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___________________________  

 
ผู.เข.าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน� กรรมการ  
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ กรรมการ  
๔. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๕.   รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� กรรมการ 
๖. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๗. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๘. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๙.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู.เข.าร�วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ.าหน.าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก6กเกียรติกุล ผู8อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู8อํานวยการส;วน  
   รักษาการในตําแหน;งผู8อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู8อํานวยการส;วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู8อํานวยการส;วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู8อํานวยการส;วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก;งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

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 ลูกจ8าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู.ช้ีแจง 
 

๑. นายทนงศักด์ิ สุขะนินทร� ผู8อํานวยการสํานักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการ   
กระจายเสียงและโทรทัศน� 

๒. นางสุพินญา  จําปD ผู8อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๓.   นางสาวมณีรัตน�  กําจรกิจการ ผู8อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการในตําแหน;งผู8อํานวยการสํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน� และรักษาการในตําแหน;ง
ผู8อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข;าย   
สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๔.   นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ� ผู8อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๕.   นางอัจฉรา  ปFณยวณิช  ผู8อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๖.   นางพุธชาด  แมนมนตรี ผู8เชี่ยวชาญ (ระดับ ช๒) รักษาการในตําแหน;ง 

ผู8อํานวยการสํานักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ  
๗.  นายอรรถปรีชา  รักษาชาติ ผู8อํานวยการส;วน สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๘. นายประถมพงศ�  ศรีนวล ผู8อํานวยการส;วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร 
                                                          โทรคมนาคม 
๙.    นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ ผู8อํานวยการส;วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๐. นายปรัชพัฒน�  วงษ�เนติศิลปI ผู8อํานวยการส;วน สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๑. นางรวิภา  ด8วงแดงโชติ ผู8อํานวยการส;วน สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๒. นางสาวอริสรา  มาพบสุข      ผู8อํานวยการส;วน สํานักบริหารคดีและนิติการ   
๑๓. นายอภิชาติ  โรยแก8ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน� 
๑๔. นางสาววงศ�วิภา  กาญจนอุดม  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข;าย  
  สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม  
 



๓ 
 

๑๕. นางสาวกชมน ทวิชศรี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง   
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข;าย   
  สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๑๖. นางสาวสุรางคนา  ด;านพิทักษ� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๗. นางสาวสุชารีย�  ช;างทอง  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๘. นางสาวทวิพร  ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับต8น 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน�  
๑๙. นายภัณณิพงศ�  ติณณธรางค�กูล พนักงานปฏิบัติการระดับต8น 

สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล;าวเปKดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ :      เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
  

๑. เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. ได8ร;วมเปMนสักขีพยานในพิธีลงนาม
ข8อตกลงความร;วมมือระหว;างสํานักงาน กสทช. กับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย� เรื่อง การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข8อมูลผู8พิการ 
เพ่ือการเข8าถึงสิทธิบริการด8านโทรคมนาคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ     
ผู8พิการ โดยมีรัฐมนตรีว;าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 
(พลตํารวจเอก อดุลย� แสงสิงแก8ว) เปMนสักขีพยานและปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย� (นายไมตรี อินทุสุต) และเลขาธิการ กสทช. 
เปMนผู8ลงนาม ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือความร;วมมือในการพัฒนาระบบ
ฐานข8อมูลนําไปใช8ในการบริหารจัดการ รวมท้ังเชื่อมโยงข8อมูลผู8พิการใน
ประเทศไทยกับระบบโทรคมนาคม เพ่ือปOองกันไม;ให8เกิดการใช8สิทธิซํ้าซ8อน 
โดยท่ีผู8พิการจะได8รับสิทธิการเปKดเลขหมายโทรศัพท�ในอัตราพิเศษท่ีถูกลง
ประมาณ ๑๐ เปอร�เซ็นต� ซ่ึงในประเทศไทยมีจํานวนผู8พิการประมาณหนึ่งล8าน
แปดแสนคน  

๒. ตามท่ีท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ได8มีมติอนุมัติให8การสนับสนุน
งบประมาณให8แก;จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เพ่ือเปMนค;าใช8จ;ายในการจัดงานเวที
อภิบาลอินเทอร�เน็ตภูมิภาคเอเชียแปซิฟKก ๒๐๑๗ (APrIGF 2017) ซ่ึงสํานักงาน 
กสทช. ได8ร;วมเปMนเจ8าภาพการจัดงานเวทีอภิบาลอินเทอร�เน็ตภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟKก ๒๐๑๗ (Asia Pacific Regional Internet Governance Forum 
2017 : APrIGF 2017) โดยกิจกรรมดังกล;าวจะจัดข้ึนระหว;างวันท่ี ๒๖ – ๒๙ 



๔ 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย สําหรับในวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เปMนพิธีเปKดงาน ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย จึงขอแจ8งให8กรรมการทุกท;านทราบ หากกรรมการท;านใด       
มีความประสงค�ท่ีจะเข8าร;วมงาน ขอให8แจ8งสํานักการต;างประเทศ เพ่ือประสาน 
ในรายละเอียดต;อไป 

 
มติท่ีประชุม   รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ8งให8ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   :   เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให8แก8ไขมติท่ีประชุม วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง หารือ
แนวทางการประกอบกิจการแพร;ภาพและเสียง (Over The Top (OTT) ให8แก8ไข
เพ่ิมเติมข8อความในมติ ข8อ ๒. และข8อความในหมายเหตุท8ายมติท่ีประชุม ดังนี้ 
“๒. ท่ีประชุมเสียงข8างมาก (ประธาน กสทช.  กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ  

กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ 
กสทช. ประวิทย�ฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นว;าตามหลักกฎหมายท่ัวไป 
การดําเนินธุรกิจท่ีเปKดให8บริการในประเทศใดจะต8องอยู;ภายใต8กฎหมายของ
ประเทศนั้น ดังนั้น เม่ือกิจการ OTT เปMนการดําเนินธุรกิจท่ีเปKดให8บริการใน
ประเทศไทยจึงต8องอยู;ภายใต8บทบัญญัติของกฎหมายไทย โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึง
แก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงเปMนกฎหมายท่ีกําหนดให8 กสทช. 
มีอํานาจหน8าท่ีในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคม ดังนั้น ไม;ว;ากิจการ OTT จะเปMนกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� หรือกิจการโทรคมนาคมก็ตาม ก็จะต8องอยู;ภายใต8กฎเกณฑ� 
ในการกํากับดูแลของ กสทช. เพ่ือให8เปMนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

