิฉันไม)เห็นชอบ
การแต)งต้ังคณะทํางานชุดดังกล)าวมาต้ังแต)ต<น โดยมีข<อสังเกตเพ่ิมเติมต)อผล
การติดตามความก<าวหน<าและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบ
กิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช)อง ๕ ของคณะทํางานฯ 
ซ่ึงพบว)า ไม)มีความคืบหน<าเท)าท่ีควร เนื่องจากกองทัพบกยังไม)มีการนําข<อมูล
ในส)วนท่ีเก่ียวข<องให<คณะทํางานพิจารณา ท้ังในเรื่องโครงสร<างและการบริหาร
จัดการองค�กร ด<านเนื้อหาและรายการ ด<านการหารายได< และด<านเทคนิค 
นอกจากนี้ในด<านเนื้อหาและรายการ แม<จะมีการประเมินว)ามีการนําเสนอ
เนื้อหารายการท่ีเปRนข)าวสารและสาระท่ีเปRนประโยชน�ต)อสาธารณะเกินกว)าเกณฑ�
ท่ีกําหนด กล)าวคือ รายการข)าวสารและสาระท่ีเปRนประโยชน�ต)อสาธารณะ   
ในปq ๒๕๕๘ ระบุว)า อยู)ในสัดส)วนร<อยละ ๖๕.๓๓ ซ่ึงสูงกว)าเกณฑ�ท่ีกําหนดไว<
ว)าต<องไม)น<อยกว)าร<อยละ ๕๐.๖๔ อย)างไรก็ตาม สัดส)วนดังกล)าวมิได<แสดงถึง
คุณภาพในการปรับเปลี่ยนเนื้อหารายการไปสู)ประเภทบริการสาธารณะ
ประเภทท่ี ๒ เพ่ือความม่ันคง ซ่ึงเปRนส)วนท่ีกรรมการจะสามารถนํามาประเมิน
ถึงความพร<อมในการปรับเปลี่ยนฯ ได< นอกจากนี้ตามท่ีรายงานระบุว)าในปq 



๑๑ 
 

๒๕๕๗ มีรายการข)าวสารและสาระท่ีเปRนประโยชน�ต)อสาธารณะในสัดส)วน
มากถึงร<อยละ ๙๒.๙๖ นั้น ดิฉันเห็นว)า ควรได<รับการตรวจสอบเนื่องจาก        
ขัดต)อข<อเท็จจริงท่ีมีการออกอากาศ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒   :  เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑:   ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการ 
   วิทยุสมัครเล�น (ฉบับท่ี ๒) : กทค. คท. 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�

การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล)น (ฉบับท่ี ๒) โดยให<สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการจัดให<มีการรับฟDงความคิดเห็นของผู<มีส)วนได<ส)วนเสียและประชาชน
ท่ัวไปทางเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ 
เพ่ือให<เปRนไปตามมาตรา ๒๘ แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป 

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาต
และกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล)น (ฉบับท่ี ๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒:   ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค�าตอบแทนการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคมท่ีเปYน

อัตราอ,างอิง พ.ศ. .... : กทค.  ชท. 
  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข<างมากมีมติเห็นชอบในหลักการร)างประกาศ กสทช. เรื่องอัตรา

ค)าตอบแทนการเชื่อมต)อโครงข)ายโทรคมนาคมท่ีเปRนอัตราอ<างอิง พ.ศ. .... และให<
นําร)างประกาศฯ ดังกล)าวไปดําเนินการจัดรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ เพ่ือให<เปRนไปตามมาตรา ๒๘ แห)งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป  
อนึ่ง  กสทช. ประวิทย�ฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ  ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นส)งให<ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ   ๑. ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค)าตอบแทน          
การเชื่อมต)อโครงข)ายโทรคมนาคมท่ีเปRนอัตราอ<างอิง พ.ศ. .... 

