
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชมุ  ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์  รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ  กรรมการ 
๕. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง่า กรรมการ 
๖. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์  กรรมการ 
๗. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๘. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ กรรมการ 
๙. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๐. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๑. นายฐากร  ตัณฑสิทธ์ิ  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

๑. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ ไปราชการต่างประเทศ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล  ผู้อํานวยการกลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย์  เจียรานุชาติ  ผู้อํานวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
๓. นายบุญย่ิง  โหมดเทศน์  ผู้บริหารระดับต้น  
   กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้บริหารระดับต้น  
   กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม 
 



 ๒ 
 

๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท์  ผู้บริหารระดับต้น  
   กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก่งสาร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวกานต์ชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวสุชญา  สดศรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
    กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
    กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี  ลูกจ้าง กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑. นางสาววัจนา  ช่ืนทองคํา ผู้อํานวยการกลุ่มงานการต่างประเทศ 
๒. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารคดีและนิติการ  
๓. นายชุติเดช  บุญโกสุมภ์ ผู้ อํานวยการกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐานการใช้และ

เช่ือมต่อโครงข่าย 
๔. นางสาวมณีรัตน์  กําจรกิจการ ผู้อํานวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 
๕. นางสุพินญา  จําปี ผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม 
๖. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู้ อํานวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม 
๗. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้บริหารระดับต้น รักษาการในตําแหน่งผู้ อํานวยการ      

กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ 

๘. นางยุพา  จันทร์กระจ่าง ผู้บริหารระดับต้น รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 

๙. นายนิพนธ์ จงวิชิต  ผู้บริหารระดับต้น รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
กลุ่มงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ 



 ๓ 
 

๑๐. นายธราเทพ  เทวกุล ณ อยุธยา  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑๑. นางเบ็ญจวรรณ  ปัญญางาม ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานการต่างประเทศ 
๑๒. นายโสรัจจ์  ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม  
๑๓. นางสาวอริสรา  มาพบสขุ   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ่มงานบริหารคดีและนิติการ 
๑๔. นางสาวสุชารีย์  ช่างทอง  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น กลุ่มงานบริหารคดีและนิติการ 
๑๕. นางสาวลักษมี  นุตตะโร  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุ่มงานยุทธศาสตร์

และการงบประมาณ 
๑๖. นางสาวปุณย์สิรี  ฉัตรจินดา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ่มงานการอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๗. นางสาวพรรณิภา  สีใส  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ่มงานการอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๘. นางขวัญใจ  สุปัญโญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ่มงานบริหารและจัดการ

เลขหมายโทรคมนาคม 
๑๙. นายชวัลวิทย์  ธีระพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ่มงานบริหารและจัดการ

เลขหมายโทรคมนาคม 
๒๐. นายศุภกาญจน์  บุญจันทร์ พนักงานปฏิบัติการระดับสงู กลุ่มงานบริหารและจัดการ

เลขหมายโทรคมนาคม 
๒๑. นายสุดนภา  อ้ึงตระกูล  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุ่มงานค่าธรรมเนียม

และอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๒๒. นายคณิน  นิติวงศ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน 

การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย 
๒๓. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ่มงานมาตรฐานและ

เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒๔. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๒๕. นางสาวภัทราภา  อัศวนภากาศ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง 

และโทรทัศน์ 
๒๖. นายวสุ อมรนพวงศ์  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุ่มงานกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

๒๗. นายสิทธิ สามิภักด์ิ  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุ่มงานกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

 



 ๔ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน     กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    :   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

๑. เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวม            
๘ องค์กร ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเร ือ 
กองทัพอากาศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) โดยมีเนื้อหา
สําคัญเป็นการสร้างความเข้าใจ และกําหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานดังกล่าว กับสํานักงาน กสทช. นอกจากน้ี ยังมีการสนับสนุน    
การวิจัยและพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลด้วย 

๒. เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ 
Spectrum Regulator for Thailand Digital Communities ณ บริเวณช้ัน ๑ 
ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ซึ่งสํานักงาน กสทช. จัดขึ้นระหว่างวันที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อแสดงเกี ่ยวกับบทบาท หน้าที่ 
ความก้าวหน้าทางด้านสื่อสาร และผลการดําเนินงานของ กสทช. ทั้งด้าน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม นอกจากน้ี  
ได้จัดต้ังศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียนสําหรับผู้ประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยต่างๆ 
รวมทั้งจัดการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ก้าวสู่โลกการสื่อสารยุคดิจิตอลเต็มรูปแบบ
กับ กสทช.” โดยมีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) และ 
กสทช. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เป็นผู้ร่วมอภิปรายในการเสวนาดังกล่าว ซึ่ง
ได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้เก่ียวข้องจํานวนมาก 

๓. เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน กสทช. ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน ๔
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการใช้  
บริการข้อมูลข้ามแดนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือที่เรียกว่า Data 
Roaming เพ่ือให้ประชาชนท่ีจะเดินทางไปต่างประเทศ ได้ทราบข้อมูลและ 
มีความระมัดระวังในการใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟน รวมถึงวิธีการปิดบริการ 
รับส่งข้อมูลผ่านระบบอัตโนมัติโดยกด *106# โทรออก ทุกเครือข่าย โดย     
ไม่เสียค่าใช้บริการ โดยมีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ) 



 ๕ 
 

เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. (นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) พร้อมด้วย
นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อํานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีฯ 
ดังกล่าว ซึ่งในช่วงแรกเป็นระยะช่ัวคราว และจะขยายเวลาดําเนินการต่อไปอีก 

๔. สํานักงาน กสทช. ได้จัดพิมพ์หนังสือพัดรองงานพระราชพิธีในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ   
เน่ืองในโอกาส “งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร   
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖” ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผล   
การประกวดหนังสือดีเด่น ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ตัดสินให้หนังสือดังกล่าว 
ได้รับรางวัลดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗ หนังสือสวยงามท่ัวไป กลุ่มหนังสือสวยงาม 
ซึ่งมีกําหนดให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเข้ารับพระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่นดังกล่าวต่อไป    
จึงขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณเลขาธิการ กสทช. และสํานักงาน     
กสทช. ซึ่งมีผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขาธิการและกํากับดูแลองค์กร (นางบายศรี    
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) เป็นผู้ดําเนินการจัดพิมพ์ และมีพลอากาศเอก ไพโรจน์ 
รัตนพล เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ นอกจากน้ี สํานักงาน กสทช. ได้รับแจ้งว่า 
ปฏิทินประจําปี ๒๕๕๗ ของ กสทช. ได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่น รางวัลสุริยศศิธร 
ประจําปี ๒๕๕๗ จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะได้ไปรับ
มอบรางวัลในโอกาสต่อไป 

๕. สํานักงาน กสทช. จะเป็นเจ้าภาพพิธีบําเพ็ญพระกุศลพระศพ เพ่ืออุทิศถวาย
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันศุกร์ที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๗ โดยเริ่มพิธีในเวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร 
ซึ่งสํานักงาน กสทช. ได้จัดส่งกําหนดการให้กรรมการทุกท่านทราบแล้ว หาก
ไม่ติดภารกิจสําคัญอ่ืน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธี  โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
มติที่ประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๗ 
    
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการแก้ไขรายงาน
การประชุม วาระที่ ๕.๒๕ เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรักษาพยาบาล
ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. .... ในส่วนมติที่ประชุมให้ถูกต้อง และดําเนินการ 
ปรับปรุงระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง        
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่นําไปลงราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามมติที่
ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  

 



 ๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๗ 
 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
  
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ (กสท.) : ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ)  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามท่ี
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓  :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :                

ประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามที่ 

ประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ)  เสนอ  
 
ระเบียบวาระที่  ๔   : เรื่องเพื่อทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเร่ืองเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน   

๖  เรื่อง ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประธาน กสทช. (ระหว่างวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) : ปบ. 