           เม่ือกิจการ OTT เปMนกิจการท่ีอยู;ภายใต8การกํากับดูแลตามกฎหมาย
ของ กสทช. แล8ว กสทช. จําต8องออกหลักเกณฑ�ต;างๆ ในการกํากับดูแล
กิจการดังกล;าว โดยหลักเกณฑ�ท่ีออกนั้นจะต8องสอดคล8องกับบทบัญญัติ
กฎหมาย ของ กสทช. เพ่ือมิให8มีข8อโต8แย8งหรือข8อคัดค8านในภายหลังได8 
กล;าวคือ จะต8องมีการยกร;างหลักเกณฑ�ในการกํากับดูแลกิจการ OTT และ
นําร;างหลักเกณฑ�ดังกล;าวไปรับฟFงความคิดเห็นของผู8มีส;วนได8เสียและ
ประชาชนท่ัวไปเพ่ือนําความคิดเห็นท่ีได8รับนั้นมาวิเคราะห�ถึงผลดีและผลเสีย 
ตลอดจนผลกระทบต;างๆ ท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือสร8างความรับรู8ความเข8าใจท่ีถูกต8อง
แก;ประชาชนในทุกภาคส;วนให8เปMนท่ียอมรับของทุกฝwาย โดยเฉพาะผลกระทบ
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ด8านเศรษฐกิจและรายได8ของประเทศ ดังนั้น ท่ีประชุม กสทช. จึงมีมติให8
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� Over The Top 
โดยมี กสทช. พันเอก ดร.นทีฯ เปMนประธานอนุกรรมการฯ เร;งจัดทําร;าง
หลักเกณฑ�ในการกํากับดูแลกิจการ OTT เสนอต;อท่ีประชุม กสทช. ให8แล8วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน เพ่ือท่ีประชุม กสทช. จะได8พิจารณาให8ความเห็นชอบก;อนนํา
ร;างหลักเกณฑ�ดังกล;าวไปรับฟFงความคิดเห็นสาธารณะตามขั้นตอนของ
กฎหมายให8แล 8ว เสร ็จภายใน ๖๐ วัน และนําเสนอต;อท่ีประชุม กสทช.         
เพ่ือพิจารณาให8ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งก;อนท่ีจะนําไปประกาศลง       
ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให8มีผลใช8บังคับตามกฎหมายต;อไป  
ท่ีประชุมเสียงข8างน8อย (กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นส;งให8ในภายหลัง  
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง หารือแนวทางการประกอบกิจการแพร;ภาพและเสียง 
Over The Top (OTT) 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๖.๒ ดังนี้ 

“เพ่ือให8นโยบายการจัดการปFญหา OTT เปMนนโยบายของประเทศอย;าง
แท8จริง จําเปMนต8องมีการพิจารณาร;วมกันของหน;วยงานท่ีเก่ียวข8อง อาทิ การ
จัดเก็บภาษีไม;ใช;อํานาจของ กสทช. แต;เปMนของกระทรวงการคลัง การเจรจาการค8า
ระหว;างประเทศก็อยู;ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย� การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลอยู;ในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ส;วน กสทช. มีอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบกิจการเท;านั้น รัฐจึงต8อง
มีนโยบายท่ีชัดเจนและไปในทางเดียวกันเพ่ือให8เกิดประโยชน�สูงสุดต;อประเทศ  

การออกมาตรการท่ีกระทบกับภารกิจในความรับผิดชอบของหน;วยงานอ่ืน
ควรมีการประสานความร;วมมืออย;างใกล8ชิด และหากจะจัดระบบการให8บริการ 
OTT ข8ามประเทศ ต8องพิจารณาฐานกฎหมายอย;างรอบคอบ เพราะผู8ประกอบการ
รายใหญ;ของโลกย;อมจะมีการศึกษาข8อกฎหมายของแต;ละประเทศ และน;าจะ
ใช8สิทธิตามกฎหมายเม่ือการจัดระบบดังกล;าวขัดกับกฎหมาย หากหน;วยงานรัฐ
ดําเนินการโดยไม;รัดกุมและแพ8คดีในศาล ย;อมจะกระทบต;อภาพลักษณ�ของ
ประเทศโดยรวม  

ในชั้นนี้ หากคณะอนุกรรมการฯ ยังคงดําเนินการเปKดให8มีการลงทะเบียนต;อ 
อีกท้ังจะขยายหรือไม;ขยายระยะเวลาลงทะเบียน ย;อมสามารถทําได8ตาม
ดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ แต;การจัดการผู8ท่ีไม;มาลงทะเบียนภายใน
กําหนดเวลาอาจต8องนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาใช8อํานาจตามกฎหมายท่ีมีอยู;
โดยรอบคอบ และในระหว;างนี้ผู8นํารัฐบาลมีกําหนดจะเดินทางไปเยือนบางประเทศ 
และผู8เก่ียวข8องเห็นว;าควรลดการให8ข;าวในปFญหานี้ เพ่ือไม;ให8เกิดความสับสน
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หรือเพ่ิมความขัดแย8งให8รุนแรงข้ึน ก็เปMนเรื่องท่ีคณะอนุกรรมการฯ ควรรับ
ข8อสังเกตไปพิจารณา  

อย;างไรก็ตาม การจัดระเบียบ OTT ในมิติต;างๆ เปMนเรื่องสําคัญท่ี
ละเลยไม;ได8 เม่ือคํานึงถึงประโยชน�ของประเทศ แต;ต8องสร8างความสมดุล
ระหว;างประโยชน�จากการจัดระเบียบและประโยชน�จากการเติบโตทางดิจิทัล
ควบคู;กันไป” 

๓. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๒/๑๐๗ ลงวันท่ี ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐แจ8งว;าขอสงวนความเห็นและขอให8แนบบันทึกความเห็น
ดังกล;าวไว8ในรายงานการประชุม จํานวน ๔ หน8า ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐   

 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

 เลขาธิการ กสทช. ขอให8ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน                
๖ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช.  (พันเอก ดร. เศรษฐพงค� 

มะลิสุวรรณ) ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ :  กสทช. (พันเอก 
ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พันเอก ดร. 
เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ) ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ท;าน  
ได8แก; พลเอก บุญเลิศ แก8วประสิทธิ์  นายวรรณชัย  สุวรรณกาญจน�  พลตรี สุพิชาติ 
เสนานุรักษ�  ท้ังนี้  ตามข8อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว;าด8วยการจ8างท่ีปรึกษา 
ผู8ปฏิบัติงาน เลขานุการ  และผู8ช;วยเลขานุการประจํา กทช.  พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี 
กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข.อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน  
มีนาคม ๒๕๖๐ : รท. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล;เกลี่ยข8อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ตามข8อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการ 
ไกล;เกลี่ยข8อพิพาทระหว;างผู8รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ 
ผู8ร8องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกตในวาระท่ี ๔.๒ รายงานผลการดําเนินการไกล;เกลี่ย

ข8อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ว;าจากสถิติในปD 
๒๕๕๙ ท้ังปDมีเรื่องไกล;เกลี่ยเพียง ๖ ราย สําหรับในปD ๒๕๖๐ ต้ังแต;เดือน
มกราคม–เมษายน ๒๕๖๐ มีสถิติไกล;เกลี่ยจํานวน ๑ รายเท;านั้น สํานักงาน 
กสทช. จึงควรต8องพิจารณาปรับปรุงโครงสร8างการทํางานให8เหมาะสมกับภาระงาน 
ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. แจ8งว;าขอรับข8อสังเกตไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :   รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข.อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน   
                             เมษายน ๒๕๖๐ : รท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล;เกลี่ยข8อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ตามข8อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการ
ไกล;เกลี่ยข8อพิพาทระหว;างผู8รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ  
ผู8ร8องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกตในวาระท่ี ๔.๓ รายงานผลการดําเนินการไกล;เกลี่ย

