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ผู้เข้าประชุม 
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

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

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล  ผู้อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย์  เจียรานุชาติ  ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กร 
๓. นายบุญย่ิง  โหมดเทศน์   ผู้บริหารระดับต้น 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้บริหารระดับต้น 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท์  ผู้บริหารระดับต้น 
    สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก่งสาร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



 ๒ 
 
๗. นางสาวกานต์ชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวสุชญา  สดศรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
    สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวจุฑาสินี  คาํบํารุง  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
    สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี  ลูกจ้าง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร   รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นายพิทยาพล  จันทนะสาโร   ผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
๓. นางพุธชาด  แมนมนตร ี   ผู้เช่ียวชาญ ด้านวิศวกรโทรคมนาคม 
๔. นายนิพนธ์  จงวิชิต    ผู้เช่ียวชาญ ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๕. นายจาตุรนต์  โชคสวัสด์ิ   ผู้อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ 
                                                               โทรคมนาคม ๑ 
๖. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท์  ผู้อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ 
        โทรคมนาคม ๒ 
๗. นายสุทธิศักด์ิ  ตันตะโยธิน     ผู้อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร  
                                                               โทรคมนาคม 
๘. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข  ผู้อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมาย 
       โทรคมนาคม 
๙. พันเอก สมมาส  สําราญรัตน์   ผู้อํานวยการสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคมฯ 
๑๐. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ ์   ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการแข่งขันฯ 
๑๑. นายธราเทพ  เทวกุล ณ อยุธยา  รักษาการแทนผู้อํานวยการส่วนงานสนับสนุน 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๑๒. นายประถมพงศ์  ศรีนวล   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
       สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๓. นางสาวธัญธารีย์ สุธีวราสิทธ์ิ   พนักงานปฎิบัติการระดับกลาง 
       สํานักส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลตนเอง 
๑๔. นางธีตานันตร์  สีวะรา   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
       สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม๑     
                                                            



 ๓ 
 
๑๕. นายรวิศ สอดส่อง    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง    
       สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  
๑๖. นางสาวพรกนก เที่ยงธรรม   พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
       สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  
๑๗. นายวิสิฐ  อัตนญากุล    ผู้แทนสหภาพโทรคมนาคม (ITU) 
๑๘. นายสรงรัตน์  ว่องสาโรช    ผู้แทนสหภาพโทรคมนาคม (ITU) 
 
 

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

๑. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีบําเพ็ญ
พระกุศลพระศพ เพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ซึ่งสํานักงาน 
กสทช. ได้เป็นเจ้าภาพในช่วงเช้า โดยได้เลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ด้วย 
ขอขอบคุณท่านกรรมการ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และพนักงาน กสทช.ที่ได้
ไปร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

๒. เมื่อวันที่ ๒๔- ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗  ประธาน กสทช. และคณะ ได้เดินทางไป
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนว
พระราชดําริ ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งได้รับเชิญจากสํานักราชเลขาธิการ เข้าร่วมเป็นเกียรติการ
เย่ียมชมโครงการดังกล่าว โดยเป็นโครงการที่จัดทําขึ้นเพ่ือให้เยาวชนไทยทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ได้เรียนรู้แนวพระราชดําริ  เน่ืองจากโครงการเคย
ได้รับการสนับสนุน Wi-Fi จาก กสทช. แต่เป็นห้วงระยะเวลาสั้นๆ โดยได้รับ
ความร่วมมือจาก บมจ.ทีโอที เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาก็ยังมีความต้องการขอรับการ
สนับสนุนต่อไปอีก  ซึ่งจะนํารายละเอียดมาให้สํานักงาน กสทช.พิจารณาต่อไป  

๓. เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗  ประธาน กสทช.เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม
ระดมความคิดเห็นเพ่ือพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์องค์กรของสํานักงาน กสทช.
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต  ซึ่งสํานักงาน กสทช.
ได้จัดขึ้นในการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์องค์กร เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ 