  
มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของที ่ปรึกษาประธาน กสทช. ระหว่าง      

วันที ่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จํานวน ๔ ท่าน ได้แก่ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช พลเอก ชิตศักด์ิ ประเสริฐ นายสุรินทร์   
จิรวิศิษฎ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง 
ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.  
เสนอ  

 



 ๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๓๑๓๓/๒๕๕๕ ระหว่างพระมหาประกอบ 
ธัมมชีโว ผู้ฟ้องคดี นางกุหลาบ แสงโสดา และพวกรวม ๑๐๒ คน ผู้ร้องสอด  
กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ กสท. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ : กสท. มส. 

 
มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๓๑๓๓/๒๕๕๕ ระหว่าง       

พระมหาประกอบ ธัมมชีโว ผู้ฟ้องคดี นางกุหลาบ แสงโสดา และพวกรวม    
๑๐๒ คน ผู้ร้องสอด กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ กสท. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๔.๓  : แนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที ่ ๒๔๐๓/๒๕๕๖ ระหว่าง   

หม่อมราชวงศ์ทองศิริ ทองแถม และพวกรวม ๖ คน ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช.    
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน : กสท. มส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๒๔๐๓/๒๕๕๖ ระหว่าง

หม่อมราชวงศ์ทองศิริ ทองแถม และพวกรวม ๖ คน ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔  : รายงานผลการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ต้ังแต่

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ : กทค. รท.  
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเร่ือง รายงานผลการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ในกิจการโทรคมนาคม โดยขอให้สํานักงาน กสทช. รายงานให้ที่ประชุม กทค. 
ทราบทุกเดือนด้วย  
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕  : ร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน การติดตาม และการประเมินผล
เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ : ทบ. 

 
มติที่ประชุม รับทราบ ร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน การติดตาม และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 



 ๘ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ขอให้สํานักงาน กสทช. จัดส่งสําเนามติคณะอนุกรรมการ      
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ให้กรรมการ 
กสทช. ทุกท่านด้วย 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖  : รายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัย 

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะประจําปี ๒๕๕๖ : ทบ.  
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ   
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะประจําปี ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ขอให้สํานักงาน กสทช. เร่งรัดการจัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทั้ง
ให้พิจารณาเปรียบเทียบเน้ือหาผลการดําเนินงานของกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่จะบรรจุไว้ใน
รายงานประจําปี ๒๕๕๖ ด้วย 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕  :   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๑  :   เรื่องทีผ่่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๑ : ขอเปลี่ยนแปลงองคป์ระกอบรายชื่ออนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ : กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชยัฯ 
 
มติที่ประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช.  ตามมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามที่รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  ดังน้ี 
๑) ให้แต่งต้ัง ผศ. ดร. ภูรี สิรสุนทร เป็นอนุกรรมการส่งเสริมและกํากับการ

แข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๒) ให้แต่งต้ัง นางสาวกรรวี ธัญญะตุลย์ เป็นอนุกรรมการบัตรผู้ประกาศใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๓) ให้แต่งต้ัง นางสาวเทพวรรณ ปรีดาเกษมสิน เป็นอนุกรรมการจัดทํามาตรฐาน

ด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๔) ให้แต่งต้ัง นายสมยศ สมวิวัฒน์ชัย เป็นอนุกรรมการจัดทําแผนการปรับเปลี่ยน

ระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 



 ๙ 
 

 ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังอนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ดังกล่าวข้างต้น ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของ    
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ 
และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการ
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาทางธุรกิจเก่ียวกับ

กิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกบนคลื่นความถ่ี MMDS ระหว่างบริษัท 
อสมท จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จํากัด : กสท. คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานฯ มส. 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีต่อผลการ

พิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาทางธุรกิจเก่ียวกับกิจการโทรทัศน์
ระบบบอกรับสมาชิกบนคลื่นความถ่ี MMDS ระหว่างบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
กับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จํากัด ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญา
สัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามท่ีรองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  

 อน่ึง กสทช. ประวิทย์ฯ และ กสทช. ดร. สุทธิพลฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ได้จัดส่งหนังสือด่วนมาก ที่ นร ๖๑๐๐/๙๔๕     

ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความเป็นธรรม ช้ีแจงข้อเท็จจริงและ      
ข้อกฎหมายเพ่ิมเติม และโต้แย้งคัดค้านคําสั่ง กสท. ให้แก่ คณะกรรมการ 
กสทช. และ เลขาธิการ กสทช. ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เมื่อเวลา 
๐๙.๔๕ น. ซึ่งที ่ประชุม กสทช. ได้เริ ่มการประชุมไปแล้ว ตั้งแต่เวลา  
๐๙.๓๐ น.  

 ๒. กสทช. ดร. สุทธิพลฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๕/๒๐๙ ลงวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๕๗ ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม จํานวน ๒ หน้า 
ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑     

 ๓. กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๗๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
ในส่วนของหมายเหตุของวาระที่ ๕.๑.๒ ดังน้ี 



 ๑๐ 
 

“๑.  เมื่อผลการพิจารณาช้ีว่ามีการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็น
การกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกเหนือจากส่วนของการแก้ไข ยังมี
ประเด็นต้องพิจารณาในส่วนของบทลงโทษด้วย ซึ่งสํานักงาน กสทช. ควร
ตรวจสอบข้อกฎหมายให้ชัดแจ้ง และหากมีการบัญญัติบทกําหนดโทษไว้ 
ก็จะต้องมีกระบวนการบังคับต่อไปเป็นอีกส่วนหนึ่ง เน่ืองจากกระบวนการ 
พิจารณาที่ผ่านมาเป็นการตรวจสอบตาม บทบัญญัติมาตรา ๘๒ และ 
๘๓ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เท่าน้ัน 

๒.   เน่ืองจากกรณีน้ี บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือร้องเรียน
มายัง กสทช. โดยทักท้วงในประเด็นกระบวนการพิจารณา ดังน้ัน     
จึงสมควรมีการตรวจสอบกระบวนการทางปกครองว่ามีการดําเนินการ
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เพียงใด โดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ผู้เก่ียวข้อง
ในการช้ีแจงแสดงหลักฐาน 

  ๓.  ประเด็นข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ที่ว่า ต่อไปจะมีการนําเทคโนโลยี
ของกิจการหน่ึงไปให้บริการในอีกกิจการหน่ึง ซึ่งก่อให้เกิดโจทย์ในการ
กํากับดูแล ผมเห็นว่าเป็นประเด็นสําคัญที่ควรจะต้อง  หารือกันต่อไป 

  ๔.  ผมสนับสนุนความเห็นของ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ที่ว่า เมื่อเริ่มมี
การบังคับใช้บทบัญญัติมาตรา ๔๓ (๒) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรร     
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กําหนดให้ใบอนุญาตใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นสิทธิเฉพาะตัวที่จะโอนแก่กัน
มิได้ และผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตัวเอง สํานักงาน กสทช. 
ก็ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติดังกล่าวด้วย ในส่วนที่เก่ียวกับ
สถานีวิทยุ ๑ ปณ. ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแบบ อย่างแก่ผู้รับใบอนุญาตอ่ืนๆ” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ : แนวปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้บังคับ 
ซ่ึงมีลักษณะการประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา :  กสท. 
คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานฯ คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเป็น
การใช้คลื่นความถ่ีฯ มส. ปส.๓ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบแนวปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง 

หรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้บังคับ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน
ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการพิจารณา
ความจําเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
ตามท่ี รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ 



 ๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑.๔  : ร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน    
ในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๒) : กสท. อนุกรรมการจัดทํามาตรฐานด้านเทคนิคฯ   
ทส.  