ข8อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ว;าจากสถิติในปD 
๒๕๕๙ ท้ังปDมีเรื่องไกล;เกลี่ยเพียง ๖ ราย ส;วนในปD ๒๕๖๐ ต้ังแต;เดือนมกราคม–
เมษายน ๒๕๖๐ มีสถิติไกล;เกลี่ยจํานวน ๑ รายเท;านั้น สํานักงาน กสทช. จึงควรต8อง
ปรับปรุงโครงสร8างการทํางานให8เหมาะสมกับภาระงาน ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. 
แจ8งว;าขอรับข8อสังเกตไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานสรุปผลการแก.ไขปEญหาเรื่องร.องเรียนของผู.รับใบอนุญาตตามประกาศ 

กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร.องเรียนเก่ียวกับการประกอบ  
                             กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข.อ ๒๗ (๒) : รท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการแก8ไขปFญหาเรื่องร8องเรียนของผู8รับใบอนุญาต     

ตามประกาศ กสทช.  เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร8องเรียนเก่ียวกับ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ท้ังนี้ ตามข8อ ๒๗ (๒) ของประกาศ 
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กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร8องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกต ดังนี้ ๑) ต้ังแต;ในช;วงการปฏิบัติหน8าท่ีของ กสทช. 

เกือบครบวาระ ๖ ปD สํานักงาน กสทช. ได8จัดทํารายงานในเรื่องนี้ครบถ8วนหรือไม; 
เพราะบางช;วงอาจจะหายไป ๒) ท่ีผ;านมาปริมาณเรื่องร8องเรียนของค;ายมือถือ
น8อยกว;าข8อร8องเรียนของ บมจ. ทีโอที ซ่ึงเปMนเรื่องผิดปกติ เพราะมีลูกค8าค;ายมือถือ
รวมกันจํานวน ๑๐๐ ล8านเลขหมาย แต;มีเรื่องร8องเรียนไม;ถึง ๑,๐๐๐ ราย น;าจะ
เปMนข8อมูลท่ีตํ่ากว;าข8อเท็จจริง และ ๓) กรณีของ บมจ. ทีโอที ตามข8อมูลการ
รายงานท่ีผ;านๆ มามีจํานวนเรื่องร8องเรียนเปMนหลักหม่ืน แต;ภายหลังจากการหารือ
กับสํานักงาน กสทช. กลับมีการปรับลดจํานวนเรื่องร8องเรียนเหลือเพียงระดับหลักพัน 
อาจต8องประสานงานใหม;ให8ชัดเจนว;าจะต8องรายงานตามความเปMนจริง นอกจากนี้
อาจจะต8องวิเคราะห�ในระดับหมวดของเรื่องร8องเรียนว;าเรื่องร8องเรียนใดเปMนปFญหา 
และมีแนวทางแก8ไขอย;างไร เพ่ือจะได8จัดการแก8ไขปFญหาเชิงนโยบาย ท้ังนี้ 
เลขาธิการ กสทช. แจ8งว;าขอรับข8อสังเกตไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ 

ท่ีแก.ไขเพ่ิมเติมประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ : มท.  ทท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได8แต;งต้ังเจ8าพนักงานผู8ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให8เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก8ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย�ฯ  มีข8อสังเกตเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก8ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ว;า
ในรายการเปรียบเทียบปรับของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ พบว;ามีการปรับท้ัง บริษัท 
บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ซ่ึงเปMนผู8ประกอบกิจการ
รายใหญ; อาจจะต8องตรวจสอบว;ามีกระบวนการออกใบอนุญาตท่ีเปMนอุปสรรค 
หรือไม;อย;างไร หรือเหตุใดเอกชนท้ังสองรายจึงดําเนินการต้ังสถานี โดยไม;ได8รับ
อนุญาตทําให8เกิดปFญหา อย;างไรก็ตาม แม8จะเปรียบเทียบปรับแล8ว ในการต้ัง
สถานีจะต8องมีกระบวนการทําความเข8าใจกับประชาชนท่ีอาศัยอยู;ใกล8เคียง เพ่ือให8
เปMนท่ียอมรับของทุกฝwาย นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายนก็มีการตรวจรับรองเครื่องซ่ึง
ปรากฏว;ามีบริษัทท่ีทํา Smart farming ประสบปFญหาเรื่องเครื่องจักรท่ีมีอุปกรณ�
รับส;งสัญญาณไม;สามารถรับรองเครื่องโทรคมนาคมได8 โดยเฉพาะเครื่องจักร
การเกษตรขนาดใหญ; ซ่ึงมีตัวรับส;งสัญญาณอยู;ด8วย ดังนั้น สํานักงาน กสทช. 
อาจจะต8องพิจารณาหามาตรการเรื่องการตรวจรับรองมาตรฐาน เพ่ือท่ีจะช;วยให8



๙ 
 

สามารถนําเครื่องจักรท่ีมีอุปกรณ�รับส;งสัญญาณเหล;านี้เข8ามา เพ่ือประกอบ
กิจการ Smart farming ในประเทศไทยได8 และต8องทําการบ8านเพ่ือรองรับ
อนาคตท่ีจะเปMนเรื่องของ IoT เช;นนี้ด8วย ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. แจ8งว;าขอรับ
ข8อสังเกตไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให.จําหน�ายคดีออกจากสารบบความ          

คดีหมายเลขดําท่ี อ. ๑๐๗๗/๒๕๕๔ คดีหมายแดงท่ี อ. ๓๘๒/๒๕๖๐ : มท. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให8จําหน;ายคดีออกจากสารบบความ       
คดีหมายเลขดําท่ี อ. ๑๐๗๗/๒๕๕๔ คดีหมายแดงท่ี อ. ๓๘๒/๒๕๖๐ ระหว;าง
นายอนุภาพ ถิรลาภ ผู8ฟOองคดี กับ กทช. ปฏิบัติหน8าท่ี กสทช. ผู8ถูกฟOองคดี ในคดี
พิพาทเก่ียวกับการท่ีหน;วยงานทางปกครองหรือเจ8าหน8าท่ีของรัฐละเลยต;อหน8าท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดให8ต8องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน8าท่ีดังกล;าวล;าช8าเกินควร         
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกตเรื่องคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให8จําหน;ายคดี