 พัฒนาองค์กรไปสู่ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจองค์กรอย่างมีทิศทาง
และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นในอนาคต ทั้งน้ี ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานต่างๆ 
เป็นอย่างดี ขอขอบคุณสํานักงาน กสทช.ที่ดําเนินการในเรื่องน้ี   

๔. เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  ประธาน กสทช.  ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเข้ารับพระราชทานรางวัล
หนังสือดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ซึ่งสํานักงาน 



 ๔ 
 

กสทช.ได้จัดพิมพ์หนังสือพัดรองงานพระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในโอกาส “งาน
ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา      
สังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖” และสํานักงาน กสทช. ได้ส่งหนังสือดังกล่าวเข้า
ประกวด โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น  ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗  ได้ตัดสิน
หนังสือดังกล่าวได้รับรางวัลดีเด่นประจําปี ๒๕๕๗ ต้องขอบคุณสํานักงาน 
กสทช.อีกคร้ัง ที่จัดทําหนังสือดังกล่าวด้วยความเรียบร้อย  

๕. ในช่วงบ่ายวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖  ประธาน กสทช.ได้ให้การต้อนรับ H.E 
Mr.D.N  Dhungyel  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแห่งราชาอาณาจักรภูฏาน และคณะ  ในโอกาสท่ีมาเยือนประเทศไทย 
และขอเข้าพบเพ่ือเย่ียมคารวะ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
เก่ียวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของ
องค์กรทั้งสอง และประสงค์จะประสานความร่วมมือทั้งสองประเทศ เพ่ือ
เรียนรู้ประสบการณ์จาก กสทช. โดยมี เลขาธิการ กสทช.  รองเลขาธิการ 
กสทช. และผู้บริหารสํานักงาน กสทช. ร่วมให้การต้อนรับคณะดังกล่าว 

๖. เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗  ประธาน กสทช. และคณะได้เดินทางไปจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือตรวจเย่ียมสํานักงาน กสทช.เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช) 
และมอบนโยบาย รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  และต่อมาใน   
วันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗  ได้เดินทางไปสํารวจพื้นที่จัดต้ังสํานักงาน กสทช.
ส่วนภูมิภาคแห่งใหม่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่ึงในพ้ืนที่ที่สํานักงาน 
กสทช.เขตได้เสนอไว้ ซึ่งจะต้องพิจารณาในโอกาสต่อไปว่าจะกําหนดพ้ืนที่ใด  

๗. เมื่อวันพุธที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๗ ประธาน กสทช.เป็นประธานงานแถลงข่าวพิธีเปิด
ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมาย    ณ  สํานักงาน กสทช. 
พหลโยธิน ๘ (สายลม) ซึ่งศูนย์ตรวจสอบฯ ดังกล่าวจัดต้ังขึ้นเพ่ือทําหน้าที่ใน
การตรวจสอบเน้ือหาที่เผยแพร่ผ่านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พร้อม
บันทึกจัดเก็บเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําผิดกฎหมาย   ซึ่งเป็น
ระบบที่ใช้เทคโนโลยีเทียบเคียงเสียงที่เรียกว่า Audio Finger Print โดยระบบ
จะเก็บข้อมูลไว้ที่ Server เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน โดยมีพลเอกชูชาติ สุขสงวน 
สมาชิกวุฒิสภา และรองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เข้าร่วมพิธีด้วย 

๘. เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗  ประธาน กสทช.เป็นประธานในพิธีสืบสาน
ประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ อาคารหอประชุม สํานักงาน กสทช. 
โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ สรงน้ําพระ  และรดน้ําขอพรตามประเพณี ขอขอบคุณ
สํานักงาน กสทช.ที่จัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  
มติที่ประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 



 ๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม 

๒๕๕๗ 
     
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

ระเบียบวาระที่ ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๕๗ 

 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๕๗  ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ เลขาธิการ กสทช. ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ วาระที่ ๕.๑.๒ รายงานผลการ
พิจารณาความชอบด้วยกฎหมาย ของสัญญาทางธุรกิจเก่ียวกับกิจการโทรทัศน์
ระบบบอกรับสมาชิกบนคลื่นความถ่ี MMDS ระหว่าง บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) กับบริษัท เพลย์เวิร์ค จํากัด  ดังน้ี 

 
  “เน่ืองจากขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบความจําเป็นและกําหนด

ระยะเวลาการใช้งานคลื่นความถ่ีฯ ตามสัญญาของคณะอนุกรรมการพิจารณา
ความจําเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
กอปรกับ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม
จํานวนหลายฉบับ ซึ่งสํานักงานฯ จะได้ดําเนินการนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
และ กสท. พิจารณาก่อนนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา และแจ้งมติ         
ที่ประชุมให้บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ทราบในคราวเดียวกัน”   

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตามท่ี
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  

 
 
 



 ๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓  :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :                

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

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

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน  

๑๖ เรื่อง ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔.๑  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 
ดร.นที ศุกลรัตน์) ประจําเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ : รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ)   

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.    

(พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) ประจําเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จํานวน 
๓ ท่าน ได้แก่ พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ พลเอกสุเจตน์ วัฒนสุข และ นายสวัสด์ิ 
โชติพานิช ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้าง         
ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามเอกสารที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  
 

ระเบยีบวาระที่ ๔.๒ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ: 
กสทช. ดร. สุทธิพลฯ  

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ท่าน ได้แก่   
ดร. กิตติน อุดมเกียรติ  ดร. สงขลา วิชัยขัทคะ และ นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ  
ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตาม
เอกสารที่ กสทช.ดร. สุทธิพลฯ เสนอ  
 

ระเบยีบวาระที่ ๔.๓ :     รายงานผลการปฏิบติังานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. พนัตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  
                              งามสง่า : กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ                     
                     
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. พันตํารวจเอก  

ทวีศักด์ิ งามสง่า ประจําเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๕๗  จํานวน ๓ ท่าน  
ได้แก่  พันตํารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน์ รัตนพันธ์ุ  นายวิศาล วุฒิศักด์ิศิลป์ และ  



 ๗ 
 

นายสถิตย์ สิริสวัสด์ิ  ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการ
จ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ เสนอ  

 
ระเบยีบวาระที่ ๔.๔ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ : 

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. รศ. ประเสริฐ     

ศีลพิพัฒน์ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๗ ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 
จํานวน ๓ ท่าน ได้แก่ ดร. เชิดชัย ขันธ์นะภา นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข และ    
นายไพรัช วรปาณิ ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้าง
ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เสนอ  

 
ระเบยีบวาระที่ ๔.๕ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ : 

กสทช. สุภิญญาฯ 
    
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ 

ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๓ ท่าน  ได้แก่ นายจอน 
อ้ึงภากรณ์  นายต่อพงศ์  เสลานนท์ และ นายนคร ชมพูชาติ ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ 
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. สุภิญญาฯ 
เสนอ  

 
ระเบยีบวาระที่ ๔.๖ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย       

จิตรภาษ์นันท์ : กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย

จิตรภาษ์นันท์ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และ
ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗  จํานวน ๓ ท่าน   
ได้แก่ นายสวัสด์ิ รัฐพิทักษ์สันติ  นายทศพร  ซิมตระการ และ ดร. วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์  
ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ . ๒๕๕๓       
ตามเอกสารที่ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ เสนอ  
 
 
 



 ๘ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔.๗ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) คัดค้านมติ กสทช.ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 

เม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖  : กทค. ปท.๑  
    
มติที่ประชุม  รับทราบผลการพิจารณาของ กทค.ต่อกรณี บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) คัดค้าน มติ กสทช.ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ร่างประกาศ กสทช.เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวใน
กรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
พ.ศ. ....  ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ :  คําพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ ๑๖๖๓/๒๕๕๓ คดี

หมายเลขแดงท่ี ๔๖๘/๒๕๕๗ ระหว่าง นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล (ผู้ฟ้องคดี) 
กับ กสทช. (เดิม คือ กทช.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) : มท. 