 
มติที่ประชุม ๑.  ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผน

ความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ 

 ๒.  มอบอํานาจให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓     
ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และ
ให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน 
กสทช. เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

   
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถ่ีวิทยุสําหรับ
กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑.๕  : การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต        

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ภายหลังการ   
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ : กสท. ปส.๒. มส.  

 
มติที่ประชุม ๑.  เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความ

คิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตาม
เอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของสํานักงาน กสทช. ต่อไป  

 ๒. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ)          
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ  
กสทช. ดร. สุทธิพลฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และกสทช. พลเอก สุกิจฯ)         
มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตามที่ รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ) เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของ
ที่ประชุมไปดําเนินการ ดังน้ี ๑) ให้เพ่ิมเติมในส่วนบทอาศัยอํานาจบทจํากัด
สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต่อท้ายพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ขาดไป ได้แก่ มาตรา ๒๙ ประกอบ
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ 



 ๑๒ 
 

มาตรา ๔๗ ควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทจํากัดสิทธิ ซึ่งแต่เดิมไปอ้างมาตรา ๖๑ 
และ ๖๔ และ ๒) ให้ตรวจสอบภาคผนวก ก แนบท้ายร่างประกาศข้อ ๑.๔ 
ทั้งน้ีเพ่ือให้มีความถูกต้องก่อนนําเสนอประธาน กสท. เพ่ือลงนามใน
ประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้นในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. ตามมติ 
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือนําไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

    อน่ึง กสทช. ดร. สุทธิพลฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นเร่ืองคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 สําหรับที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช.ประวิทย์ฯ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ 
กสทช. สุภิญญาฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส่งให้
ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  

 ๒. กสทช. ดร. สุทธิพลฯ มีบันทึกด่วนที่สุดที่ สทช. ๑๐๐๓.๕/๑๘๘ ลงวันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๗ ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม จํานวน 
๓ หน้า ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑     

 ๓. กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๗๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
ในส่วนของหมายเหตุของวาระที่ ๕.๑.๕ ดังน้ี 
“๑.  การที่ร่างประกาศฯ ที่ปรับปรุงแล้วยังกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาต

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 
ประเภทที่สอง เพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ กรณีที่ผู้ขอรับอนุญาต
เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยที่มี
วัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการเพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ ต้อง
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
เก่ียวกับความปลอดภัยสาธารณะ และต้องให้การรับรองว่าได้ดําเนินการ
ช่วยเหลือหรือร่วมกับหน่วยงานรัฐดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ืองเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับว่าเป็นการกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม   
ที่อาจเป็นการใช้อํานาจและส่งผลเป็นการจํากัดสิทธิผู้ อ่ืนเกินกว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  ๒.  การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่สอง อาจหารายได้จากการ
โฆษณาภาพลักษณ์และโฆษณาบริการธุรกิจได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ช่ัวโมงละ ๑๐ นาที แต่รวมเฉลี่ยตลอดทั้งวันแล้วต้องไม่เกินช่ัวโมงละ  
๘ นาที แม้จะเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย แต่อาจไม่สอดคล้องกับ



 ๑๓ 
 

หลักการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยเฉพาะเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการประเภททางธุรกิจที่ต้อง
เข้าสู่ตลาดด้วยการประมูลคลื่นความถ่ี 

  ๓.  จากเอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ 
พบว่า ผู้ที่ให้ความคิดเห็นทั้งหมดเป็นบุคคลท่ีมาจากหน่วยงานรัฐด้าน
ความมั่นคงและองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านความมั่นคงเท่าน้ัน จึงมี
ข้อสังเกตว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่เกิดขึ้นน่าจะได้รับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องไม่ครบถ้วนครอบคลุมและขาดความ
หลากหลาย อันส่งผลต่อเน่ืองให้สาระที่มีการเสนอให้ปรับปรุงขาด
ความครบถ้วนครอบคลุมไปด้วย” 

  ๔. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓ .๙/๐๘๓ ลงวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๗ ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม 
จํานวน ๔ หน้า ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕     
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑     

  ๕.  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๘/๐๖๖  ลงวันที่ ๑๑ 
เมษายน ๒๕๕๗ ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม 
จํานวน ๒ หน้า ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕    
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑     

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑.๖  : การลาออกและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ือของคณะอนุกรรมการ 

เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : กสท. นส.  
 
มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งต้ัง นายอนิรุทธ์ แสนมนตรีกุล และ ผศ. นพนันท์ วรรณเทพสกุล เป็น

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และแต่งต้ังนางสาวปัทมาวรรณ ศักด์ิภิรมย์ เป็นอนุกรรมการ 
ในคณะอนุกรรมการกําหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แทนอนุกรรมการท่ีลาออก ซึ่งเป็นการใช้อํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ     
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ี รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ 

 ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังกล่าวข้างต้น ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง การลาออกและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ือของ
คณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



 ๑๔ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๒  :   เรื่องทีผ่่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : การแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถ่ี        

ภาคประชาชน (เพิ่มเติม) : กทค. คท. 
 
มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งต้ัง นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจโทรคมนาคม 

เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน 
(เพิ่มเติม) แทนนายประเสริฐ อภิปุญญา อนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นการใช้อํานาจ  
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ       
พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

   
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น
และความถ่ีภาคประชาชน (เพ่ิมเติม) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒  :  การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติ

สําหรับภารกิจด้านกิจการดาวเทียมระหว่างสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : กทค. ปท.๑ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติ

สําหรับภารกิจด้านกิจการดาวเทียมระหว่างสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีองค์ประกอบ อํานาจหน้าที่และวาระ
การปฏิบัติงาน ๖ เดือน นับต้ังแต่วันที่มีคําสั่งแต่งต้ัง ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ 
กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนค่าเบ้ียประชุม        
ตามข้อ ๑๔ (๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุม 
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ดังน้ี 
๑. เลขาธิการ กสทช.    ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
๒. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
๓. รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจโทรคมนาคม     ประธานอนุกรรมการ 
๔. รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ 
 ที่ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 มอบหมาย 
 
 



 ๑๕ 
 

๕. รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  อนุกรรมการ 
๖. ผู้อํานวยการกลุ่มงานการอนุญาตและกํากับ 
 วิทยุคมนาคม หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
๗. ผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมหรือผู้แทน  อนุกรรมการ   
๘. ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารความถ่ีวิทยุหรือผู้แทน  อนุกรรมการ  
๙. ผู้อํานวยการกลุ่มงานการต่างประเทศหรือผู้แทน  อนุกรรมการ  
๑๐. ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยี  อนุกรรมการ 
 สารสนเทศและการสื่อสาร    
๑๑. ผู้อํานวยการสํานักกิจการอวกาศแห่งชาติ  อนุกรรมการ  
๑๒. ผู้อํานวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบ  อนุกรรมการและ 
 กิจการโทรคมนาคม ๑     เลขานุการ  
๑๓. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 โทรคมนาคม ๑     
๑๔. เจ้าหน้าที่สํานักกิจการอวกาศแห่งชาติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อพิจารณา 
กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับภารกิจด้านกิจการดาวเทียมระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือ
พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับภารกิจด้านกิจการดาวเทียมระหว่าง
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 ๒. กสทช. ดร. สุทธิพลฯ มีข้อสังเกตประเด็นเรื่อง การตราพระราชบัญญัติ
ดาวเทียมสื่อสาร เพ่ือให้คณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือพิจารณากําหนด
แนวทางปฏิบัติสําหรับภารกิจด้านกิจการดาวเทียมระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พิจารณาเสนอ
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการต่อไป 

 
 
 
 



 ๑๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื ่อนไข เกี ่ยวกับการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการบริการ   
ดาวเทียมสื่อสาร : กทค. คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ฯ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไข เก่ียวกับการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร 
ออกไปไม่เกิน ๑ ปี โดยให้มีผลต่อเน่ืองจากระยะเวลาการปฏิบัติงานตามคําสั่ง 
กสทช. ที่ ๓๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ (วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
จนถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘) ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ  

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับดูแล 
กิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  

ที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. .... : กทค. ชท. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)          

รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ฯ) กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ  
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  กสทช. ดร.สุทธิพลฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช. 
พลเอก สุกิจฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ) เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง  
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้สํานักงาน กสทช. จัดรับฟัง   
ความคิดเห็นสาธารณะเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ   
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยรับข้อสังเกตของที่ประชุมเรื่อง   
การกําหนดอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายที่ควรใช้อัตราสะท้อนต้นทุนไปประกอบ   
ในการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว 

 สําหรับที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช.ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง  

 
 
 



 ๑๗ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. .... 