ออกจากสารบบความ คดีหมายเลขดําท่ี อ. ๑๐๗๗/๒๕๕๔ คดีหมายแดงท่ี                
อ. ๓๘๒/๒๕๖๐ ว;าควรจะต8องปรับเอกสารวาระในส;วนข8อเสนอเพ่ือทราบให8
สอดคล8องกับสถานการณ�ปFจจุบัน เนื่องจากเอกสารยังเปMนการเสนอเรื่องต;อ กทค. อยู; 
แต;ในส;วนท่ีเปMนสารัตถะของคดีก็คือ เรื่องนี้เปMนคดีท่ี ดร. อนุภาพฯ ฟOองเรื่องการ
ไม;บังคับใช8มาตรฐานสัญญาต;อค;ายมือถือท่ีใช8บริการอยู; ซ่ึงศาลชั้นต8นตัดสินให8 กสทช. 
ดําเนินการให8แล8วเสร็จ และมีการอุทธรณ�ไปศาลปกครองสูงสุด ประเด็นคือ กสทช. 
ได8ดําเนินการแล8วเสร็จ ศาลจึงได8จําหน;ายคดีออกจากสารบบ แต;กระบวนการกว;าจะ
แล8วเสร็จใช8ระยะเวลาหลายปD ในอนาคตอาจจะต8องปรับปรุงข้ันตอนกระบวนการ
ในการตรวจมาตรฐานสัญญาให8เรียบร8อยโดยเร็ว เพ่ือท่ีจะได8ไม;เปMนคดีฟOองร8องกัน
ต;อไป ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. แจ8งว;าขอรับข8อสังเกตไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    :   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท./คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงาน  
ของ กสทช. ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับท่ีสามารถใช.รับ  
หรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิกสําหรับการเช่ือมต�อไปยังระบบโทรทัศน�ดาวเทียม 
(Satellite TV) : รส. 

 
  



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม                ๑.  ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน 
ทางเทคนิคของเครื่องรับท่ีสามารถใช8รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ
ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิกสําหรับ  
การเชื่อมต;อไปยังระบบโทรทัศน�ดาวเทียม (Satellite TV) ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ   

  อนึ่ง กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกต โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให8ในภายหลัง 

                             ๒.  มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการจัดให8มีการรับฟFงความคิดเห็น
สาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการก;อนนําร;างประกาศฯ ฉบับท่ีผ;านการรับฟFง
ความคิดเห็นสาธารณะเรียบร8อยแล8ว เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป 
ท้ังนี้  เพ่ือให8เปMนไปตามมาตรา ๒๘ แห;งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร     
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   

   
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑  เรื่องร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับ 
ท่ีสามารถใช8รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิกสําหรับการเชื ่อมต;อไปยังระบบ
โทรทัศน�ดาวเทียม (Satellite TV)  

                              ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๑๓๙ ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้   

“สืบเนื่องจากกรณีท่ี กสทช. ได8มีมติเห็นชอบต;อ (ร;าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับท่ีสามารถใช8รับหรือแปลงสัญญาณ  
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน�แบบบอกรับ
สมาชิกสําหรับการเชื่อมต;อไปยังระบบโทรทัศน�ดาวเทียม (Satellite TV) นั้น 
ผมมีข8อสังเกตประกอบการพิจารณา ดังต;อไปนี้  

จากการท่ี กสทช. ได8มีมติข8างต8นนั้น ส;งผลให8มีการห8ามการนําเข8า 
ผลิต และจําหน;ายกล;องรับสัญญาณโทรทัศน�ดาวเทียมท่ีใช8 Chipset แบบ   
DVB – S (กล;องรับดาวเทียมในระบบเดิมท่ีไม;สามารถรับชมภาพความคมชัดสูงได8) 
โดยจะเปKดโอกาสให8มีการนําเข8ากล;องรับโทรทัศน�ดาวเทียมท่ีใช8 Chipset 
แบบ DVB – S2 (กล;องดาวเทียมในระบบใหม;ท่ีสามารถรับชมช;องดาวเทียม
ในระบบความคมชัดสูงได8) เท;านั้น โดยอ8างเหตุผลเพ่ือปOองกันไม;ให8ประเทศไทย
กลายเปMนแหล;งสะสมขยะอิเล็กทรอนิกส�ในอนาคตนั้น ในแง;เศรษฐศาสตร�แล8ว 
ผมมีข8อสังเกตว;า ร;างประกาศดังกล;าว เปMนการเข8าแทรกแซงการทํางานของ
กลไกตลาดโดยไม;จําเปMน อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม;ๆ ท่ีเกิดข้ึน
จะส;งผลให8การใช8งานเทคโนโลยีเดิมลดลงเปMนปกติ ดังนั้นจึงเปMนกรณีท่ีองค�กร
กํากับดูแลไม;จําเปMนต8องเข8าไปแทรกแซง เพราะเทคโนโลยีท่ีดีกว;าและมีราคา
ตํ่ากว;าจะเข8ามาแทนท่ีเทคโนโลยีท่ีล8าหลังตามกลไกตลาด สินค8าท่ีล8าสมัย



๑๑ 
 

หรือไม;มีประสิทธิภาพ จะไม;ได8รับความสําคัญและหายไปจากตลาดเนื่องจาก
ไม;เปMนท่ีต8องการของผู8บริโภคอีกต;อไป ในกรณีนี้กล;องดาวเทียมแบบเก;า      
ท่ีรองรับการทํางานในระบบ DVB – S ท่ีไม;สามารถรองรับระบบความคมชัดสูง 
(HD) ได8 แต;มีราคาตํ่ากว;ากล;องรับสัญญาณฯ แบบใหม;มาก ซ่ึงผู8บริโภคจะเปMน
ผู8 ตัดสินใจได8เองว;าในราคาท่ีตํ่ากว;าจะมีความคุ8มค;าเพียงพอกับการใช8
เทคโนโลยีแบบเดิมหรือไม; โดยท่ี กสทช. ไม;จําเปMนต8องออกประกาศกําหนด
คุณสมบัติเพ่ือห8ามไม;ให8มีการนําเข8ากล;องรับสัญญาณโทรทัศน�ดาวเทียม
ดังกล;าว 

อนึ่ง หากอ8างเหตุผลเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส� ก็เกิดคําถามต;อไปว;า
สํานักงาน กสทช. ต8องออกประกาศหลักเกณฑ�เพ่ือห8ามสินค8าหรืออุปกรณ�
อิเล็กทรอนิกส�ในกรณีอ่ืนท่ีมีแนวโน8มล8าสมัยอีกด8วยหรือไม; ซ่ึงจะเปMนผลให8
ภาระงานของสํานักงานมากข้ึนโดยไม;มีความจําเปMน อีกท้ังยังสามารถกําหนด
มาตรการอ่ืนเพ่ือปOองกันปFญหาขยะอิเล็กทรอนิกส�ได8โดยไม;ต8องแทรกแซง
กลไกตลาด” 

 ๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๐๒ ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้  
“๑.  ในส;วนรูปแบบของร;างประกาศจะต8องปรับปรุงให8สอดคล8องกับสถานะ

ทางกฎหมายในปFจจุบัน กล;าวคือไม;อาจใช8แบบแผนเดิมท่ีกําหนดให8
ประธาน กสท. เปMนผู8ปฏิบัติหน8าท่ีแทนประธาน กสทช. ต;อไปได8 กรณี
หากประธาน กสทช. จะมอบอํานาจให8รองประธานก็ต8องดําเนินการ
พิจารณากันใหม; 