    
มติที่ประชุม รับทราบคําพิพากษาของศาลปกครอง คดีหมายเลขดําที่ ๑๖๖๓/๒๕๕๓  คดี

หมายเลขแดงที่ ๔๖๘/๒๕๕๗ ระหว่าง นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล (ผู้ฟ้องคดี) กับ 
กสทช. (เดิม คือ กทช.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษา 
ลงวันที่ ๒๗ มนีาคม ๒๕๕๗ พิพากษายกฟ้อง  ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ : คําพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ ๑๕๙๒/๒๕๕๓ คดี

หมายเลขแดงที่ ๔๖๙/๒๕๕๗ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จํากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ 
กสทช.(เดิม คือ กทช.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) : มท.  

 
มติที่ประชุม รับทราบคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ ๑๕๙๒/๒๕๕๓ คดี

หมายเลขแดงที่  ๔๖๙/๒๕๕๗   ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จํากัด (ผู้ฟ้องคดี)  กับ 
กสทช. (เดิม คือ กทช.) (ผู้ถูกฟ้องคดี)   ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษา  
ลงวันที่  ๒๗ มนีาคม  ๒๕๕๗ พิพากษายกฟ้อง   ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.
เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ :  รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๗ : มท. 
    
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช.ได้แต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช.หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช.
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.เสนอ 

 



 ๙ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔.๑๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ : มท. 
   
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช.ได้แต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช.หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช.
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุ งตาราง กําหนดค ล่ืนความถี่ แห่ งชาติ  และ
คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทการบริหาร
คลื่นความถ่ี (พ.ศ.๒๕๕๕) : วภ.  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาและเสนอแนะ

แนวทางในการปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ.
๒๕๕๕) ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ : นโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๕๙ : ทบ. 

  
มติที่ประชุม รับทราบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๕๙  ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.เสนอ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔.๑๔ :   รายงานการหารือแลกเปลีย่นความคิดเหน็  องค์ความรู้  และประสบการณ์กับ 
The European Consumer Organisation (BEUC)  บริษัท Belgacom 
และ Independent Regulators Group (IRG)  และรายงานการเข้าร่วม
ประชุม Telecommunications and Media Forum   ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ราชอาณาจักรเบลเย่ียม : กสทช. ดร. สุทธิพลฯ   

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  องค์ความรู้  และ

ประสบการณ์กับ The European Consumer Organisation (BEUC)  บริษัท 
Belgacom และ Independent Regulators Group (IRG)  และรายงานการ
เข้าร่วมประชุม Telecommunications and Media Forum ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ราชอาณาจักรเบลเย่ียม ของ กสทช. ดร. สุทธิพลฯ และคณะ ระหว่างวันที่ ๖-๑๓ 
มีนาคม ๒๕๕๗  ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.เสนอ 



 ๑๐ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔.๑๕ :  รายงานผลการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม  ประจําเดือน

มีนาคม ๒๕๕๗ : รท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม  
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตให้สํานักงาน กสทช. จัดทํารายงานข้อมูลสถติิสะสม

ต้ังแต่ต้นปี ๒๕๕๗  เพ่ือให้เหน็ภาพรวมของการดําเนินงานในการรายงานคร้ังต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔.๑๖ :  ขอให้พิจารณาดําเนนิการต่อข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิารศึกษา ตรวจสอบ
เรื่องการทุจรติ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา : ปบ. 

