
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

นัดพเิศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุ ชั้น ๑๒  อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

_______________________________ 
 
ผู้เข้าประชุม 
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ กรรมการ 
๓. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์  กรรมการ 
๔. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ กรรมการ 
๖. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๘.  นายฐากร  ตัณฑสิทธ์ิ  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 
๑. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์  ติดภารกิจ 
๒. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง่า ติดภารกิจ 
๓. ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ  ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล  ผู้อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย์  เจียรานุชาติ  ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กร 
๓. นายบุญย่ิง  โหมดเทศน์  ผู้บริหารระดับต้น  
    สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
 



๒ 
 

๔. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้บริหารระดับต้น 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท์ ผู้บริหารระดับต้น    
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก่งสาร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวกานต์ชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุชญา  สดศรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   สํานักสื่อสารองค์กร 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี  ลูกจ้าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑. นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล   รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นายฉันทพันธ์  ขําโคกกรวด ผู้อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๓. นางยุพา  จันทร์กระจ่าง   ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๔. นางสาวลักษมี  นุตตะโร   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง   
    สํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
    
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธาน    กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

วันน้ีเป็นการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ซึ่งมีเรื่องสําคัญที่จะเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณารวม ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และ
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ่านไปสู่การ
รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และ ๒) เรื่อง การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้า
รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒       : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ ๓       : รายงานผลการดําเนินงาน 
  - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระที่ ๔       :  เรื่องเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑    :  ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อองค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ : ทบ. 

   
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง 

รายช่ือองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ออกไปและให้
สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. ในครั้งต่อไป 

  

ระเบยีบวาระที่ ๕       : เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๑    : เรือ่งที่ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 

- ไม่มี - 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๒    : เรือ่งที่ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 

- ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๓    : เรือ่งการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๓.๑ : การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ : ปบ. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให ้เสนอช่ือบุคคลในส่วนของสํานักงาน กสทช. เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็น

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จํานวน ๒ รายได้แก่ 
๑. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร  ด้านสื่อสารมวลชน 

 ๒. รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์  ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. จัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 อน่ึง กสทช. สภิุญญาฯ ของดออกเสยีงในวาระน้ี 
 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๑  เรื่อง การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 



๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒  : กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกผู้ เข้าร่วมโครงการสนับสนุน
ประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
: พย. 

 
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมเสียงข้างมาก ( ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ)  

กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  กสทช. พลเอก สุกิจฯ  กสทช.ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ธวัชชัยฯ )  มีมติเห็นชอบกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือก
ผู ้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี ่ยนผ่านไปสู ่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี โดย
กําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ดังน้ี 
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
     ๑) เห็นชอบกําหนดทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท   ทั้งน้ี โดยเปิดโอกาส             
         ใหผู้้ที่มทีุนจดทะเบียนน้อยสามารถไปเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ิมเติมได้ 

๒) เห็นชอบการกําหนดวางเงินประกันหรือหลักประกันไม่น้อยกว่า  
         ร้อยละ ๕  เมื่อนําคูปองมาขึ้นเงิน แต่เปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วมโครงการฯ   
            สามารถนํา  Bank  Guarantee มาเปลี่ยนได้ในภายหลัง 

   ๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ  
๑) จัดให้มีจุดรบับริการเป็นการทั่วไป ณ สถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง     

                                                         ได้ง่ายและสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ อย่างน้อยจังหวัดละ ๔ แห่ง  
๒) จัดให้มีจุดบริการหลังการขาย  ณ สถานที่ที่ประชาชนสามารถ เข้าถึงได้ง่าย 
     และสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ อย่างน้อยจังหวัดละ ๒ แห่ง  
๓) จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน (Call Center) ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  

ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ       
๔) จัดทําบัญชีสํารองจําหน่ายเคร่ืองรับโทรทัศน์หรือเคร่ืองรับสัญญาณ โทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลตามแนวทางที่ กสทช.กําหนด  
๕) จัดให้มีการแสดงเลขหมายประจําเครื่อง  เพ่ือขอรับสต๊ิกเกอร์ไปจําหน่าย