  ๒. ตามข8อสังเกตของ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ ว;าข8อกําหนดของร;างประกาศ
ท่ีห8ามการนําเข8า ผลิต และจําหน;ายกล;องรับโทรทัศน�ดาวเทียมท่ีใช8 
chipset แบบ DVB–S หรือกล;องรับดาวเทียมระบบเดิมท่ีไม;สามารถ
รับชมภาพความคมชัดสูงได8 นั้น ถือเปMนการแทรกแซงการทํางานของ
กลไกตลาดโดยไม;จําเปMน ผมเห็นด8วยว;าเปMนประเด็นท่ีมีความสําคัญ ท้ังนี้ 
ผมมีข8อสังเกตด8วยว;า ในการปรับปรุงประกาศเพ่ือตอบสนองต;อ
เทคโนโลยีใหม;ท่ีจะเข8าสู;ตลาด แนวปฏิบัติปกติก็คือจะเปMนการอนุญาตให8
นําเข8าหรือผลิตสินค8าหรือเทคโนโลยีใหม;นั้นได8 แต;การปรับปรุงประกาศ
ในลักษณะห8ามการนําเข8า ผลิต และจําหน;ายสินค8าหรือเทคโนโลยีเก;า
เช;นนี้  ผมเห็นด8วยว;าอาจทําให8 เ กิดปFญหาด8านการแข;งขัน ดังนั้น 
สํานักงาน กสทช. ควรจะต8องทํา RIA เพ่ือประเมินผลกระทบให8ชัดเจน 
รวมถึงควรมีการเปรียบเทียบด8วยว;า ระหว;างกล;อง DVB–S กับ DVB–S2 
จะทําให8ผู8บริโภคต8องรับภาระราคาแตกต;างกันหรือไม;อย;างไร ซ่ึงไม;ว;า
คําตอบจะออกมาเปMนแนวทางใดก็ถือว;าเปMนประเด็นท่ีต8องให8ความสําคัญ
และพิจารณาด8วยความรอบคอบ โดยนําผลการศึกษาเปMนข8อมูล
ประกอบการรับฟFงความคิดเห็นสาธารณะด8วย” 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาแก.ไข ปรับปรุง มาตรา ๒๐ แห�งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑  : คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานฯ 
ปส. ๓  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให8สํานักงาน กสทช. ส;งเรื่องการพิจารณาแก8ไข ปรับปรุง มาตรา ๒๐ 

แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ให8คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด8านกฎหมาย กสทช. เพ่ือพิจารณาให8ความเห็น
ประเด็นเรื่องกระบวนการดําเนินงานตามกฎหมายท่ีถูกต8อง ก;อนนําเสนอ            
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป 
อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกต โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให8       
ในภายหลัง     

  
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาแก8ไข ปรับปรุง มาตรา ๒๐ แห;งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๐๓ ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๒ 
ดังนี้ 

“กสทช. มีอํานาจหน8าท่ีเสนอแนะ ครม. เพ่ือให8มีกฎหมายหรือแก8ไข
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข8องกับอํานาจหน8าท่ีได8 แต;ไม;มีอํานาจหน8าท่ีในการ
เสนอแนะ ครม. ให8เพ่ิมงบประมาณให8แก;กรมประชาสัมพันธ� จึงต8องพิจารณาว;า
สาเหตุของปFญหาของกรมประชาสัมพันธ� เ กิดจากข8อกฎหมายหรือไม;       
และแม8จะแก8ไขกฎหมาย แต;หากในทางความเปMนจริง กรมประชาสัมพันธ�   
ยังเปMนผู8ประกอบกิจการสาธารณะประเภทท่ี ๑ และประเภทท่ี ๓ ย;อมจะประสบ
ปFญหาการหารายได8จากการโฆษณาเช;นเดิม แต;หากจะเลี่ยงไปเปMนผู8ประกอบ
กิจการสาธารณะประเภทท่ี ๒ เพ่ือให8หารายได8ได8 ย;อมเปMนช;องทางให8สถานี
อ่ืนๆ ของรัฐใช8เลี่ยงหลักเกณฑ�การกํากับดูแลเช;นกัน ซ่ึงจะส;งผลกระทบต;อ
ระบบกํากับดูแลในวงกว8าง และอาจไม;สอดคล8องกับเจตนารมณ�ในการ        
ตรากฎหมายและการปฏิรูปสื่อ 

ในชั้นนี้ เพ่ือให8เกิดความรอบคอบในการเสนอแนะต;อ ครม. จึงเห็น
สอดคล8องกับ กสทช. หลายท;านว;า กรมประชาสัมพันธ�และต8นสังกัด ควรเปMน
ผู8เสนอข8อเท็จจริง ข8อวิเคราะห� และทางออก เพ่ือให8 กสทช. พิจารณาโดยละเอียด
อีกครั้งหนึ่ง มิใช;เปMนเพียงข8อเสนอของอนุกรรมการฯ เท;านั้น” 

 
 
 
 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ :   แนวปฏิบัติในการออกอากาศช�วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ : ปส. ๒     
     
มติท่ีประชุม           ๑. เห็นชอบแนวปฏิบัติการออกอากาศช;วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี          
จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราธิราช  บรมนาถบพิตร ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบให8ผู8รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�
ออกอากาศรายการแตกต;างจากผังรายการท่ีได8รับอนุญาตไว8แล8วได8 ในระหว;างวันท่ี 
๑–๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยการออกอากาศรายการให8เปMนไปตามแนวปฏิบัติ         
การออกอากาศช;วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ        
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร และให8สอดคล8องตามแนวทาง ท่ี
คณะกรรมการฝwายประชาสัมพันธ�งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กําหนด โดยอาศัยอํานาจตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ�การจัดทําผังรายการ
สําหรับการให8บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๖ ข8อ ๑๕ และให8ได8รับ
ยกเว8นการแจ8งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ตามข8อ ๑๔ และข8อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. 
เรื ่อง หลักเกณฑ�การจัดทําผังรายการสําหรับการให8บริการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓.  มอบหมายให� กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ และสํานักงาน กสทช. ทําความเข�าใจ
แนวปฏิบัติในการออกอากาศช&วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ กับผู�รับอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน1 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง แนวปฏิบัติในการออกอากาศช;วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒   : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค./คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงาน
 ของ กสทช. ด.านกิจการโทรคมนาคม 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ

ว�าด.วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข.องกับ
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนท่ีทางบกระบบโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบรังผ้ึง 
(Cellular) ซ่ึงใช.เทคโนโลยี IMT–2000 CDMA Multi – Carrier (cdma2000)       
: ทท. 