 
 



๑๒ 
 

                               ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๙๔ ลงวนัท่ี ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุมดังนี้ 
“เรื่องนี้ผมได<สงวนความเห็นไว<ต้ังแต)ในชั้นการพิจารณาของท่ีประชุม กทค. 
ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๙ โดยผมเห็นว)าอัตราค)าตอบแทนการเชื่อมต)อโครงข)าย
โทรคมนาคมควรต<องปรับให<ลดลงตามต<นทุนท่ีลดลงอย)างต)อเนื่อง แต)อัตรา
ค)าตอบแทนการเชื่อมต)อโครงข)ายฯ ตามร)างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตรา
ค)าตอบแทนการเชื่อมต)อโครงข)ายโทรคมนาคมท่ีเปRนอัตราอ<างอิง พ.ศ. ... 
ตามท่ีสํานักงานเสนอ ยังขาดความเหมาะสมสําหรับใช<เปRนอัตราอ<างอิง 
เนื่องจากอัตราดังกล)าวยังไม)สะท<อนต<นทุนการเชื่อมต)อโครงข)ายฯ ท่ีแท<จริง  
มีการถ)ายโอนต<นทุนจากการประมูลคลื่นความถ่ีส)งผลให<อัตราเชื่อมต)อ
โครงข)ายฯ มีอัตราสูง เปRนอุปสรรคในการแข)งขันกับผู<ให<บริการขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะผู<ให<บริการประเภทโครงข)ายเสมือน (Mobile Virtual Network 
Operator-MVNO) อีกท้ังอัตราอ<างอิงดังกล)าวยังมีระยะเวลากํากับดูแลท่ีสั้น 
ไม)สอดคล<องกับหลักการคํานวณต<นทุนส)วนเพ่ิมระยะยาว จนอาจทําให<เกิด
ความไม)แน)นอนในการกํากับดูแล ดังนั้น ผมจึงยังไม)สามารถเห็นชอบร)างประกาศฯ 
ดังกล)าวเพ่ือนําไปรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะได< โดยผมมีความเห็นเปRนรายประเด็น 
ดังนี้ 
๑. การคํานวณต<นทุนส)วนเพ่ิมระยะยาวควรใช<วิธี Pure LRIC ตามข<อเสนอ

ของ European Commission โดยไม)นําต<นทุนจากการประมูลคลื่น
ความถ่ีมาคํานวณด<วย เนื่องจากต<นทุนค)าใบอนุญาตดังกล)าวต<องเปRน
ต<นทุนท่ีไม)สามารถเรียกคืนได< (Sunk Cost) ท่ีไม)ควรผลักให<เปRนภาระของ
ผู<ใช<บริการ  

๒. ผลการคํานวณอัตราค)าตอบแทนการเชื่อมต)อโครงข)ายฯ ของบริษัท          
ท่ีปรึกษา Detecon ในปq พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ มีอัตราแตกต)างจาก
การศึกษาเดิมอย)างมีนัยสําคัญ จนชวนให<มีข<อสังเกตต)อคุณภาพของ
งานวิจัยนี้ โดยเม่ือพิจารณาจากอัตราค)าตอบแทนการเชื่อมต)อโครงข)ายฯ 
ของบริการ Mobile Call Termination ตามรายงานข้ันสุดท<ายฉบับ
สมบูรณ� สรุปผลการคํานวณอัตราค)าตอบแทนการเชื่อมต)อโครงข)าย
โทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท�ในยุค ๓G เม่ือปq พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบุผล
การคํานวณต<นทุนส)วนเพ่ิมระยะยาวการเชื่อมต)อโครงข)ายฯ ด<วยวิธี Tilted 
Annuity Depreciation สําหรับบริการ Mobile Call Termination ในปq พ.ศ. 
๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ เท)ากับ ๐.๒๐ และ ๐.๑๕ ตามลําดับ แต)รายงาน
การศึกษาครั้งใหม)ท่ีได<ศึกษาด<วยวิธีการเดียวกัน กลับพบว)าต<นทุนส)วนเพ่ิม
ระยะยาวของการเชื่อมต)อโครงข)ายฯ ในปq พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ 
เท)ากับ ๐.๒๑ และ ๐.๑๙ ตามลําดับ ซ่ึงผลการคํานวณมีค)าสูงข้ึนถึง         
ร<อยละ ๕ และ ๒๖.๖๗ ตามลําดับ ในการนี้ สํานักงาน กสทช. ควรต<อง
ชี้แจงประเด็นดังกล)าวอย)างชัดเจนว)าผลการคํานวณท่ีแตกต)างกัน       



๑๓ 
 

อย)างมากนั้นเกิดจากสาเหตุใด และต<นทุนส)วนใดของผู<รับใบอนุญาต         
ท่ีเพ่ิมข้ึนจนส)งผลต)อการคํานวณดังกล)าว 