 ๒. กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๗๗ ลงวันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
ในส่วนของหมายเหตุของวาระที่ ๕.๒.๔ ดังน้ี 

 “๑.  เป้าหมายและทิศทางของการกํากับดูแลเรื่องอัตราค่าตอบแทนการ
เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมคือการทําให้อัตราราคาลดลง ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการลดราคาค่าบริการปลายทางและทําให้ประโยชน์ตกแก่
ผู้บริโภค เน่ืองจากในการให้บริการของตลาดปัจจุบันน้ันเป็นที่ชัดเจนว่า  
มีค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายฯ เป็นต้นทุนหลัก 

๒.  หลักการที่สําคัญของการกํากับอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายฯ 
คือ ราคาที่กําหนดเป็นอัตราอ้างอิงน้ันต้องเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุน
ของผู้ประกอบการมากที่สุด ซึ่งกฎหมายก็ได้บัญญัติหลักการข้อน้ีไว้ด้วย 
ดังน้ันเมื่อผลการศึกษาของที่ปรึกษาระบุว่า ต้นทุนการเช่ือมต่อฯ ของ
ผู้ประกอบการอยู่ที่ ๐.๒๑ บาท (๒๑ สตางค์) ต่อนาที จึงควรใช้อัตรา
สะท้อนต้นทุนดังกล่าวเป็นอัตราอ้างอิง แต่หากคํานึงถึงผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรม และเลือกใช้วิธีทยอยลดเป็นระยะ ก็ควรที่จะเริ่มลดต้ังแต่
ปีแรก ซึ่งอาจอยู่ที่อัตรา ๐.๓๙ บาทต่อนาที หรือ ๐.๓๔ บาทต่อนาที 
เพ่ือเป็นการส่งสัญญาณให้อุตสาหกรรมทราบว่าจะมีการลดอัตราค่า
เช่ือมต่อโครงข่ายฯ ลง และแสดงให้สังคมเห็นว่าทาง กสทช. ได้กํากับ
ดูแลอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายฯ ตามต้นทุนจริง 

  ๓.  แม้การประกาศอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อฯ ที่ ๐.๔๕ บาทต่อนาที
จะเป็นไปตามคําแนะนําทางเลือกหนึ่งของที่ปรึกษา แต่ก็มีแนวโน้มที่จะ
เป็นการกระทําผิดมาตรา ๒๙ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งกําหนดให้ “การกําหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเช่ือมต่อโครงข่าย
ค่าธรรมเนียมใดๆ หรือค่าบริการในการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติน้ีและ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. 
คํานึงถึงประโยชน์สาธารณะและภาระของผู้บริโภค ความสอดคล้องกับต้นทุน
การให้บริการ ความคุ้มค่า และการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ
ด้วย” โดยทางเลือกน้ีมีสาระสําคัญที่การคํานึงถึงผลกระทบเร่ืองรายได้
ของผู้ประกอบการเท่าน้ัน แต่ไม่น่าจะเป็นภาระในการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการเกินสมควร เน่ืองจากอัตราดังกล่าวมีการประกาศใช้มา
ต้ังแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แล้ว 

 



 ๑๘ 
 

 ๔.  การกําหนดค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายฯ ในอัตราที่สูงยังเป็น
อุปสรรคกับการพัฒนาตลาดโทรคมนาคมในระยะยาว เน่ืองจากเป็น
การสร้างต้นทุนเพ่ิมให้กับผู้ประกอบการท่ีมีโครงข่ายขนาดเล็ก ที่จําเป็น 
ต้องขอเช่ือมต่อโครงข่ายกับผู้ประกอบการท่ีมีโครงข่ายขนาดใหญ่
บ่อยครั้ง และเป็นฝ่ายที่ต้องจ่ายมากกว่า ต้นทุนส่วนน้ีทําให้ผู้ประกอบ
รายเล็กเสียเปรียบในการแข่งขัน และส่งผลกระทบต่อศักยภาพการ
ขยายโครงข่าย ซึ่งทําให้เกิดปัญหาในลักษณะที่เป็นวังวน อีกทั้งยังเป็น
การกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดด้วย” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ : แนวทางการดําเนินคดีปกครอง : กทค. มท. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)          

รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ฯ) กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ  
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ กสทช. ดร.สุทธิพลฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช.   
พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีปกครองในด้านกิจการโทรคมนาคม 
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
๑. กรณีที่มีการฟ้อง กสทช. กสท. หรือ กทค. เก่ียวกับปฏิบัติหน้าที่ในทุกกรณี 

ให้ประธาน กสทช. เป็นผู้รับมอบอํานาจในการดําเนินกระบวนพิจารณา   
คดีปกครอง แทน กสทช. กสท. หรือ กทค. แล้วแต่กรณี  

๒. ให้ประธาน กสทช. มีอํานาจมอบอํานาจช่วงหรือมอบฉันทะในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีปกครองตาม ๑. ให้กรรมการ กสทช. กรรมการ กสท. 
กรรมการ กทค. ท่านใดท่านหน่ึงหรือหลายท่าน หรือเลขาธิการ กสทช. 
แล้วแต่กรณีได้ โดยกรรมการ กสทช. กรรมการ กสท. กรรมการ กทค. หรือ
เลขาธิการ กสทช. ผู้รับมอบอํานาจช่วงหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ให้
เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. กสท. หรือ กทค. แล้วแต่กรณี 
ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ) มีมติ
เห็นชอบตามแนวทางของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง แนวทางการดําเนินคดีปกครอง 
 ๒. กสทช. ดร. สุทธิพลฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๕/๑๘๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 

๒๕๕๗ ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม จํานวน ๓ หน้า 
ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑   



 ๑๙ 
 

 ๓. กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๘๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
ในส่วนของหมายเหตุของวาระที่ ๕.๒.๕ ดังน้ี 

 “๑.  แนวทางดําเนินการตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอน้ันมีลักษณะเป็นการ
จํากัดการใช้ดุลพินิจมอบอํานาจตามเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงเป็นครั้งๆ 
ไปของกรรมการ โดยโอนอํานาจไปไว้ที่ประธาน กสทช. ในคราวเดียว และ
ให้ประธาน กสทช. เป็นผู้มอบอํานาจช่วงให้กรรมการรายหน่ึงรายใดหรือ
หลายรายเป็นครั้งๆ ตามมติที่ประชุม กสท. กทค. หรือ กสทช. ต่อไป 
ซึ่งหากเกิดกรณีที่ กสทช. ท่านหน่ึงท่านใด ไม่เห็นชอบกับสิ่งที่ผู้รับมอบ
อํานาจช่วง (ตัวแทนประเภทหนึ่ง) กระทํา ตัวการ คือ กสทช. แต่ละท่าน 
ที่ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดได้ จะตรวจสอบได้อย่างไร หรือมีทางเลือก
อย่างไรในการรับผิด 