  
มติท่ีประชุม ๑.  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต;อสรุปผลการรับฟFงความคิดเห็น

ของผู8มีส;วนได8เสียและประชาชนท่ัวไปต;อร;างประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิก
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห;งชาติ ว;าด8วยมาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข8องกับเครื่องวิทยุคมนาคม       
ในกิจการเคลื่อนท่ีทางบกระบบโทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบรังผึ้ง (Cellular) ซ่ึงใช8



๑๔ 
 

เทคโนโลยี IMT – 2000 CDMA Multi – Carrier (cdma2000) ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให8สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร;ในเว็บไซต�
ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห;งชาติ ว;าด8วยมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข8องกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
เคลื่อนท่ีทางบกระบบโทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบรังผึ้ง (Cellular) ซ่ึงใช8เทคโนโลยี 
IMT–2000 CDMA Multi – Carrier (cdma2000) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให8นําประกาศดังกล;าวข8างต8นเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก;อนนําไป   
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให8มีผลบังคับใช8ต;อไป  

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่องร;างประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห;งชาติ ว;าด8วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ�ท่ีเก่ียวข8องกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบกระบบ
โทรศัพท�เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช8เทคโนโลยี IMT–2000 CDMA 
Multi – Carrier (cdma2000)   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : แนวทางการใช.คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากลและ

ระบบคมนาคมขนส�งทางราง ย�านความถ่ี ๘๐๐/๙๐๐ MHz และคล่ืนความถ่ี 
สําหรับระบบคมนาคมขนส�งทางราง ย�านความถ่ี ๔๐๐ MHz : คภ.  

  
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห�ผลกระทบทางด8านเศรษฐศาสตร�และสังคม

เพ่ือประกอบการตัดสินใจจัดสรรย;านความถ่ี ๘๐๐/๙๐๐ MHz ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต;อแนวทางการใช8
คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลและระบบคมนาคม
ขนส;งทางราง ย;านความถ่ี ๘๐๐/๙๐๐ MHz และแนวทางการใช8คลื่นความถ่ี
สําหรับระบบคมนาคมขนส;งทางราง ย;านความถ่ี ๔๐๐ MHz ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๒.๑ เห็นชอบแนวทางการใช8คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี
สากลและระบบคมนาคมขนส;งทางราง ย;านความถ่ี ๘๐๐/๙๐๐ MHz 
ตามแนวทางท่ี ๔ก และกําหนดเง่ือนไขตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๒.๑.๑ กําหนดคลื่นความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส;งทางราง ย;านความถ่ี 
๘๘๕–๘๙๐/๙๓๐–๙๓๕ MHz ซ่ึงสามารถจัดสรรคลื่นความถ่ี
ดังกล;าวข8างต8นสําหรับระบบคมนาคมขนส;งทางรางได8ภายหลังจาก
วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ 



๑๕ 
 

 ๒.๑.๒ ในบริเวณท่ีไม;มีการใช8งานคลื่นความถ่ีสําหรับระบบอาณัติ
สัญญาณสําหรับระบบคมนาคมขนส;งทางราง กสทช. สงวนสิทธิ์
ท่ีจะพิจารณาจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกล;าวสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลร;วมด8วย เพ่ือให8การใช8คลื่นความถ่ี
เปMนไปอย;างมีประสิทธิภาพ  

 ๒.๑.๓ ในกรณีท่ีไม;มีการลงนามในสัญญาเพ่ือดําเนินการระบบอาณัติ
สัญญาณ สําหรับระบบคมนาคมขนส;งทางรางซ่ึงใช8งานคลื่นความถ่ี
ดังกล;าวภายในปD ๒๕๖๓ ให8การกําหนดคลื่นความถ่ีดังกล;าวข8างต8น
เปMนอันสิ้นผล 

ท้ังนี้ โดยให8สํานักงาน กสทช. รับข8อคิดเห็นของท่ีประชุมในประเด็นคําว;า 
“สากล” ไปปรับแก8ไขเพ่ือมิให8เกิดความสับสน 

   ๒.๒ เห็นชอบแนวทางการใช8คลื่นความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส;งทางราง 
ย;านความถ่ี ๔๐๐ MHz ตามแนวทางท่ี ๑ และกําหนดเง่ือนไขตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๒.๒.๑ สํารองคลื่นความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส;งทางราง ย;านความถ่ี 
๔๑๙.๓๗๕–๔๒๐/๔๒๙.๓๗๕–๔๓๐ MHz (ความกว8างแถบ
คลื่นความถี่ ๒ x ๖๒๕ kHz) ซึ่งสามารถจัดสรรคลื่นความถ่ี
ดังกล;าวข8างต8นสําหรับระบบคมนาคมขนส;งทางรางได8ภายหลัง
จากท่ีผู8ใช8คลื่นความถ่ีรายเดิมได8โยกย8ายออกจากย;านความถ่ี
ดังกล;าวภายในสิ้นปD ๒๕๖๓ แล8ว   

 ๒.๒.๒ ในบริเวณท่ีไม;มีการใช8งานคลื่นความถ่ีสําหรับระบบอาณัติ
สัญญาณสําหรับระบบคมนาคมขนส;งทางราง กสทช. สงวนสิทธิ์
ท่ีจะพิจารณาจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกล;าวสําหรับกิจการอ่ืนร;วมด8วย 
เพ่ือให8การใช8คลื่นความถ่ีเปMนไปอย;างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒.๓ ในกรณีท่ีไม;มีการลงนามในสัญญาเพ่ือดําเนินการระบบอาณัติ
สัญญาณ สําหรับระบบคมนาคมขนส;งทางรางซึ่งใช8งานคลื่น
ความถี่ดังกล;าวภายในปD ๒๕๖๓ ให8การสํารองคลื่นความถ่ี
ดังกล;าวข8างต8นเปMนอันสิ้นผล   

 ท้ังนี้ ให8สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ8งกระทรวงคมนาคมและดําเนินการในส;วน
ท่ีเก่ียวข8องต;อไป 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ  ขอเปKดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให8 
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐  ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒  เรื่อง  แนวทางการใช8คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนท่ีสากลและระบบคมนาคมขนส;งทางราง ย;านความถ่ี ๘๐๐/๙๐๐ MHz 
และคลื่นความถ่ี สําหรับระบบคมนาคมขนส;งทางราง ย;านความถ่ี ๔๐๐ MHz   



๑๖ 
 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๐๕ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๒ ดังนี้              

“รายงานการศึกษาการใช8คลื่นความถ่ีสําหรับสื่อสารข8อมูลระบบอาณัติ
สัญญาณของระบบคมนาคมขนส;งทางรางนั้น ขาดการศึกษาเปรียบเทียบ       
การใช8คลื่นความถี่ในย;านอื่น มีเพียงการศึกษาเฉพาะคลื่นความถี่ย;าน    
๘๐๐/๙๐๐ MHz เท;านั้น ทําให8ขาดทางเลือกในการพิจารณาย;านคลื่นความถ่ี
ท่ีเหมาะสม เนื่องจากคลื่นความถ่ี ๘๐๐/๙๐๐ MHz เปMนย;าน Coverage band 
ของบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี การจัดสรรให8กับการขนส;งทางรางจึงจะกระทบ
ต;อการให8บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี แต;หากไม;จัดสรรให8การขนส;งทางรางก็จะกระทบ
ต;อโครงการรถไฟความเร็วสูง การดําเนินการที่ถูกต8องจึงต8องมีการศึกษา
เปรียบเทียบการใช8คลื่นความถ่ีในย;านต;างๆ เพ่ือให8มีข8อมูลประกอบการตัดสินใจ
อย;างมีประสิทธิภาพ 