๓. การกําหนดอัตราค)าตอบแทนการเชื่อมต)อโครงข)ายฯ อ<างอิง โดยใช<ต<นทุน
ส)วนเพ่ิมระยะยาวของผู<ประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพ (Modern Efficient 
Operator) ท่ีสมมุติ (Assume) ข้ึนมานั้น มีอัตราสูงกว)าต<นทุนส)วนเพ่ิม
ระยะยาวของบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด (AWN) (กรณี
ของบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี) และบริษัททรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ<นซ� 
จํากัด (TU) (กรณีของบริการโทรศัพท�ประจําท่ี) ดังนั้นจึงเห็นควรใช<ต<นทุน
ส)วนเพ่ิมระยะยาวของผู< ให<บริการรายใหญ)ดังกล)าว เนื่องจากเปRน           
ผู<ให<บริการท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในการบริหารจัดการต<นทุนในแต)ละ
บริการ แม<ว)าอัตราดังกล)าวจะไม)ทําให<มีกําไรมากนัก แต)เปRนการช)วย           
ผู<ให<บริการรายเล็กท่ีต<องจ)ายส)วนต)างค)าเชื่อมต)อโครงข)ายฯ ให<ผู<ให<บริการ
รายใหญ) (Net Loss) เพราะมีปริมาณทราฟฟGคท่ีต<องขอเชื่อมต)อมากกว)า 
การกําหนดให<อัตราค)าตอบแทนการเชื่อมต)อโครงข)ายฯ สูงข้ึนเพียง
เล็กน<อย จึงทําให<ผู<ให<บริการรายใหญ)ได<กําไร และผู<ให<บริการรายเล็กต<อง
จ)ายแพงข้ึนมาก   

๔. อัตราการเชื่อมต)อโครงข)ายฯ เปRนต<นทุนสําคัญในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ผู<ให<บริการเองก็ยืนยันว)า ราคาขายปลีกท่ีทํากําไรสามารถ
กําหนดจากอัตราเชื่อมต)อโครงข)ายฯ บวกอีก ๑๐ สตางค� เท)านั้น ดังนั้น
การกําหนดอัตราค)าตอบแทนการเชื่อมต)อโครงข)ายฯ ท่ีสูงเกินไปอาจ
ก)อให<เกิดปDญหาต)อผู<ใช<บริการปลายทางได<” 

                               ๓. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๔๕ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุมดังนี้ 
“ดิฉันขอสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ โดยเห็นสอดคล<องกับ กสทช. 
ประวิทย�ฯ ว)า อัตราค)าตอบแทนการเชื่อมต)อโครงข)ายฯ ตามร)างประกาศ 
กสทช. ฉบับท่ีสํานักงานเสนอในครั้งนี้ ยังขาดความเหมาะสมสําหรับใช<เปRน
อัตราอ<างอิง เนื่องจากอัตราดังกล)าวยังไม)สะท<อนต<นทุนการเชื่อมต)อโครงข)ายฯ     
ท่ีแท<จริง มีการถ)ายโอนต<นทุนจากการประมูลคลื่นความถ่ี ส)งผลให<อัตรา
เชื่อมต)อโครงข)ายฯ มีอัตราสูงเปRนอุปสรรคในการแข)งขันกับผู<ให<บริการขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะผู<ให<บริการประเภทโครงข)ายเสมือน (Mobile Virtual Network 
Operator) อีกท้ังอัตราอ<างอิงดังกล)าวยัง มีระยะเวลากํากับดูแลท่ีสั้น             
ไม)สอดคล<องกับหลักการคํานวณต<นทุนส)วนเพ่ิมระยะยาว จนอาจทําให<เกิด
ความไม)แน)นอนในการกํากับดูแล”                                                 

 
 
 
 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   : เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑:   การแต�งตั้งท่ีปรึกษาด,านกฎหมายประจํา กสทช. : บย. 
  
มติท่ีประชุม มอบหมายให<สํานักงาน กสทช. รับข<อคิดเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการศึกษา

เพ่ิมเติมในประเด็นเก่ียวกับสถานะของท่ีปรึกษาด<านกฎหมายประจํา กสทช. และ
นําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของ
สํานักงาน กสทช. พิจารณาให<ความเห็นเบ้ืองต<นก)อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต)อไป    

 
หมายเหตุ ๑. กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ  แจ<งท่ีประชุมเพ่ือขออนุญาตไม)อยู)ร)วมการ

พิจารณาในวาระนี้ 
   ๒. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การแต)งต้ังท่ีปรึกษาด<านกฎหมายประจํา กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การแก,ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว�าด,วยเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร พ.ศ. 