 ๒.  เน่ืองจากคดีที่เป็นเหตุของการเสนอแนวทางดังกล่าวแตกต่างจากคดี
ปกครองอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการฟ้องเพิกถอนมติหรือคําสั่ง กสทช แต่คดีน้ี 
บมจ. กสทฯ ฟ้องเรียกค่าเสียหายหลายแสนล้านบาท ซึ่งแม้ตาม 
พ.ร.บ. จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) ประกอบมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (การฟ้องผู้ต้องรับผิด) กําหนดว่า 
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่    
ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ แต่มาตรา ๘ ก็ให้
หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการ
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทําการน้ัน
ไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังน้ัน จึงเก่ียวข้อง
กับความรับผิดของกรรมการแต่ละคนที่จะต้องชดใช้เงิน 
อีกทั้ง เมื่อคดีน้ี ความเห็นของผมไม่ได้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และ
ในทางกฎหมายแล้ว หากมอบอํานาจไป ผมไม่อาจปฏิเสธความรับผิดได้ 
แต่ถ้ามอบอํานาจก็จะขัดต่อจุดยืนในกรณีที่เป็นเหตุแห่งคดี และหาก
จะต้องไปย่ืนคําให้การต่างหากก็เห็นว่าจะทําให้คดีเกิดข้ออ่อนได้ จึงเลือก
ที่จะไม่มอบอํานาจ ทั้งน้ีโดยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นแนวทางที่สามารถ
กระทําได้ ตามท่ีศาลปกครองสูงสุดเองเคยมีคําสั่งที่ ร. ๒๔๙/๒๕๔๕ ว่า 
“แม้หนังสือมอบอํานาจให้ดําเนินคดีจะไม่ได้กระทําให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ศาลปกครองกลางจะส่ังให้แก้ไขให้ถูกต้องได้เองตามข้อ ๔๕ 
ของระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วย   
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓” 



 ๒๐ 
 

 ๔.  สํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด มีการกําหนดแนวทาง
เอกสารท่ีต้องใช้ในการประกอบการดําเนินคดี กรณีหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องคดีปกครองและให้สํานักงานคดีปกครอง 
ดําเนินคดีให้ ไว้ในกรณีคณะกรรมการถูกฟ้อง แยกเป็น ๒ กรณี ได้แก่ 
๑) กรณีมีมติที่ประชุมมอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใด ผู้น้ันมีอํานาจ
ในการมอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนินคดีแทนคณะกรรมการ
พร้อมรายงานการประชุมในเรื่องดังกล่าว ๒) กรณีไม่มีมติที่ประชุมต้องมี
หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการทุกคน ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นสิ่งที่
สํานักงานอัยการสูงสุดยึดถือปฏิบัติในการดําเนินคดีมาตลอดโดยไม่เกิด
ปัญหาอะไร อีกทั้งสํานักงาน กสทช. ก็ช้ีแจงเองว่าในสมัย กทช. ที่มี
การมอบอํานาจให้อัยการดําเนินคดีก็ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

 ๕.  ในส่วนของคดีที่สํานักงาน กสทช. ยกมา กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แห่งหน่ึงถูกฟ้องคดี และเดิมไม่มีการมอบอํานาจแก่ผู้แทน แต่ต่อมา
เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบอํานาจและให้สัตยาบันเพ่ือรับรองการ
ดําเนินคดีของตัวแทนที่ดําเนินการไปแล้ว พร้อมกันน้ันนายกสภาฯ ได้ทํา
หนังสือมอบอํานาจให้ ศาลก็เห็นว่าการมอบอํานาจนั้นถูกต้องตามกฎหมาย
แล้ว โดยไม่จําเป็นต้องมีการลงนามมอบอํานาจจากกรรมการทุกคน  
คดีนี้จึงแสดงให้เห็นว่า แม้หากศาลเห็นว่าการมอบอํานาจไม่ถูกต้อง         
ก็สามารถแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวได้ ไม่ใช่ข้อที่จะทําให้แพ้หรือ
ชนะคดีแต่อย่างใด 

 ๖.  ผมยืนยันว่า เมื่อกรรมการทุกท่านเป็นผู้ถูกฟ้องคดี ย่อมมีสิทธิที่จะอ่าน
คําให้การ โดยสิทธิน้ันไม่ผูกกับการมอบอํานาจหรือไม่ แต่เป็นคนละ
เรื่องกับกรณีการแก้ไขหรือปรับปรุงคําให้การท่ีเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ผู้รับมอบอํานาจ หรือของที่ประชุม” 

 ๔. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๘๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
ในส่วนของหมายเหตุของวาระที่ ๕.๒.๕ ดังน้ี 

 ๑.  ในเรื่องแนวทางการดําเนินคดีปกครองในด้านกิจการโทรคมนาคม 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดิฉันเห็นว่าโดยหลักการแล้ว 
สํานักงาน กสทช. ควรจัดส่งคําฟ้อง และคําให้การคดีเพ่ือให้กรรมการ 
กสทช. ทุกคนที่ถูกฟ้องร้องในคดีปกครองได้รับทราบหรือพิจารณา
คําให้การต่อสู้คดีดังกล่าว เพ่ือจะได้ศึกษาคําฟ้อง ข้อโต้แย้งตลอดจน
แนวทางในการดําเนินคดี รวมท้ังกรรมการอาจนําเสนอข้อสังเกต หรือ
ข้อช้ีแนะอ่ืนๆ ได้  

  ๒.  สําหรับแนวปฏิบัติเก่ียวกับการมอบอํานาจให้ดําเนินคดีปกครองที่
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการโดยวิธีจัดทําเป็นหนังสือมอบอํานาจและ   
ลงนามโดยกรรมการ กสทช. ทุกท่าน น้ัน ดิฉันเห็นสอดคล้องกับ กสทช.  



 ๒๑ 
 

ประวิทย์ฯ ที่ว่า กรณีที่หน่วยงานรัฐหรือคณะกรรมการของรัฐโดนฟ้องร้อง
ในคดีปกครอง เอกสารที่ต้องส่งให้สํานักงานคดีปกครอง แบ่งออกเป็น 
สองกรณี ได้แก่ กรณีมีมติที่ประชุม และกรณีไม่มีมติที่ประชุม โดยกรณี  
มีมติที่ประชุมของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานหรือเลขานุการ   
หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดมีอํานาจในการมอบอํานาจให้พนักงานอัยการ
ดําเนินคดีแทนคณะกรรมการ พร้อมรายงานการประชุมในเรื่องดังกล่าว 
ส่วนในกรณีไม่มีมติที่ประชุม จึงต้องนําส่งหนังสือมอบอํานาจจากกรรมการ
ทุกคน ดังน้ันในกรณีของ กสทช. จึงสามารถใช้มติที่ประชุมพร้อมหนังสือ
มอบอํานาจที่ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ผู้ใดผู้หน่ึงดําเนินการได้ โดย    
ไม่จําเป็นต้องรอการลงนามจนครบถ้วนของกรรมการทั้ง ๑๑ คน ทั้งน้ี
เป็นไปตามแนวทางของสํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด”  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ : การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพื่อการเตรียมการประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 

: กทค. ปท.๑ 
 
มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบในหลักการให้ใช้เงินเพ่ือเตรียมการประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 

(เพ่ิมเติม) จํานวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยยืมเงินสํารองจ่ายจากสํานักงาน 
กสทช. ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นํามาหักเป็นค่าใช้จ่าย
จากเงินที่ได้จากการประมูลตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื ่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง       
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช.   
เสนอ 

  ๒. เห็นชอบให้ยืมเงินสํารองจ่ายจากเงินรายได้ของสํานักงาน กสทช. ตาม
มาตรา ๖๕ (๓) รายได้จากทรัพย์สินของสํานักงาน กสทช. ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๐ 
และ ข้อ ๑๑ ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้จากทรัพย์สิน
ของสํานักงาน กทช. เป็นการเพ่ิมเติม จํานวน  ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย
เมื่อรวมกับจํานวนเงินที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว จํานวน ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ ้น จํานวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตาม   
แนวทางการดําเนินการปฏิบัติภารกิจการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT  
ย่าน ๒.๑ MHz ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือการเตรียมการ
ประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 

 
 
 



 ๒๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... : กทค. จท.  
 