 
มติที่ประชุม   รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเร่ืองการทุจริต และเสริม 

สร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา  ต่อประเด็นการเพ่ิมเงินเดือนและค่าตอบแทนของ  กตป. 
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.เสนอ   พรอ้มมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. ไป
ช้ีแจงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 
หมายเหตุ                  เลขาธิการ กสทช.   ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะไปช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อประเด็นการ

เพ่ิมเงินเดือนและค่าตอบแทนของ กตป. ให้คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเร่ือง
การทุจริต  และเสริมสร้างธรรมาภิบาล  วุฒิสภา ทราบ  และจะนําเสนอรายละเอียด
หารือที่ประชุม กสทช.ต่อไป      

 
ระเบยีบวาระที่ ๕  :   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๑  :   เรื่องทีผ่่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินโครงการประชาสัมพันธ์การดําเนินการปรับเปลีย่นระบบ

การรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล : กสท. ปส.๑ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติโครงการสนับสนุนการผลิตข่าวในพระราชสํานัก  สําหรับการให้บริการ 
                               กระจายเสียงหรือโทรทัศน์   ภายในกรอบวงเงิน ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท   โดยมี 
                               ระยะเวลาดําเนินการ   ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙   ตามท่ีรองประธาน กสทช. 
                                (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  โดยงบประมาณดําเนินโครงการในปี  ๒๕๕๗ จาํนวน 

๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ปรับเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล  และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๘  จํานวนเงิน  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และงบประมาณปี ๒๕๕๙  จํานวนเงิน  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

 



 ๑๑ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๒ : การพิจารณารา่งประกาศ กสทช.เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนญุาตการให้ 

บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. .... : กสท. ปส.๒  
 

มติที่ประชุม                ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์   
                                  และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   (ฉบับที่ ๓)     
                                   พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  
                              ๒. มอบอํานาจให้  กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔)  แห่ง   
                                   พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มี

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการและให ้ประธาน กสท. 
ลงนามในประกาศฯ   ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒  เรื่อง การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 

   ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมประเด็น การจัดเก็บหลักฐานของ
โครงการศูนย์ตรวจสอบเน้ือหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมาย  ซึ่งกําหนดไว้ 
๖๐ วัน ขณะที่ร่างประกาศฉบับน้ีกําหนดระยะเวลาไว้ ๙๐ วัน จึงขอให้
สํานักงาน กสทช.  ดําเนินการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับร่างประกาศ
ฉบับน้ีด้วย 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ :  การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
                               จํานวน ๓ คณะ : กสท มส. 

มติที่ประชุม   อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง
และโทรทัศน์ จํานวน ๓ คณะ  ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช.ตามมาตรา ๓๓ 
แห่ง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ ดังน้ี 

    ๑. คณะอนุกรรมการกําหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

   ๑.๑ ให้พันเอก ทักษิณ สิริสิงห พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ และแต่งตั้ง    
                                  นาวาอากาศเอกหญิง วรรณสุรย์ี บุญม ีเป็นอนุกรรมการแทน 

๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 
๒.๑ ให้นายฉัตรชัย ชูแก้ว พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ  และแต่งต้ัง  
      พลเอก อนุสรณ ์เทพธาดา เป็นอนุกรรมการแทน 

   ๓. คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  ๓.๑ ให้พันเอก ชัยยศ ศุภมิตรกฤษณา พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ  และแต่งต้ัง            
        ร้อยเอก จักนรินทร ์มุ่งคีมกลาง เป็นอนุกรรมการแทน  



 ๑๒ 
 

ทั้งน้ี    ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกําหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และ คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  ให้สํานักงาน กสทช.ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม 
กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓  และมติที่
ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 
 

หมายเหตุ    ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  
                              วาระที่ ๕.๑.๓  เรื่อง การแก้ไของคป์ระกอบของคณะอนุกรรมการในภารกจิกระจายเสยีง 
                                และโทรทัศน์จาํนวน ๓ คณะ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๔ : การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่อของคณะอนุกรรมการพิจารณาความ