๒๕๕๘ :  บย.  นย. 
 
  

มติท่ีประชุม                เห็นชอบให<ถอนวาระท่ี ๕.๓.๒  เรื่อง การแก<ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว)าด<วยเงินสนับสนุน
การศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ   ท้ังนี้ โดยให<
สํานักงาน กสทช.  รบัข<อคิดเห็นของท่ีประชุมไปจัดทํารายละเอียดหลักเกณฑ�ข<อเสนอ
การปรับเพ่ิมอัตราการเบิกจ)ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร ให<ครอบคลุม
ทุกระดับ ในลักษณะท่ีเพ่ิมเปRนสัดส)วนร<อยละกับอัตราอ<างอิงของทางราชการ และนําเสนอ
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การแก,ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและ

ลูกจ,าง พ.ศ. ๒๕๕๗  : บย. นย. 
 
มติท่ีประชุม                 เห็นชอบให<ถอนวาระท่ี ๕.๓.๓  เรื่อง การแก<ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว)าด<วย

การรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ<าง พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกไป  ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. 
เสนอ ท้ังนี ้ ให<รบัข<อคิดเห็นของท่ีประชุมไปจัดทําข<อเสนอเพ่ิมเติมในลักษณะการปรับ
เพ่ิมเปRนสัดส)วนร<อยละ โดยอ<างอิงกับอัตราของทางราชการ และเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาในการประชุมครั้งต)อไป 

 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ :  การปรับปรุงโครงสร,างอัตราเงินเดือนและฐานเงินเดือน : บย. 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสร<างอัตราเงินเดือนพนักงานและลูกจ<าง 

และการปรับฐานเงินเดือนของพนักงานและลูกจ<างของสํานักงาน กสทช. ต้ังแต)
ตําแหน)งระดับปฏิบัติการระดับ  ก ๓ ถึงระดับบริหารระดับ บ ๒ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. รับข<อคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณา
ทบทวนโครงสร<างอัตราเงินเดือนของตําแหน)งบริหารระดับ บ ๑ (เลขาธิการ กสทช. 
และ รองเลขาธิการ กสทช.) เพ่ือให<มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และจัดทําข<อมูล
เพ่ิมเติม ประเด็นเหตุผลท่ีจะขอปรับโครงสร<างอัตราเงินเดือนและฐานเงินเดือน 
รวมท้ังประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณค)าใช<จ)ายท่ีจะเพ่ิมข้ึน และนําเสนอ       
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง  

  
หมายเหตุ                  ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร<างอัตราเงินเดือนและฐานเงินเดือน 
                             ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๔๕ ลงวันท่ี ๗ กันยายน  

๒๕๕๙ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุมดังนี้ 
“ดิฉันขอเปGดเผยความเห็นในการพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร<าง
อัตราเงินเดือนและฐานเงินเดือน  เนื่องจาก มติท่ีประชุม กสทช.ครั้งนี้เปRนการ
พิจารณาหลักการการปรับปรุงโครงสร<างอัตราเงินเดือนพนักงานและลูกจ<าง
และการปรับฐานเงินเดือนของพนักงานและลูกจ<างของสํานักงานฯ ต้ังแต)
ตําแหน)งระดับปฏิบัติการระดับ ก ๓ ถึงระดับบริหารระดับ บ ๒ ตามท่ี
สํานักงานฯ เสนอ อย)างไรก็ตาม ดิฉันเห็นว)า การปรับปรุงโครงสร<างอัตรา
เงินเดือนฯ สํานักงานฯ ควรนําเสนอข<อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมี
เหตุผลดังนี้ 
๑. เนื่องจากในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ได<มี