ในแต่ละครั้ง ทั้งน้ี เพ่ือระบุรหัสของผู้เข้าร่วมโครงการและเลขหมาย
ประจําเคร่ืองไว้ในสต๊ิกเกอร์     

ทั้งน้ี ให้ระบุเพ่ิมเติมในร่างขอบเขต (TOR) ของผู้เข้าร่วมโครงการว่า
เง่ือนไขที่ กสทช. ได้ให้ความเห็นชอบจะต้องนําเสนอคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหน่ึง ซึ่งหาก 
คสช. ไม่เห็นชอบให้ดําเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่สามารถฟ้องร้อง
หรือเรียกค่าเสียหายใด  ๆ ได้  

      ที่ประชุมเสียงข้างน้อย ( กสทช.ประวิทย์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ) ขอสงวนความเห็น 
โดยจะจัดส่งบันทึกความเห็นให้ในภายหลัง  

  



๕ 
 

  ๒. มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. รับข้อคดิเห็นในประเด็นต่างๆ ของที่ประชุมไป   
                                   พิจารณาดําเนินการดังน้ี 
  ๒.๑   ให้กําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมใน TOR ในเรื่องระยะเวลาประกัน  โดยกําหนด

ระยะเวลาการประกันไว้ ๒ ปี   สําหรับในกรณีที่เครื่องและอุปกรณ์รับ
สัญญาณ ชํารุดให้นําไปเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน ๓๐ วัน และในกรณีที่พ้น
ระยะเวลา ๓๐ วัน   หากเกิดความเสียหาย/ชํารุด ซึ่งจะต้องส่งไปซ่อม 
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จัดให้มีเครื่องและอุปกรณ์รับสัญญาณ สํารองให้
ใช้ไปพลางก่อน   

   ๒.๒  ให้สํานักงาน กสทช. ศึกษาและกําหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลไว้ล่วงหน้า 

  ๒.๓ ให้สํานักงาน กสทช. รวบรวมข้อมูลหลักฐาน/ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการ
กระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการดําเนิน
โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ 

   ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และรวบรวมนําเสนอที่ประชุม กสทช.เพ่ือ
พิจารณากําหนดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว   

หมายเหตุ  ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ  ครั้งที ่๔/๒๕๕๗  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติ  
ที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๓.๒  เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล   

 ๒. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ มีประเด็นข้อสังเกต ขอให้สํานักงาน กสทช.ไป
ศึกษาเรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนว่าจะอยู่ในอํานาจของสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ เน่ืองจากการดําเนินโครงการฯ 
ดังกล่าว เป็นไปในลักษณะให้การอุดหนุน (Subsidy)      

   ๓. กสทช. รศ.ประเสริฐฯ มีบันทึกด่วนมาก ที่สทช.๑๐๐๑.๑/๓๕๒๔ ลงวันที่ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอให้ตรวจสอบมติที่ประชุมในข้อคุณสมบัติทั่วไป 
เรื่อง การกําหนดวางเงินประกัน 

   ๔. กสทช. สภิุญญาฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๙/๑๙๗ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  ดังน้ี 
“๑.  ดิฉันมีความเห็นต่างในเร่ืองทุนจดทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ

กล่าวคือการกําหนดทุนจดทะเบียนที่ไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท เป็น
การเพียงพอแล้ว เน่ืองจากคุณสมบัติดังกล่าวเป็นเรื่องของกระบวนการ
ธุรกิจ  ส่วนการวางทุนประกันก่อนการจําหน่ายในมูลค่าที่สูง อาจเป็น
การกีดกันผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและกลาง   ดังนั้น เพื่อให้
เกิดหลักประกันในการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานควรให้ความสําคัญใน
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เรื่องการวางหลักประกัน   โดยให้มีระบบการหักส่วนแบ่งมูลค่าคูปองไว้
ร้อยละห้า    ทัง้น้ีเพ่ือให้เงินจํานวนดังกล่าว สามารถนํามาเยียวยาผู้บริโภค
ได้ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ดําเนินการตามกติกา  และให้ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถนําแบงค์การันตีมาทดแทนเงินประกันได้ในภายหลัง  