มติที่ประชุม ๑.  เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะและแนวทางดําเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม พ .ศ . . . . . ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช . เสนอ ทั้ง น้ี       
ให้สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสํานักงาน กสทช. ต่อไป  

 ๒. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ)          
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ฯ) กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ  
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ กสทช. ดร.สุทธิพลฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) 
เสนอ ทั้งน้ี ให้นําประกาศเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม ก่อนนําไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป   

  ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ) ขอสงวน
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

   
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. .... 

 ๒. กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๗๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
ในส่วนของหมายเหตุของวาระที่ ๕.๒.๗ ดังน้ี 
“ผมเห็นชอบผลการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... และเห็นด้วยกับหลักการ
ปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ 
อย่างไรก็ตาม ผมขอยืนยันความเห็นตามที่ได้มีการสงวนความเห็นไว้ในการ
ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในประเด็น
เลขหมายสวยที่ว่า ควรมีการใส่ถ้อยคําหรือเน้ือหาเกี่ยวกับเลขหมายสวยไว้ใน
ประกาศเรื่องแผนเลขหมายฯ เพ่ือเป็นฐานในการรับรอง เลขหมายสวยทั้งใน
ส่วนที่กันไว้แล้วหรือที่จะกันในโอกาสต่อไป ตลอดจนเพ่ือป้องกันการโต้แย้ง
หากจะมีการดําเนินการเร่ืองดังกล่าวในอนาคต ประกอบกับในการปรับปรุง
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
พ.ศ. .... ที่ดําเนินการคู่ขนานกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีการระบุในเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว จึงควรดําเนินการให้มีความสอดคล้องกัน 
ทั้งน้ี การระบุเรื่องเลขหมายสวยไว้เป็นแต่เพียงการแสดงการสงวนสิทธิ     
ในเรื่องน้ี แต่มิใช่การผูกมัดว่าจะต้องดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด” 



 ๒๓ 
 

 ๓. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๘๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
ในส่วนของหมายเหตุของวาระที่ ๕.๒.๗ ดังน้ี 
“ดิฉันมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมในเรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ... โดย
เห็นว่า ควรมีการระบุถ้อยคําที่สงวนสิทธ์ิ ให้ กสทช. สามารถดําเนินการ
จัดสรรหมายเลขโทรศัพท์สวยในร่างประกาศฉบับน้ี เน่ืองจาก เลขหมายสวย
สามารถนําไปเพ่ิมมูลค่าในท้องตลาดได้อย่างมหาศาล ทั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบ
กับฝั่งกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการประมูลคลื่นความถ่ี
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขการประมูล โดยกําหนดให้การเลือกหมายเลขลําดับการ
ให้บริการในแต่ละหมวดหมู่ เรียงตามลําดับผู้ชนะการประมูล ดิฉันจึงเห็นว่า 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและกันข้อครหาในเรื่องความ
ได้เปรียบเสียเปรียบเฉพาะกลุ่ม สํานักงานควรมีแนวทางบริหารจัดการที่
โปร่งใสเป็นธรรม คํานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นตัวต้ังมากกว่าการคํานึงถึง
ประโยชน์ของเอกชนแต่เพียงฝ่ายเดียว” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 

พ.ศ. .... : กทค. จท.   
 
มติที่ประชุม ๑.  เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะและแนวทางดําเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของสํานักงาน กสทช. ต่อไป  

 ๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื ่อง หลักเกณฑ์    
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามที่รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) เสนอ ทั้งน้ี ให้นําประกาศเสนอประธาน 
กสทช. เพ่ือลงนามก่อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป   

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 



 ๒๔ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๓  :   เรื่องการบริหารงานสาํนักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : กรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ประเภทที่ ๑) 
ประจําปี ๒๕๕๗ : ทบ.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบกรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะฯ ประจําปี 
๒๕๕๗ จํานวน ๕๐๐ ล้านบาท และให้นําวงเงินที่เหลือจากการจัดสรรเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ (ประเภทที่ ๑) ประจําปี ๒๕๕๖ ไปสมทบ
รวมกับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ (ประเภทที่ 
๑) ประจําปี ๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี โดยให้รับข้อคิดเห็นของ
ที่ประชุมไปดําเนินการก่อนนําเสนอรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาต่อไป ดังน้ี  
๑. การจัดสรรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆ  
๒. เน้นการกระจายการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมทุกภารกิจตามที่กฎหมาย

กําหนดไว้ เน่ืองจากท่ีผ่านมายังไม่ครบถ้วน อาทิ ด้านวิทยุคมนาคม ทั้งน้ี
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. การจัดสรรวงเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามมาตรา ๕๒ (๑) – (๔) ให้เท่าเทียมกันอาจไม่เหมาะสม 
ควรมีการพิจารณาในแง่ความสําคัญจําเป็นเร่งด่วน 

๔. กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ  ควรกําหนดกรอบให้ชัดเจนใน
ส่วนของการจัดสรรงบประมาณว่าควรเป็นจํานวนเท่าใดของกรอบประมาณ
การรายรับ 

๕. ควรกําหนดกรอบวงเงินในระดับโครงการด้วย ซึ่งขนาดของโครงการในแต่ละ
วัตถุประสงค์อาจแตกต่างกัน ทั้งน้ีควรมีการทบทวนข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึง
ขนาดที่เหมาะสม 

  อน่ึง กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม ในประเด็นเรื่องการโอนวงเงินข้าม
วัตถุประสงค์ โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๗๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

ขอให้บันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในส่วนของ
หมายเหตุของวาระที่ ๕.๓.๑ ดังน้ี 
“๑.  เน่ืองจากข้อมูลเก่ียวกับยอดเงินในบัญชีต่างๆ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. ช้ีแจง

ต่อที่ประชุม กสทช. มีความแตกต่างจากยอดเงินที่แสดงในเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชุมที ่นําเสนอ ดังนั ้นจึงเห็นควรที ่ต ่อไปจะต้อง
ปรับปรุงเอกสารการนําเสนอให้เป็นปัจจุบันและชัดเจนย่ิงขึ้น 



 ๒๕ 
 

  ๒.  ประเด็นที่สํานักงาน กสทช. เสนอมาตามข้อ ๔.๒ ว่าให้อนุมัติการโอนวงเงิน
ข้ามวัตถุประสงค์ได้ แม้จะมีการจํากัดว่าเฉพาะในส่วนที่เป็นบัญชีเดียวกัน 
แต่ก็เป็นการให้อํานาจและสิทธิแก่คณะกรรมการกองทุนในการพิจารณา
โครงการโดยไม่มีกรอบแยกเป็นรายวัตถุประสงค์ ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบ  
ต่อกระบวนการพิจารณาได้ โดยในกรณีกรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อน    
ในโครงการใดแม้เพียงโครงการเดียวก็จะไม่สามารถพิจารณาโครงการทั้งหมด 
เน่ืองจากอํานาจที่จะเกลี่ยงบประมาณน้ันทําให้การพิจารณาโครงการใด
โครงการหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณของโครงการทั้งหมด      
ที่เหลือได้ แต่หากมีการจํากัดกรอบวงเงินของแต่ละวัตถุประสงค์อย่าง
ชัดเจนก็จะช่วยให้กรรมการท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อนในบางโครงการยังคงมี
สิทธิพิจารณาโครงการอ่ืนที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไปได้ 
ดังน้ัน จึงเห็นว่ากรณีการโอนวงเงินข้ามวัตถุประสงค์ควรเป็นการเสนอ      
ขออนุมัติมาตามความจําเป็นเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงแล้ว” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : การปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(กตป.) : ผบ.  
 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัต ิงาน เพื ่อให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจตามที่กฎหมายกําหนด ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังน้ี 