การอนุมัติการปรับปรุงโครงสร<างอัตราเงินเดือน การปรับฐานเงินเดือน
และการกําหนดเงินประจําตําแหน)งมาแล<วครั้งหนึ่ง ซ่ึงเปsาหมายในครั้งนั้น 
สํานักงานฯ เสนอลดกรอบเงินเดือนของตําแหน)งระดับสูงลงและเพ่ิมกรอบ
เงินเดือนของตําแหน)งระดับล)างข้ึน เพ่ือให<มีสัดส)วนท่ีเหมาะสมและ 
ลดช)องว)างความแตกต)างของอัตราเงินเดือนระหว)างตําแหน)งระดับสูงกับ
ตําแหน)งระดับล)างลง  ขณะท่ี การนําเสนอหลักการเพ่ือขอเพ่ิมอัตรา
เงินเดือนและปรับฐานเงินเดือนใหม)ในครั้งนี้โดยเสนอให<ปรับเพ่ิมเฉพาะ
ตําแหน)งบริหาร ระดับผู<อํานวยการสํานัก บ๒ และผู<อํานวยการส)วน ระดับ บ๓ 
ท้ังในส)วนอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าและอัตราเงินเดือนข้ันสูง ขณะท่ีตําแหน)ง
ปฏิบัติการระดับ ก ๑- ก๓ ปรับข้ึนเฉพาะอัตราเงินเดือนข้ันตํ่า และไม)มี
การปรับอัตราเงินเดือนข้ันสูง สํานักงานฯ จึงควรนําเสนอข<อมูลทาง
วิชาการหรือความเห็นของคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข<องถึงสัดส)วนในการ



๑๖ 
 

ปรับปรุงโครงสร<างอัตราเงินเดือนและฐานเงินเดือนใหม) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของ กสทช. 

๒. สํานักงานฯ ได<นําเสนอข<อมูลเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนกับองค�กรอิสระ
และหน)วยงานชั้นนําภายนอก เช)น ธนาคารแห)งประเทศไทย สํานักงาน
กํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� บริษัท ปูนซีเมนต�ฯ เปRนต<น             
ซ่ึงพบว)า อัตราเงินเดือนเริ่มต<นของสํานักงานฯ มีอัตราตํ่ากว)าหน)วยงาน           
ท่ียกตัวอย)างมา ประเด็นนี้พบว)า สื่อบางสํานักท่ีติดตามเรื่องอัตรา
ค)าตอบแทนผู<บริหารและข<าราชการองค�กรอิสระหลายแห)ง ได<เคยนําเสนอ
เปรียบเทียบอัตราค)าตอบแทนในลักษณะนี้เช)นกัน แต)ได<นําไปเปรียบเทียบ
กับ คณะกรรมการการเลือกต้ัง สํานักงานตรวจเงินแผ)นดิน ปปช. 
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปRนต<น และพบว)า เงินเดือนและค)าตอบแทน
ของสํานักงาน กสทช.  อยู)ในระดับท่ีสูงกว)าหน)วยงานเหล)านี้ ดังนั้นการเปรียบเทียบ
อัตราเงินเดือนกับแต)ละหน)วยงานว)า อัตราของสํานักงานอยู)ในระดับท่ีสูง
หรือตํ่ากว)าหน)วยงานอ่ืน จึงข้ึนอยู)กับแหล)งอ<างอิงท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ   

๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปq ๒๕๕๘ พบว)า  อัตรากําลังของ
สํานักงาน กสทช. ในส)วนผู<บริหารระดับกลาง (ผู<อํานวยการสํานัก) จํานวน 
๔๑ คน ผู<บริหารระดับต<น (ผู<อํานวยการส)วน) จํานวน ๙๔ คน  ตําแหน)ง
ปฏิบัติการ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  ๓๘๖ คน พนักงานปฏิบัติ
ระดับกลาง  ๒๘๗ คน พนักงานปฏิบัติการระดับต<น  ๒๗๒ คน และ
ลูกจ<าง ๖๓ คน เปRนต<น ค)าใช<จ)ายด<านบุคลากร ในปqงบประมาณ ๒๕๕๘ 
พบว)า เงินเดือนพนักงาน ๗๖๖.๖๐ ล<านบาท ค)าสวัสดิการ ๑๐๑.๐๖ ล<านบาท 
เงินบําเหน็จฯ ๙๘.๗๗ ล<านบาท  เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพ ๖๐.๐๒ ล<านบาท 
ค)าตอบแทนรายเดือน ๓๓.๑๘ ล<านบาท เปRนต<น จะเห็นได<ว)า การปรับปรุง
โครงสร<างอัตราเ งินเดือนฯ  ย)อมส)งผลต)อภาพรวมของค)าใช<จ)าย         
ด<านบุคลากรอ่ืนๆ ตามมาในอนาคต ดังนั้นสํานักงานฯ ควรนําเสนอข<อมูล         
เพ่ือประมาณการใช<งบประมาณท่ีจะเพ่ิมข้ึนตลอดจนสัดส)วนการกระจาย
ค)าตอบแทนไปยังอัตรากําลังแต)ละระดับตําแหน)ง  