  ๒. นอกจากน้ีดิฉันยังเห็นว่า สํานักงานควรเข้มงวดกับผู้ประกอบการกล่อง
รับสัญญาณทีดํ่าเนินการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่
เป็นนิติบุคคลท่ี กสทช.  เคยพิจารณาไมย่อมรับหรือต้องถกูหลีกเลี่ยง หรือ
นิติบุคคลที่อยู่ในระหว่างที่สํานักงาน กสทช. เสนอต่อ กสทช. เพ่ือพิจารณา
ไม่ยอมรับหรือต้องถูกหลีกเลี่ยง  นอกจากน้ีดิฉันยังเห็นว่าควรมีการกําหนด
เง่ือนไขเพิ่มเติมกับผู้เข้าร่วมโครงการในเรื่องระยะเวลาประกันเป็นเวลาสองปี 
และสามารถนําอุปกรณ์มาเปลี่ยนได้ภายใน ๓๐ วันกรณีที่เสียหายหรือ 
ชํารุด รวมทั้งมีเครื่องสํารองให้ใช้หากมีการนําอุปกรณ์ไปส่งซ่อม   

๓. เพ่ือให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและ
ความรัดกุมในการทํางาน ดิฉันเสนอให้สํานักงานจัดทําคู่มือที่เก่ียวข้อง
กับโครงการสนับสนุนฯ เพ่ือแสดงขั้นตอนทั้งหมดอย่างเป็นระบบ และ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น หน้าที่ของ
ผู้จัดส่งคูปอง วิ ธีการและรูปแบบการจัดส่ง ขั้นตอนในการจัดส่ง 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ เง่ือนไขและข้อปฏิบัติ  เป็นต้น” 

  ๕. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๒๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานการประชุม กสทช.   
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  ดังน้ี 
“ ๑. ในกรณีการกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผมเห็นว่า เรื่องทุน

จดทะเบียนกับเรื่องการวางเงินหลักประกันเป็นคนละเรื่องกัน กล่าวคือ 
การกําหนดให้มีการวางเงินหลักประกันน้ันมีนัยของการประกันความ
เสี่ยงหรือช่วยรับประกันว่าหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะมีทรัพยากร
สําหรับรองรับปัญหา เป็นส่วนที่จะใช้ในการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคได้ 
หลักการสําคัญของการกําหนดหลักประกันน้ีจึงอยู่ที่ความเพียงพอท่ีจะ
รองรับความเสียหาย ขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงว่าไม่เป็นภาระที่ไม่เกิน
ควรไปสําหรับผู้ประกอบการด้วย ทั้งน้ี ผมเห็นว่าการกําหนดหลักประกัน
ร้อยละ ๕ ของมูลค่าคูปองที่จัดจําหน่ายได้น้ันเพียงพอแล้วสําหรับที่จะ
รองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เน่ืองจากตามสถิติปกติน้ัน เครื่องที่
ผลิตจากโรงงานมีอัตราเฉลี่ยความเสียหายอยู่ที่ร้อยละ ๑ เท่าน้ัน      
ในขณะที่ราคาคูปองของโครงการน้ีกําหนดไว้ไม่สูงนัก อันส่งผลให้ 
margin ของผู้ประกอบการมีค่อนข้างตํ่า จึงไม่ควรที่จะกําหนดการ
วางเงินหลักประกันที่สูงไปกว่าน้ี 