  ๑.๑ ให้ประธาน กตป. ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 
๒๒๕,๐๐๐ บาท  

  ๑.๒ ให้กรรมการ กตป. ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 
๑๘๐,๐๐๐ บาท  

๒.  เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงระเบียบ กสทช. ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืน
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให้นําระเบียบที่แก้ไขปรับปรุง
เสนอประธาน กสทช. ลงนาม ก่อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ต่อไป   

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง การปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๑/๒๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม ดังน้ี 

 



 ๒๖ 
 

 
  ๑. เห็นชอบการปรับค่าตอบแทนของ กตป. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
  ๒. สําหรับเหตุผลสนับสนุน การปรับค่าตอบแทน มีความเห็นต่างจาก

ข้อเสนอของสํานักงานฯ ดังน้ี 
   ๒.๑ เมื่อพิจารณาหน้าที่ของ กตป. ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๗๒ 

แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ จะพบว่า วัตถุประสงค์หลัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ กตป. คือการจัดทํารายงานการประเมิน 
ผลการดําเนินงานและการบริหารงานของ กสทช. กสท. กทค. 
สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  
ข้อวิเคราะห์ของสํานักงาน กสทช. ที่ให้ กตป. มีภารกิจหน้าที่ 
ในการตรวจสอบ กสทช. กสท. และ กทค. ดังนั้นข้อเสนอ
ของสํานักงาน กสทช. ที่ให้ปรับปรุงค่าตอบแทนของ กตป. ให้  
เหมาะสม กับภาระหน้าที่งานท้ัง ๓ ด้าน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ จึงเป็นการวิเคราะห์ที่คลาดเคลื่อนและอาจก่อให้เกิด 
ความสับสนได้ 

   ๒.๒ นอกจากน้ี หากพิจารณาตามมาตรา ๗๐ ของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวจะพบว่า คุณสมบัติของ กตป. น้ันประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์  
ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และด้านการ
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ด้านละ ๑ คน ซึ่งเห็นได้ว่า กตป. แต่ละท่าน
มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา สามารถแบ่งหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือจัดทํารายงาน 
ตามมาตรา ๗๒ ได้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ

สํานักงาน กสทช. : สภ. 
 
มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ

สํานักงาน กสทช. โดยมีองค์ประกอบ อํานาจหน้าที่และวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปี 
นับแต่วันที่มีคําสั่งแต่งต้ัง ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่สํานักงาน กสทช. 
เสนอ ทั้งน้ี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุม ตามข้อ ๑๔ (๒) ข้อ ๑๕ และ
ข้อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังน้ี 

 



 ๒๗ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี    ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
๒. พลเอก ชิตศักด์ิ ประเสริฐ     ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์     ประธานอนุกรรมการ 
๔. รองเลขาธิการ กสทช. ที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย อนุกรรมการ 
๕. นายดิเรก  เจริญผล  อนุกรรมการ 
๖. พลอากาศเอก ไพบูลย์ จันทร์หอม  อนุกรรมการ 
๗. ดร. ฉิม  ตันติยาสวัสดิกุล  อนุกรรมการ   
๘. รองศาสตรจารย์ ดร. บวร ปภัสราทร  อนุกรรมการ  
๙. นาวาอากาศโท สุทธิพงศ์ วงษ์สวัสด์ิ  อนุกรรมการ  
๑๐. นายทนงศักด์ิ  สุขะนินทร์  อนุกรรมการ 
๑๑. ร้อยโท เจษฎา ศิวรักษ์  อนุกรรมการ  
๑๒. ผู้อํานวยการกลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม อนุกรรมการ  
๑๓. ผู้อํานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  อนุกรรมการ  
๑๔. ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิและกิจการ   อนุกรรมการและ 
 เพ่ือสาธารณะ    เลขานุการ  
๑๕. พนักงานของสํานักงาน กสทช. ที่เลขาธิการ กสทช.  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 มอบหมาย 
๑๖. พนักงานของสํานักงาน กสทช. ที่เลขาธิการ กสทช.  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 มอบหมาย 

 ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง (Data 
Center) ของสํานักงาน กสทช. ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ
ของที่ประชุม กสทช. ครั้งที ่ ๗/๒๕๕๔ เมื ่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔            
วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง 
(Data Center) ของสํานักงาน กสทช. 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีประเด็นข้อคิดเห็น โดยขอให้ สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบวาระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ และนําเสนอท่ี
ประชุม กสทช. พิจารณาล่วงหน้า ๓ เดือน ก่อนที่คณะอนุกรรมการจะครบ
วาระการปฏิบัติหน้าที่        

 
 
 
 
   



 ๒๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : การมอบหมาย กสทช. และ พิจารณาองค์ประกอบคณะผู้แทนของสํานักงาน 
กสทช. ในการเข้าร่วมการประชุมหน่วยงานกํากับดูแลระดับโลก ครั้งที่ ๑๔ 
(14th Global Symposium for Regulators: GSR-14) : ตย.  

 
มติที่ประชุม  ๑. ให้ กสท. และ กทค. พิจารณามอบหมายกรรมการ กสทช. เพ่ือเข้าร่วมการ

ประชุมหน่วยงานกํากับดูแลระดับโลก ครั้งที่ ๑๔ (14th Global Symposium 
for Regulators: GSR-14) ทั้งน้ี โดยแจ้งรายละเอียดให้สํานักงาน กสทช. 
เพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

  ๒. อนุมัติองค์ประกอบคณะผู ้แทนของสํานักงาน สกทช. ในการเข้าร่วม      
การประชุมหน่วยงานกํากับดูแลระดับโลก ครั้งที่ ๑๔ (14th Global 
Symposium for Regulators: GSR-14) ซึ่งจัดโดยสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ  (ITU) ร่วมกับรัฐบาลประเทศบาห์เรน ในระหว่างวันที่    
๓ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ เมือง Manama ประเทศบาห์เรน ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ประกอบด้วย 
๑. เลขาธิการ กสทช. หรือรองเลขาธิการ กสทช. ที่ได้รับมอบหมาย 
๒. ผู้แทนกลุ่มงานในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ จํานวน ๓ คน 
๓. ผู้แทนกลุ่มงานในภารกิจโทรคมนาคม จํานวน ๓ คน 
๔. ผู้แทนกลุ่มงานการต่างประเทศ จํานวน ๒ คน 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... : นย.  

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สํานักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปปรับปรุง

พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ในประเด็นต่างๆ และ
นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกคร้ัง ดังน้ี    
๑. แก้ไขปรับปรุงระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย

ของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้รวมฉบับเดิมและ
ฉบับร่างที่เสนอแก้ไขใหม่รวมเป็นฉบับเดียว 

๒. ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๑๙ เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของ
อนุกรรมการ ผู้ทํางาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางาน ซึ่งมิใช่พนักงาน หรือลูกจ้างของสํานักงานฯ หรือผู้ปฏิบัติงาน  
ที่รับเงินค่าตอบแทนจากสํานักงานฯ เป็นรายเดือน เพ่ือให้มีความชัดเจน 
 
 
 



 ๒๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖ : การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๗ : ยย. 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การจัดทํางบประมาณของคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดําเนินการ
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. ดังน้ี 

 ๑.  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของ กตป. ประจําปี ๒๕๕๗ จํานวน ๗๓.๒๑ ล้านบาท 
ประกอบด้วย 

  ๑.๑ รายจ่ายการดําเนินงาน (งบประจํา) จํานวน ๔๘.๒๑ ล้านบาท 
  ๑.๒ รายจ่ายโครงการ (งบลงทุน) จํานวน ๒๕.๐๐ ลา้นบาท 
  ทั้งน้ี สําหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กตป. ในส่วนที่จะเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก

การปรับอัตราค่าตอบแทนรายเดือนตามมติที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๓.๒ 
ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจําปี ๒๕๕๗ 

 ๒. ประเด็นรายจ่ายค่าตอบแทนท่ีปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
และค่าเบ้ียประชุม ผู้เช่ียวชาญประจํา กตป. ที่ประชุมมีมติให้รอความชัดเจน
จากความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. โดยนํา
งบประมาณจํานวน ๕๒.๔๒ ล้านบาท ไปต้ังไว้ในรายการเงินงบกลางกรณี
ฉุกเฉินและจําเป็น 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๗ : การขอขยายระยะเวลา ปรับปรุงองค์ประกอบ และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ    

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. : ปบ. มส. มท. 
 