๔. ดิฉันมีความเห็นว)า สํานักงาน กสทช. ในฐานะหน)วยงานรัฐท่ีทําหน<าท่ี
กํากับดูแล ควรพิจารณาการปรับปรุงโครงสร<างอัตราเงินเดือนฯ ควบคู)          
ไปกับการปรับปรุงโครงสร<างการบริหารบุคคลโดยเฉพาะสัดส)วนระหว)าง
ตําแหน)งผู<บริหารและตําแหน)งระดับผู<ปฏิบัติการเพ่ือให<การดําเนินงาน           
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงประเด็นนี้สื่อมวลชน และองค�กรตรวจสอบอย)าง 
สตง. ได<เคยต้ังข<อสังเกตไว<ในเวทีสาธารณะ ดังนั้นการอ<างอิงเหตุผลในการ
เพ่ิมค)าตอบแทนเพ่ือสร<างแรงจูงใจให<บุคลากรไม)ลาออกไปทํางานกับ
องค�กรเอกชนหรือเพ่ือชดเชยการสูญเสียโอกาสในการได<รับการเชิดชู
เกียรติจากการปฏิบัติงานซ่ึงพนักงานของสํานักงานฯ ไม)มีสิทธิได<รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ�ฯ ในระดับเดียวกับข<าราชการตาม



๑๗ 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว)าด<วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ�ฯ 
พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงอาจเปRนการกล)าวอ<างท่ีถูกวิจารณ�ได<ว)า คํานึงถึงสิทธิประโยชน�
ของพนักงานเปRนท่ีตั้ง” 

๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๒๖ ลงวันท่ี ๙ กันยายน  
๒๕๕๙ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุมดังนี้ 
“๑. แนวปฏิบัติในการปรับฐานเงินเดือนท่ีผ)านมาในสมัย กทช. คือ จะมีการ

จัดจ<างท่ีปรึกษาให<ศึกษาความเหมาะสม อย)างไรก็ตาม หากจะไม)มีการ
ดําเนินการเช)นนั้นก็อาจพอยอมรับได< แต)เห็นควรเสนอเรื่องเพ่ือ      
ขอความเห็นคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลด<วย ดังนั้นในชั้นนี้         
ผมเห็นชอบในหลักการให<ปรับปรุงโครงสร<างอัตราเงินเดือนและ       
ฐานเงินเดือนได< แต)ในรายละเอียดว)าสมควรปรับอย)างไร อัตราใด 
ขอให<สํานักงาน กสทช. หารือกับคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลให<ได< 
ข<อยุ ติอย)างชัดเจนก)อน เนื่องจากเปRนเรื่อง ท่ี เ ก่ียวข<องกับการ
บริหารงานบุคคล ซ่ึงมีประเด็นท่ีต<องพิจารณาประกอบในหลายมิติ 
ได<แก)เรื่องขนาดองค�กร ภาระงานและบทบาทหน<าท่ี อย)างไรก็ตาม   
ผมเห็นควรต้ังเปsาหมายเชิงระยะเวลาให<การปรับนี้มีผลในปqงบประมาณหน<า 
โดยมีการพิจารณาเรื่องการข้ึนเงินเดือนก)อน จากนั้นจึงปรับฐาน
เงินเดือน 

  ๒. แม<ว)าในทางนโยบายจะมีความชัดเจนให<ปรับเงินเดือนแล<ว ในทาง
ปฏิบัติก็ควรจะต<องมีการจัดทําภาระงบประมาณเสนอประกอบการ
พิจารณาด<วย รวมท้ังแผนการรองรับภาระท่ีจะเพ่ิมข้ึนดังกล)าว 