ส่วนเร่ืองของทุนจดทะเบียนมิได้มีนัยต่อการคุ้มครองผู้บริโภคแต่
อย่างใด เป็นเพียงเร่ืองของกระบวนการทางธุรกิจ และไม่มีการวางเม็ด
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เงินจริง ผมจึงเห็นว่าไม่จําต้องให้ความสําคัญในประเด็นน้ีก็ได้ แต่เพ่ือ
เปิดโอกาสให้บริษัทขนาดเล็กด้วย ประกอบกับคํานึงถึงลักษณะการเข้า
ร่วมโครงการของผู้ประกอบการว่า มิใช่แต่ละรายจะเข้าร่วมในสัดส่วน
เต็มมูลค่าโครงการทั้งหมด แต่บางรายอาจเลือกทาํในสัดส่วนเล็กๆ ดังน้ัน
ผมจึงเห็นว่า การกําหนดทุนจดทะเบียนที่ ๑ ล้านบาทมีความเหมาะสม 
เน่ืองจากจะทําให้บริษัทที่เป็นผู้รับใบอนุญาตและจําหน่ายกล่องทั้งหมด
เข้าร่วมได้  

๒. อย่างไรก็ดี ในภาพรวมแล้ว  ผมเห็นว่าประเด็นสําคัญของเร่ืองน้ีก็คือการ
เร่งดําเนินโครงการ ให้การแจกคูปองเริ่มต้นได้เร็วที่สุด 

๓. ด้วยนัยความสําคัญตามทีแ่สดงความเห็นไว้ในข้อ ๑.ในแง่ของการวางเงิน
หลักประกัน ผมจึงเห็นว่าควรใช้วิธีการหักจากมูลค่าคูปองเมื่อผู้ประกอบการ
นํามาขึ้นเงิน โดยไม่จําเป็นต้องเป็นการวางเงินล่วงหน้า  

๔. เรื่องของคุณสมบัติเฉพาะในส่วนจุดบริการ ผมเห็นว่าควรกําหนดให้
ชัดเจนว่าจุดบริการขณะขายและจุดบริการหลังการขายควรเป็นจุด
เดียวกัน 

๕. ในส่วนการจัดการเรื่องร้องเรียนน้ัน ผมเห็นว่าสามารถใช้กลไกที่มีอยู่เดิม
ของ กสทช. ที่มีการแยกระหว่างฝั่งโทรคมนาคมกับฝั่งวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ อยู่แล้ว โดยอาจมีการกําหนดให้ชัดเจนว่ากรณีมี
ปัญหาที่ไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้เป็นอํานาจดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ
หรือกรรมการ กสท. ที่จะสั่งให้มีการหักเงินหลักประกันมาชดใช้ความ
เสียหายได้ โดยผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการหรือ กสท. ให้ถือ
เป็นที่สิ้นสุด” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓  : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ : บย. 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การ

อุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ออกไปและให้สํานักงาน กสทช. นําเสนอ
ที่ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔     : เรื่องค้างการพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๔.๑ : การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย สําหรับการดําเนินงานสนับสนุนประชาชน 
                              ในการเปลีย่นผา่นไปสู่การรบัชมโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล และการ  
                              ปรับแผนงบประมาณรายจ่าย  กลางปี  ประจําปี ๒๕๕๗  :  คณะอนุกรรมการ  
                              พิจารณางบประมาณฯ  ยย. 
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มติที่ประชุม    ๑. ที่ประชุมเสียงข้างมาก ( ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ)  

กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  กสทช.พลเอก สุกิจฯ  
และ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ ) มีมติอนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
กลางปี ประจําปี ๒๕๕๗ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ ดังน้ี 

       ๑) อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย  กลางปี ประจําปี ๒๕๕๗ ภายใน    
                                       กรอบวงเงินงบประมาณเดิม จํานวนทั้งสิ้น ๕,๔๕๗.๒๐๖ ล้านบาท  
       ๒) อนุมัติงบประมาณรายจ่าย สําหรับการดําเนินงานสนับสนุนประชาชนใน

การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จํานวน
ทั้งสิ้น ๑๖๕.๕๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าจัดทําคูปอง จํานวน ๓๒.๗๗๕ 
ล้านบาท ค่าสต๊ิกเกอร์ จํานวน ๓๔.๕๐๐ ล้านบาท (จะได้รับเงินคืนจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อมาขอรับการจัดสรรสต๊ิกเกอร์) และค่าจัดส่งคูปอง
และค่าบริหารจัดการโครงการฯ และการตรวจสอบ จํานวน ๑๓๒.๗๒๕ ล้าน
บาท ทั้งน้ี กรณีค่าจัดส่งคูปองให้ปรับเพ่ิมได้ตามอัตราที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จํากัด เรียกจัดเก็บจริง 

       ๓) อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย กลางปี ๒๕๕๗ ภายในกรอบ
วงเงินงบประมาณที่เพ่ิม จํานวนทั้งสิ้น ๕,๖๒๒.๗๐๖ ล้านบาท โดยในส่วน
ที่ปรับเพ่ิมจํานวน ๑๖๕.๕๐๐ ล้านบาท  พิจารณาจัดสรรจากวงเงิน
ประมาณการรายรับส่วนที่เพ่ิม จํานวน ๑,๒๘๘.๔๓๖ ล้านบาท สําหรับ
รายรับส่วนที่เหลือจ่ายจะได้นําส่งเป็นรายได้รัฐ   ณ  สิ้นปีงบประมาณต่อไป 
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ ดังน้ี 
๓.๑) รายจ่ายการดําเนินงานของภารกิจร่วม จํานวนเงิน ๒,๕๒๘.๘๓๘  ล้านบาท      

                                             ๓.๒) รายจ่ายการดําเนินงานของสายงานกํากับดูแลประธาน กสทช. 
                                              จํานวน ๑,๐๒๔.๒๖๔ ล้านบาท  

(๑) สายงานบริหารองค์กร จํานวนเงิน ๑๓๙.๙๗๐ ล้านบาท 
(๒) สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร จํานวนเงิน               

                                                           ๔๐๔.๓๕๙  ล้านบาท       
                                        (๓) สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค จํานวนเงิน      
                                                 ๔๗๙.๙๓๕ ล้านบาท                                     
                                     ๓.๓) รายจ่ายดําเนินงานของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์    

        จํานวนเงิน  ๙๕๓.๖๑๙ ล้านบาท 
                                       ๓.๔) รายจ่ายดําเนินการของสายงานกิจการโทรคมนาคม จํานวนเงิน     
                                              ๙๕๓.๖๑๙ ล้านบาท          
                                       ๓.๕) รายจ่ายการดําเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ   
                                              จํานวนเงิน ๘๒.๘๖๖ ล้านบาท 



๙ 
 

           ๓.๖) เงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ จํานวนเงิน ๕๐.๐๐๐ ลา้นบาท 
        ๓.๗) เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเป็น จํานวนเงิน ๓๐.๐๐๐ ล้านบาท 

  ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ)  ขอสงวนความเห็น       
  โดยจะจัดส่งบันทึกความเห็นให้ในภายหลงั 

๒. ที่ประชุมรับทราบเร่ืองการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๘ ของ
สํานักงาน กสทช. ซึ่งเลขาธิการ กสทช. ได้รับการประสานงานจากคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้สํานักงาน กสทช. จัดส่งเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ๒๕๕๘ ของสํานักงาน กสทช. เพ่ือให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ตามท่ี เลขาธิการ กสทช. 
รายงานให้ที่ประชุมทราบ ทั้งน้ี ให้ เลขาธิการ กสทช.จัดประชุมช้ีแจงผู้บริหาร
ของสํานักงาน กสทช. เพ่ือขอให้เร่งรัดการจัดทํางบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๘ 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. และที่ประชุม กสทช.พิจารณา ก่อนนําเสนอคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
อน่ึง ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๘ ให้สํานักงาน กสทช.จัดทํา
งบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ KPI ของสํานักงาน กสทช. 