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. โดยมีองค์ประกอบ

อํานาจหน้าที่ และวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี นับต้ังแต่วันที่มีมติแต่งต้ัง ซึ่งเป็น
การใช้อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุม ตามข้อ ๑๔ (๑) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุม 
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ดังน้ี  
๑. นายอัครวิทย์  สุมาวงศ์    ประธานอนุกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร. บวรศักด์ิ อุวรรณโณ  อนุกรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร. กําชัย จงจักรพันธ์     อนุกรรมการ 
๔. นายอัชพร  จารุจินดา  อนุกรรมการ 
๕. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา  อนุกรรมการ 
๖. นายวีระพล  ปานะบุตร  อนุกรรมการ 
 



 ๓๐ 
 

๗. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์  อนุกรรมการ   
๘. ศาสตราจารย์ สมคิด  เลิศไพฑูรย์  อนุกรรมการ  
๙. พนักงาน กสทช. ที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย  เลขานุการ   
๑๐. พนักงาน กสทช. ที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๑. พนักงาน กสทช. ที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ   

 ทั้งน้ี  ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. 
ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่    
๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม 
กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๗ เรื่อง การขอขยายระยะเวลา ปรับปรุงองค์ประกอบ และ
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๔  :   เรื่องการบริหารงานสาํนักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ : ร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ     
นย.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง ร่างประมวลจริยธรรมของ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ออกไป ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให้สํานักงาน กสทช. นําเสนอ         
ที่ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๒ : ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างของ

สํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ        
นย. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๒ เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... ออกไป 
ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ และให้สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาในคร้ังต่อไป  

 
 
 
 
 



 ๓๑ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๖    :  เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  :   แต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษา Roadmap การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี

ในกิจการโทรคมนาคม (ชุดใหม่) : กทค. วท. 
 
มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษา Roadmap การออกใบอนุญาตให้ใช้   

คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม (ชุดใหม่) โดยมีองค์ประกอบ อํานาจหน้าที่
และวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปี นับต้ังแต่วันที่มีคําสั่งแต่งต้ัง ซึ่งเป็นการใช้อํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ   
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเป็น
เบ้ียประชุม ตามข้อ ๑๔ (๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วย        
การประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน    
พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังน้ี 
๑. ดร. อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายสุระ  เกนทะนะศีล อนุกรรมการ 
๓. ดร. ไพบูลย์  ช่วงทอง อนุกรรมการ 
๔. ดร. ยุทธ์  ชัยประวิตร อนุกรรมการ 
๕. นายอารักษ์  โพธิทัต อนุกรรมการ 
๖. ผู้เช่ียวชาญพิเศษ (นายพากเพียร สุนทรสิต) อนุกรรมการ 
๗. นายกมล  ศรีแสงจันทร์ อนุกรรมการ   
๘. พันเอก บวร วงษ์แสงจันทร์ อนุกรรมการ  
๙. ดร. พิจิตรพงศ์  สุนทรพิพิธ อนุกรรมการ  
๑๐. ดร. พัชรสุทธ์ิ  สุจริตตานนท์ อนุกรรมการ 
๑๑. ดร. พุธชาด  แมนมนตรี อนุกรรมการ 
๑๒. ผู้อํานวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร อนุกรรมการ 
 โทรคมนาคม (นายสุทธิศักด์ิ ตันตะโยธิน) อนุกรรมการ  
๑๓. ร้อยโท ดร. เจษฎา ศิวรักษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๔. ดร. อรดา  เทพยายน อนุกรรมการและ 
  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. ผู้แทนกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร อนุกรรมการและ 
 โทรคมนาคม (นายวรวิทย์  วรวนิชย์) ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษา Roadmap การออกใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม (ชุดใหม่) ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 



 ๓๒ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๖.๑ เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษา Roadmap การออกใบอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม (ชุดใหม่) 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒  :  การขยายระยะเวลาและการปรับเปลี ่ยนองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ   

ความม่ันคงเครือข่ายและข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุ
คมนาคม : กทค. คณะอนุกรรมการความมั่นคงเครือข่ายและข้อมูลฯ 

   
มติที่ประชุม อนุมัติให้ขยายระยะเวลาและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะอนุกรรมการความม่ันคง

เครือข่ายและข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ออกไปอีก  
๑ ปี นับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาเดิม โดยให้มีอํานาจหน้าที่ และได้รับ  
สิทธิค่าตอบแทนค่าเบ้ียประชุมในอัตราที่กําหนดไว้เดิม ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ 
กสทช . ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ       
พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามท่ี รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) เสนอ ดังน้ี  
๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค ์ มะลิสุวรรณ  ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
๒. ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ  ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์   ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
๔. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา  ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
๕. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร  ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
๖. พลเอก ภูดิท  วีระศักด์ิ  ประธานอนุกรรมการ 
๗. พลอากาศตรี ดร. ธนพันธ์ุ  หร่ายเจริญ  อนุกรรมการ   
๘. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิศ  ภู่ศิริ  อนุกรรมการ  
๙. นายนัทธี  พุคยาภรณ์  อนุกรรมการ  
๑๐. นายฉัตรพงศ์  ฉัตราคม อนุกรรมการ 
๑๑. นางอรนิตย์  บุนนาค อนุกรรมการ  
๑๒. นายปริญญา  หอมเอนก อนุกรรมการ  
๑๓. นางสุรางคณา  วายุภาพ อนุกรรมการ 
๑๔. ดร.ฐิติพงศ์  นันทาภิวัฒน์                           อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๕. ผู้แทนกลุ่มงานบริหารความถ่ีวิทยุ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. ผู้แทนกลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการความมั่นคงเครือข่ายและข้อมูล
ในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 



 ๓๓ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๖.๒ เรื่อง การขยายระยะเวลาและการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
ความมั่นคงเครือข่ายและข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม           

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓  :   การอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ ๑๓๘๙/๒๕๕๓ 

หมายเลขแดงที่ ๓๖๙/๒๕๕๗ : กทค. มท. 
 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ ๑๓๘๙/๒๕๕๓ 
หมายเลขแดงที่ ๓๖๙/๒๕๕๗ ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. (กทช. (เดิม) ) ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งพิพากษาให้    
เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่กําหนดเง่ือนไขห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดี
ดําเนินการให้บริการในลักษณะที่ผู้ใช้บริการสามารถเช่ือมต่อออกต่างประเทศได้
โดยตรง ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ที่จะไม่ดําเนินการอุทธรณ์คําพิพากษา
ของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ ๑๓๘๙/๒๕๕๓ หมายเลขแดงท่ี 
๓๖๙/๒๕๕๗ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า     
การเพิกถอนเงื่อนไขการอนุญาตตามคําพิพากษาดังกล่าวไม่มีผลกระทบ   
ต่อการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. และการกํากับดูแลเพื่อควบคุม  
การสื่อสารหรือช่องทางการสื่อสารเพ่ือวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของ
ประเทศหรือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 

 
 
ประธาน ได้แจ้งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗  
 พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น.  
 
 