อย;างไรก็ตาม เม่ือเสนอให8ใช8คลื่นความถ่ีย;าน ๘๐๐/๙๐๐ MHz แล8ว         
ก็ควรลดผลกระทบต;อบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีด8วยการประสานการใช8
ประโยชน�จากคลื่นความถ่ีนอกพ้ืนท่ีแนวทางรถไฟ และควรเร;งดําเนินการ   
นําคลื่นความถ่ีย;าน ๗๐๐ MHz มาให8บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีต;อไป” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : ร�างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการใช.คล่ืนความถ่ี ๙๒๐ – ๙๒๕ เมกะเฮิรตซ� 

จํานวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม :  
คภ. ทท. คท. ปท.๑ ปท.๒ 

  
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร;างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับ    

การใช8คลื่นความถ่ี ๙๒๐ – ๙๒๕ เมกะเฮิรตซ� จํานวน ๓ ฉบับ และแนวทาง    
การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ได8แก; ๑) ร;างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตให8ใช8คลื่นความถ่ีย;าน ๙๒๐–๙๒๕ เมกะเฮิรตซ�  
๒) ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม 
และอุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification 
: RFID และ ๓) ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีไม;ใช;ประเภท Radio 
Frequency Identification : RFID ซ่ึงใช8คลื่นความถ่ีย;าน ๙๒๐ – ๙๒๕ เมกะเฮิรตซ� 
และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ือรองรับการ
ใช8งานในลักษณะ Internet of Things (IoT)  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให8มีการรับฟFงความคิดเห็นสาธารณะ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ เพ่ือให8เปMนไปตามมาตรา ๒๘ แห;งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต;อไป  

 



๑๗ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการใช8คลื่นความถ่ี 
๙๒๐ – ๙๒๕ เมกะเฮิรตซ� จํานวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : การยกเลิกผู.มีอํานาจเหนือตลาดอย�างมีนัยสําคัญในตลาดค.าปลีกบริการ 
                              โทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายในประเทศ :  มท. วท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ไม;เห็นชอบกับข8อเสนอของสํานักงาน กสทช. ท่ีเสนอให8ยกเลิกผู8มีอํานาจ 

เหนือตลาดอย;างมีนัยสําคัญในตลาดค8าปลีกบริการโทรศัพท� เคลื่อนท่ี
ภายในประเทศย8อนหลังไปต้ังแต;วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗  

๒. ในส;วนท่ีเลขาธิการ กสทช.  ได8มีคําสั่งกําหนดค;าปรับทางปกครอง เนื่องจากผู8ประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ไม;ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราข้ันสูงของค;าบริการ
โทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีประเภทเสียงภายในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ให8ดําเนินการตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข8องต;อไป 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกต โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให8       
ในภายหลัง     

 
หมายเหตุ                 ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔  เรื่อง การยกเลิกผู8มีอํานาจเหนือตลาดอย;างมีนัยสําคัญในตลาด
ค8าปลีกบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีภายในประเทศ 

  ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี  สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๐๖ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๔ ดังนี้    

“ผมเห็นด8วยตามข8อสังเกตของรองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ 
ท่ีแสดงต;อท่ีประชุม กสทช. โดยผมเห็นว;าในช;วงปD พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ผู8ให8บริการ
ต;างโอนย8ายผู8ใช8บริการภายใต8สัญญาสัมปทานไปยังบริษัทในเครือท่ีให8บริการ 
3G ภายใต8ระบบใบอนุญาต แต;สัดส;วนผู8ใช8บริการท่ีแท8จริงของแต;ละค;ายมิได8
เปลี่ยนแปลงไปมาก ระดับการแข;งขันในตลาดจึงมิได8เปลี่ยนแปลงอย;างมีนัยสําคัญ 
การแยกพิจารณารายนิติบุคคล โดยละเลยสภาพแท8จริงของตลาดทําให8
สํานักงาน กสทช. เสนอยกเลิกผู8มีอํานาจเหนือตลาด แต;หากพิจารณาในลักษณะ 
Collective Dominance ก็ย;อมจะพบว;าตลาดยังมีผู8มีอํานาจเหนือตลาด  
มิใช;ไม;มีเลย ซ่ึงก็คือกลุ;มบริษัทเดิม ดังนั้น หากจะยกเลิกผู8มีอํานาจเหนือตลาดเดิม 
ก็ต8องประกาศผู8 มี อํานาจเหนือตลาดตามสภาพตลาดท่ีแท8จริงทดแทน       
การดําเนินการเพียงยกเลิกแต;ด8านเดียว ย;อมเปMนการดําเนินการท่ีไม;ครบถ8วน
สมบูรณ� และตามประกาศ กทช. เดิม ก็ให8อํานาจคณะกรรมการในการกําหนด
ผู8มีอํานาจเหนือตลาดร;วมกัน (Collective Dominance) จึงมิใช;ปFญหาข8อจํากัด
ของประกาศแต;อย;างใด 



๑๘ 
 

ในส;วนข8อมูล HHI ที่สํานักงาน กสทช. เสนอว;าลดลงจากระดับ 
๓,๓๐๐ เหลือเพียง ๑,๗๑๕ นั้น ก็เปMนเพราะการแยกพิจารณารายนิติบุคคล 
ซ่ึงค;า HHI ในปFจจุบันก็กลับมาสูงในระดับ ๓,๓๐๐ เช;นเดิม แสดงให8เห็นว;า
สภาพตลาดมิได8มีการแข;งขันเพ่ิมข้ึนจริงตามข8อวิเคราะห�ของสํานักงาน 
กสทช. แต;เกิดจากการใช8เทคนิคการคํานวณซึ่งมิได8สะท8อนสภาพตลาด      
ท่ีแท8จริง 

กรณีท่ีมีการกล;าวอ8างว;า ประเด็นท่ีเสนอนี้ผ;านคณะอนุกรรมการ          
ที่ปรึกษากฎหมายฯ แล8ว ผมมีข8อสังเกตว;าคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
ประเด็นด8านกฎหมายเท;านั้นมิได8พิจารณาข8อมูลสภาพการแข;งขันท่ีแท8จริง   
ในตลาด เม่ือสํานักงาน กสทช. เสนอข8อมูลสภาพตลาดท่ีไม;ครบถ8วนมิได8เสนอ  
การวิเคราะห�สภาพตลาดบนหลักการ Collective Dominance ตามประกาศ กทช. 
ก็ย;อมทําให8ผลการพิจารณาด8านกฎหมายยืนอยู;บนข8อเท็จจริงท่ีไม;ครบถ8วน 