 
หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติ 

ที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๔.๑ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
สําหรับการดําเนินงานสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
กลางปี ประจําปี ๒๕๕๗    

๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๙/๑๙๗ ลงวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานการประชุม กสทช.    
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  ดังน้ี 
“๑.  ดิฉันเห็นชอบในกรอบวงเงินจํานวน ๑๖๕.๕๐๐ ล้านบาท สําหรับการ

ดําเนินงานสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และมีข้อเสนอเพ่ิมเติมในกระบวนการแจก
คูปองไปยังแต่ละครัวเรือน โดยเห็นว่าสํานักงานควรจัดส่งข้อมูล          
ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการ
เปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลตลอดจนระบุหมายเลขโทรศัพท์
เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ เกิดปัญหา โดยใช้ขนาดตัวหนังสือ         
ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการทําความ
เข้าใจในเรื่องสิทธิและการคุ้มครองที่พึงได้รับ ตลอดจนเนื้อหาที่ป้องกัน 
มิให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบหรือหลอกลวงจากผู้ประกอบการ 



๑๐ 
 

  ๒. สําหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ๒๕๕๗ ภายในกรอบ
วงเงิน ดิฉันมีข้อสังเกตว่า การปรับเพ่ิมและลดงบประมาณรายจ่าย      
มีจํานวนเท่ากันส่งผลให้กรอบวงเงินเดิมจึงยังคงอยู่เท่าเดิม เน่ืองจาก
สํานักงานได้จัดทําโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินทดแทนโครงการท่ียกเลิกเป็น
วงเงินงบประมาณท่ีเท่ากันอย่างพอดี ดังเช่น ที่ปรากฏในโครงการของ
กิจการฝั่งกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งดิฉันได้ต้ังข้อสังเกตไว้ในการ
พิจารณาวาระดังกล่าวในช้ันการประชุม กสท. แล้ว นอกจากน้ี ดิฉันยัง
สนับสนุนข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ที่ว่า 
ควรจัดทํารายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบคําของบประมาณ
ของสายงานเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจนและเหมาะสมในการพิจารณา เช่น 
โครงการที่ปรับเพ่ิมโครงการใหม่ในฝั่งกระจายเสียงฯ จํานวน ๗ โครงการ 
จํานวนเงิน ๑๓๘.๒ ล้านบาท ควรแนบรายละเอียดของโครงการให้
กรรมการพิจารณาด้วย อีกทั้งการให้เหตุผลในส่วนคําช้ีแจงไม่ได้ทําให้
เห็นความชัดเจนในการปรับเพ่ิมงบประมาณแต่อย่างใด เช่น มีการปรับ
เพ่ิมงบค่ารับรองในสายงานโทรคมนาคมจากวงเงิน ๓ ล้าน เป็น ๕ ล้านบาท 
ขณะที่ในส่วนของการปรับลดงบประมาณ พบว่า ในหลายโครงการไม่มี
คําช้ีแจง มีเพียงการระบุว่า ยกเลิกการดําเนินโครงการ เช่น โครงการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้บริการโรมมิ่งแก่
ประชาชนในชนบท หรือคําช้ีแจงในการยกเลิกโครงการไม่มีความชัดเจน 
ซึ่งสะท้อนถึงความไม่ชัดเจนต้ังแต่ตอนต้ังโครงการ เช่น โครงการเผยแพร่
ความรู้เพ่ือสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล จํานวน ๓๐ ล้านบาท เป็นต้น” 

 ๓. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๒๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานการประชุม กสทช.    
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  ดังน้ี  
“๑. เน่ืองจากในการเสนอเรื่องการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี 

ประจําปี ๒๕๕๗ ให้ พิจารณา ไม่ ว่าจะในช้ัน กทค .  หรือ กสทช . 
สํานักงาน กสทช. มิได้นําเสนอรายละเอียดของโครงการที่เสนอเพ่ิมเติม 
ซึ่งมีบางส่วนเป็นโครงการที่ผูกพันงบข้ามปีด้วย ผมจึงไม่อาจให้ความ
เห็นชอบในส่วนของงบประมาณส่วนเพ่ิมได้ แต่ผมเห็นชอบในส่วนของ
งบประมาณที่ขอลด และเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณตามที่ปรับ
แผน ทั้งน้ีเพ่ือให้สํานักงาน กสทช. สามารถดําเนินการงานต่างๆ ได้ต่อไป 
โดยเฉพาะการดําเนินการโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ที่ควรจะต้องเร่งรัดให้
สามารถแจกจ่ายคูปองสู่มือประชาชนโดยเร็วที่สุด 