๓. ในเรื่องผลประโยชน�หรือผลตอบแทนของพนักงานนั้น นอกเหนือจาก
เงินเดือน ยังมีส)วนของสวัสดิการและประโยชน�เก้ือกูล ซ่ึงประโยชน�
เก้ือกูลบางประเภทจะไม)ก)อให<เกิดภาระงบประมาณมากนัก และอาจ
ดึงดูดใจมากกว)าเงินเดือน ดังนั้นเห็นควรพิจารณาในเรื่องดังกล)าวด<วย 
ดังเช)นในกรณีของเครื่องราชอิสริยาภรณ�ท่ีมีการกล)าวถึงนั้น เห็นควร
ทําเรื่องนําเสนอหน)วยงานท่ีมีอํานาจพิจารณาต)อไป 

๔. กรณีท่ีมีการระบุปDญหาสมองไหล ผมเห็นสอดคล<องกับท่ี กสทช. รศ. 
ดร. ธวัชชัยฯ อภิปรายว)า การปรับฐานเงินเดือนเริ่มต<นอาจไม)ช)วย
แก<ปDญหาดังกล)าวมากนัก เนื่องจากสาเหตุหลักของปDญหาอยู)ท่ีฐาน
เงินเดือนข้ันสูง และโอกาสความก<าวหน<าในสายงานและตําแหน)ง 
(career path) มากกว)า หากจะมุ)งแก<ปDญหาดังกล)าวจึงอาจต<องศึกษา
หามาตรการท่ีเหมาะสมอย)างจริงจัง” 

 
 
 
 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ :    การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ�ายกลางปJ ประจําปJ ๒๕๕๙ และเห็นชอบ
ประมาณการรายรับและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําปJ ๒๕๖๐ พร,อมมอบ
นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปJ ๒๕๖๐ :  เลขาธิการ กสทช.  รองเลขาธิการ 
กสทช. (สายงานยุทธศาสตร�และกิจการองค�กร)  ยย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

รายจ)ายกลางปq ประจําปq ๒๕๕๙ และเห็นชอบประมาณการรายรับและกรอบ
วงเงินงบประมาณรายจ)าย ประจําปq ๒๕๖๐ พร<อมมอบนโยบายการจัดทํา
งบประมาณรายจ)ายประจําปq ๒๕๖๐ ออกไป ตามท่ี เลขาธิการ กสทช. เสนอ เพ่ือให<
กรรมการ กสทช. ทุกท)านได<ศึกษาในรายละเอียด ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอ
ท่ีประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ พิจารณาต)อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒  :   ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช,การลงทุน และการสร,างท�อ
ร,อยสายส่ือสารใต,ดนิ หรือกับโครงสร,างพ้ืนฐานหน�วยงานของรัฐ  เพ่ือให,บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. .... : วท. 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร)างประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติ 
ในการใช<การลงทุน และการสร<างท)อร<อยสายสื่อสารใต<ดิน หรือกับโครงสร<างพ้ืนฐาน
หน)วยงานของรัฐ เพ่ือให<บริการโทรคมนาคม พ.ศ. .... และให<นําไปดําเนินการจัดรบัฟDง
ความคิดเห็นจากผู<มีส)วนได<ส)วนเสียและประชาชนท่ัวไป  ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้  เพ่ือให<เปRนไปตามมาตรา ๒๘  แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ       
พ.ศ. ๒๕๕๓  และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป   

  

หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช.  วาระท่ี ๖.๒  เรื่อง ร)างประกาศ กสทช.  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช<
การลงทุน และการสร<างท)อร<อยสายสื่อสารใต<ดิน หรือกับโครงสร<างพ้ืนฐาน
หน)วยงานของรัฐ เพ่ือให<บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ....  

    ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตว)ารัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ....  
เม่ือผ)านการลงประชามติแล<ว  ตามมาตรา ๗๗  ได<กําหนดเรื่อง RIA  ไว<ว)า       
การตรากฎหมายทุกฉบับจะต<องมีการจัดทํา RIA แต)โดยท่ีรัฐธรรมนูญฯ ในมาตรานี้  
ไม)มีบทเฉพาะกาล หากประกาศใช<เม่ือใดหน)วยงานของรัฐต<องปฏิบัติตาม 
ดังนั้น  สํานักงาน กสทช. จะต<องเตรียมการยกร)างประกาศ RIA ไว<ล)วงหน<าด<วย 

   
ประธาน ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ในวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙    

ให<ท่ีประชุมทราบ พร<อมกล)าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล)าวปGดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.  