ผมมีข8อสังเกตว;า ท้ังท่ีสํานักงาน กสทช. รายงานว;า ผู8มีอํานาจเหนือตลาด
ได8ฝwาฝ�นการกําหนดอัตราข้ันสูงของค;าบริการมาโดยตลอด แต;กลับท้ิงช;วงเวลา
ในการบังคับและกําหนดค;าปรับทางปกครอง ซ่ึงหากมีการดําเนินการโดยเร็ว 
ก็จะไม;มีประเด็นการขอยกเลิกผู8มีอํานาจเหนือตลาดด8วยจุดประสงค�จะไม;ต8อง
ชําระค;าปรับทางปกครอง เพราะทุกฝwายยอมรับข8อเท็จจริงว;า ในขณะท่ีมี
ประกาศอัตราข้ันสูงของค;าบริการฯ มีผู8มีอํานาจเหนือตลาดจริงและมีการฝwาฝ�น
ประกาศอัตราขั้นสูงจริง หากบังคับทางปกครองอย;างมีประสิทธิภาพ       
ย;อมจะต8องชําระค;าปรับทางปกครองโดยไม;อาจโต8แย8งได8 แต;เม่ือการบังคับ
ทางปกครองล;าช8าออกไป จึงมีการสร8างข8อมูลว;า ในวันท่ีบังคับทางปกครอง 
สภาพตลาดได8เปลี่ยนแปลงไปแล8ว” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด.วยการประสานและ

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๑   
ในประเด็นด.านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม : คภ. 

  
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร;วมทางเทคนิคว;าด8วย          

การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC)        
ครั้งที่ ๓๑ (The 31th Meeting of Joint Technical Committee on 
Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia 
Common Border – JTC) ในประเด็นด8านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ซ่ึงจัดข้ึนระหว;างวันท่ี ๒๕ – ๒๗  



๑๙ 
 

เมษายน ๒๕๖๐ ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย ตามเอกสารท่ีสํานักงาน  
กสทช. เสนอ 

 ๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ท่ีมีต;อบันทึกความตกลง
ร;วมในส;วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) การประชุม 
Working Group 1 (Broadcasting Service) และการประชุม Working Group 2 
(Mobile and Non – broadcasting Services) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร;วมทางเทคนิค ว;าด8วย 
การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC)   
ครั้งท่ี ๓๑ ในประเด็นด8านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : แนวทางการดําเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดําท่ี ๖๖๒/๒๕๖๐ ระหว�าง
 นายธีระวัฒน� คชพิมพ� ผู.ฟeองคดี กับสํานักงาน กสทช. ผู.ถูกฟeองคดีท่ี ๑ และ
 กสทช. ผู.ถูกฟeองคดีท่ี ๒ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด   
 ผู.ร.องสอดท่ี ๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ผู.ร.องสอดท่ี ๒ : มท.  
    
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8สํานักงาน กสทช. ดําเนินการเรื่องแนวทางการดําเนินคดีต;อศาลปกครอง 

คดีหมายเลขดําท่ี ๖๖๒/๒๕๖๐ ระหว;าง นายธีระวัฒน� คชพิมพ�  ผู8ฟOองคดี กับ
สํานักงาน กสทช. ผู8ถูกฟOองคดีท่ี ๑ และ กสทช. ผู8ถูกฟOองคดีท่ี ๒ บริษัท ทรูมูฟ เอช 
ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ผู8ร8องสอดท่ี ๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ผู8ร8องสอดท่ี ๒ ให8เปMนไปตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐         
เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การมอบอํานาจให8ดําเนินคดีต;อ
ศาลปกครองและศาลยุติธรรมแทน กสทช.  

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง แนวทางการดําเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดําท่ี ๖๖๒/๒๕๖๐ 
ระหว;าง นายธีระวัฒน� คชพิมพ�  ผู8ฟOองคดี กับสํานักงาน กสทช. ผู8ถูกฟOองคดีท่ี ๑ 
และ กสทช. ผู8ถูกฟOองคดีท่ี ๒ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด    
 ผู8ร8องสอดท่ี ๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ผู8ร8องสอดท่ี ๒ 

 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด.วยการจัดพนักงานและลูกจ.างเข.าพักอาศัยในบ.านพัก
และค�าตอบแทนเพ่ือทดแทนการเข.าพักอาศัยในบ.านพัก พ.ศ. .... : นย. บย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร;างระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการจัดพนักงานและลูกจ8างเข8าพักอาศัย

ในบ8านพักและค;าตอบแทนเพ่ือทดแทนการเข8าพักอาศัยในบ8านพัก พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให8ตัดข8อ ๓ ของร;างระเบียบดังกล;าวออก 
และนําร;างระเบียบดังกล;าวเสนอประธาน กสทช. ลงนาม ก;อนนําไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให8มีผลบังคับใช8ต;อไป   

  

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง ร;างระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการจัดพนักงานและลูกจ8างเข8าพัก
อาศัยในบ8านพักและค;าตอบแทนเพ่ือทดแทนการเข8าพักอาศัยในบ8านพัก พ.ศ. .... 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การปรับปรุงแผนการประชุม กสทช. ประจําปf ๒๕๖๐ (ระหว�างเดือนสิงหาคม –  
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๐) : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนการประชุม กสทช. ประจําปD ๒๕๖๐ (ระหว;างเดือนสิงหาคม – 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๐)  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให8ตัดกําหนดการ
ประชุม กสทช. ลําดับท่ี ๖ ออกไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง การปรับปรุงแผนการประชุม กสทช. ประจําปD ๒๕๖๐ 
(ระหว;างเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๖๐)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด.วยการจ�ายค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ 

พ.ศ. .... : นย. บย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร;างระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการจ;ายค;าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ทําการ พ.ศ. . . .. ท้ังนี้  โดยให8ปรับแก8ไขอัตราและหลักเกณฑ�การจ;ายเงิน
ค;าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ ตามความเห็นของสํานักงาน กสทช. 
ก;อนนําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามในระเบียบให8มีผลบังคับใช8ต;อไป ดังนี้  
๑) การปฏิบัติงานในวันทําการ ให8จ;ายได8ไม;เกินวันละ ๓๐๐ บาท  โดยปฏิบัติงาน

ไม;น8อยกว;า ๔ ชั่วโมง กรณีปฏิบัติงานไม;ครบ ๔ ชั่วโมง ให8จ;ายได8ในอัตรา
ชั่วโมงละ ๗๐ บาท 

๒) การปฏิ บั ติงานในวันหยุดทําการ ให8จ; ายได8 ไม; เ กินวันละ ๖๐๐ บาท          
โดยปฏิบัติงานไม;น8อยกว;า ๗ ชั่วโมง กรณีปฏิบัติงานไม;ครบ ๗ ชั่วโมง ให8จ;าย
ได8ในอัตราชั่วโมงละ ๘๐ บาท 

 



๒๑ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง ร;างระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการจ;ายค;าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ พ.ศ. .... 

 
ประธาน ได8แจ8งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐          

ให8ท่ีประชุมทราบ พร8อมกล;าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล;าวปKดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐  น.         
 
 
              