๒. ในหลักการแล้วผมไม่เห็นด้วยที่มีการเสนอโครงการที่มีการผูกพัน
งบประมาณข้ามปีในช่วงของการปรับแผนงบประมาณกลางปีเช่นน้ี 



๑๑ 
 

เน่ืองจากเป็นการสร้างภาระทางงบประมาณให้แก่ปีงบประมาณต่อๆ ไป 
แท้จริงแล้วโครงการลักษณะดังกล่าวสามารถนําเสนอในการจัดทําแผน
งบประมาณประจําปี ส่วนการปรับแผนงบประมาณกลางปีน้ันควรจัดทํา
โครงการเพ่ือทดแทนหรือชดเชยงบประมาณส่วนที่มาจากการปรับลด
เท่าน้ัน 

๓. กรณีของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๕๘  ผมมขี้อสงัเกต
เพ่ิมเติม ๒ ประการคือ   ๑) เห็นควรที่สํานักงาน กสทช. จะต้องเร่งรัด
ขั้นตอนดําเนินการให้เร็วขึ้น เพ่ือให้สามารถผ่านกระบวนการพิจารณา
ทั้งหมดก่อนที่ปีงบประมาณจะเริ่มขึ้น   ๒) ควรต้องจัดทํา KPI ให้สอดคล้อง
กับแผนงบประมาณ    โดยกําหนดไว้ต้ังแต่ต้นเพ่ือความชัดเจนและความ
ถูกต้อง-เป็นธรรมในการประเมินต่อไป ทั้งน้ีโดยที่ตัวช้ีวัดควรจะตอบสนองต่อ
ภารกิจที่สําคัญตามแผนแมบ่ทที่เก่ียวข้องด้วย 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๔.๒  : ประธาน กสทช. และ กสทช. พิจารณาเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทย  

และพิจารณาองค์ประกอบคณะผู้แทนของสํานักงาน กสทช. ในการเข้าร่วม
การประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอํานาจเต็มปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ของสหภาพโทรคมนาคม 
ระหว่างประเทศ (ITU) (Plenipotentiary Conference ๒๐๑๔ หรือ PP-๑๔) 
ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม –  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   ณ เมืองปซูาน  สาธารณรัฐ
เกาหลี : ตย. 

   
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๒ เรื่อง ประธาน กสทช. และ กสทช. 

พิจารณาเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทย และพิจารณาองค์ประกอบคณะ
ผู้แทนของสํานักงาน กสทช. ในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอํานาจเต็มปี   
ค.ศ. ๒๐๑๔  ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) (Plenipotentiary 
Conference ๒๐๑๔ หรือ PP-๑๔) ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม –  ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗   ณ เมืองปูซาน  สาธารณรัฐเกาหลี ออกไปและให้สํานักงาน กสทช. 
นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต่อไป  

 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๔.๓ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบรเิวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๕  ใน
ประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม : กสท.  กทค.  คภ. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๓  เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดน 
ไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๕ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 



๑๒ 
 

กิจการโทรคมนาคม  และกิจการวิทยุคมนาคม ออกไป และให้สํานักงาน กสทช. 
นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต่อไป  

 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๔.๔ : ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และคา่ใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการ

และคณะทํางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... : นย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๔ เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วย

การประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ออกไปและให้สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาในคร้ังต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๕ : ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เรื่อง 

ความชอบด้วยกฎหมายของการออกระเบียบของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และความชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน : บย.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๕ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เรื่อง ความชอบด้วยกฎหมายของการออกระเบียบ
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และความชอบด้วย
กฎหมายในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ออกไปและ
ให้สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต่อไป  

 
ประธาน  ได้แจ้งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗  

ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๒๕  น.  
 
 
 
 
 
 
 
 