จําเปน็การใช้คลืน่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : กสท. ปส.๓ 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเป็น
การใช้คลื่นด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  โดยให้นายณัฐจักร 
ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา พ้นจากตําแหน่งประธานอนุกรรมการฯ และแต่งต้ัง       
นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก เป็นประธานอนุกรรมการแทน ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ 
กสทช.ตามมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.
๒๕๕๓ ตามท่ี รองประธาน กสทช.(พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ 

 ทั้งน้ี  ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเป็นการใช้คลื่น
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้สํานักงาน กสทช.  ดําเนินการตาม
มติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน  
๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓  และ มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที ่๔/๒๕๕๗  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ือของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาความจําเป็นการใช้คลื่นด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ :  การพิจารณาให้สาํนักงาน กสทช. เขา้เปน็สมาชิก WorldDMB Forum : กสท.  
                              จส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้สํานักงาน กสทช. เข้าเป็นสมาชิก WorldDMB  Forum ตามท่ีรองประธาน 

กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ ) เสนอ 
 
 



 ๑๓ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๖ : ร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์กํากับดูแลการแข่งขันในกิจกระจายเสียง 
   และกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๒ ฉบับ : กสท. สส. 
 
มติที่ประชุม                ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์

การพิจารณากําหนดผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในตลาดที่เก่ียวข้อง
ในกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และมาตรการเฉพาะเพ่ือป้องกันมิให้
มีการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 
พ.ศ. ....  และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลกัเกณฑ์การพิจารณาและกําหนด
มาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อ 
ให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. .... ตามที่รองประธาน กสทช.(พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  ทั้งน้ี โดยให้รับ
ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ ดังน้ี  

                                 ๑.๑  พิจารณาความจําเป็นในการเพ่ิมประเด็นวิเคราะห์การตรวจสอบค่าความ
ยืดหยุ่นและเกณฑ์การตรวจสอบ รวมทั้งสาระสําคัญที่ขาดหายไปในส่วน
ของข้อ ๔ – ข้อ ๘ ของร่างประกาศ ที่เก่ียวกับการกําหนดนิยาม 

                                   ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงถ้อยคําในร่างประกาศฉบับที่ ๒ ในสว่นของ
นิยามคําว่า “อนุกรรมการผูไ้ด้รับ” กับข้อ ๑๓ ทีใ่ช้คําว่า “อนุกรรมการ
ที่ได้รับ” เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกันมากย่ิงขึ้น 

                                   ๑.๓ ข้อ ๑๑ การพิจารณาผู้มีอํานาจเหนือตลาด ในส่วนของเกณฑ์การพิจารณา 
ในข้อ ๑๑(๑) ผู้รับใบอนุญาตที่มีส่วนแบ่งตลาดตํ่ากว่าร้อยละ ๒๕ ถือว่า
ไม่มีแนวโน้มเป็นผู้อํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ  กรณีที่มีส่วนแบ่ง
ตลาดต้ังแต่ร้อยละ ๒๕ - ๕๐  ถือว่ามีแนวโน้มเป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาด
อย่างมีนัยสําคัญ โดยเห็นว่าการกําหนดเกณฑ์ดังกล่าวอาจสูงเกินไป 

๒. มอบอํานาจให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการและให้ประธาน 
กสท. ลงนามในประกาศฯ  ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช.  เพ่ือประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

  
หมายเหตุ    ในการประชุม กสทช.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๖  เรื่องร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์กํากับดูแลการ
แข่งขันในกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๒ ฉบับ  

 
 



 ๑๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ : การพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้เร่งรัดพิจารณา และให้รับข้อมูล

พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องไว้เพื่อประกอบการพิจารณา ของบริษัท อสมท 
จํากัด (มหาชน): กสท. คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานฯ  มส.   

    
มติที่ประชุม  รับทราบผลการพิจารณาของ กสท. ต่อกรณีการพิจารณาหนังสือร้องขอความ

เป็นธรรมให้เร่งรัดพิจารณา และให้รับข้อมูลพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องไว้เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ตามท่ีรองประธาน 
กสทช.(พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช.ไปพิจารณาดําเนินการ
ให้ครบถ้วน ตามขั้นตอนกระบวนการที่กฎหมายกําหนดและนําเสนอที่ประชุม 
กสทช.พิจารณาต่อไป  

 
หมายเหตุ  กสทช. พลเอก สุกิจฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยขอให้มีผู้แทนด้านบริหาร

คลื่นความถ่ีเข้าร่วมในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี 
เพ่ือให้เกิดความถูกต้องมากย่ิงขึ้น 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ :  เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 

๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz คณะทํางานการมีส่วนร่วมและสร้างความ
เข้าใจแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ คลื่นความถ่ี 
๙๐๐ MHz และคณะทํางานกําหนดมาตรการทางกฎหมาย กรณีการจัดสรร
คลื่นความถี่ และ การสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 
และคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz : กทค.  ปท.๑  

 
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 

๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz คณะทํางานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจ
แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ คลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz 
และคณะทํางานกําหนดมาตรการทางกฎหมาย กรณีการจัดสรรคล่ืนความถ่ี และ 
การสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และคลื่นความถ่ี ๙๐๐ 
MHz โดยมีองค์ประกอบ อํานาจหน้าที่ และวาระการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี นับต้ังแต่
วันที่มีคําสั่งแต่งต้ัง ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช.ตามมาตรา ๓๓ แห่ง 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน 
ค่าเบ้ียประชุม ตามข้อ ๑๔(๒) ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๗ และ ข้อ ๑๘  ของระเบียบ กสทช.
ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ให้ กทค.มีอํานาจในการพิจารณาต่อวาระการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานได้คราวละ ๑ ปี ตามท่ี     
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ ) เสนอ ดังน้ี 



 ๑๕ 
 

๑. คณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ 
MHz และ ๙๐๐ MHz ประกอบด้วย 
(๑) พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลสิุวรรณ ประธานอนุกรรมการ 
(๒) ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ   อนุกรรมการ 
(๓) รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ อนุกรรมการ 
(๔) นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา  อนุกรรมการ 
(๕) พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร   อนุกรรมการ 
(๖) นายฐากร  ตัณฑสิทธ์ิ   อนุกรรมการ 
(๗) นายแก้วสรร  อติโพธิ   อนุกรรมการ 
(๘) ศาตราจารย์ ดร.ถวิล  พ่ึงมา  อนุกรรมการ 
(๙) ดร. สงขลา  วิชัยขัทคะ   อนุกรรมการ 

 (๑๐) นายเชิดชัย ขันธ์นะภา   อนุกรรมการ 
    (๑๑) นายพิทยาพล  จันทนะสาโร  อนุกรรมการ 
       (๑๒) นายนิมิตร์  เทียนอุดม   อนุกรรมการ 
          (๑๓) นายชัยศักด์ิ  อังค์สุวรรณ   อนุกรรมการ 
       (๑๔) นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร   อนุกรรมการและเลขานุการ 
        (๑๕) นายดํารงค์  วัสโสทก   ผู้ช่วยเลขานุการ   
       (๑๖) นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (๑๗) นายสุทธิศักด์ิ  ตันตะโยธิน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (๑๘) นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
                                    (๑๙) นายจาตุรนต์  โชคสวัสด์ิ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
       (๒๐) นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข  ผู้ช่วยเลขานุการ  

๒. คณะทํางานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนวทางการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ประกอบด้วย 
(๑)  นายแก้วสรร  อติโพธิ   หัวหน้าคณะทํางาน 
(๒)  นายเหรียญชัย  เรียววิไลสุข  ผู้ทํางาน 
(๓)  ดร. กิตติน  อุดมเกียรติ   ผู้ทํางาน 
(๔)  พลเอก สืบพงศ์  เปาวรัตน์  ผู้ทํางาน  

    (๕)  นายพิทยาพล จันทนะสาโร  ผู้ทํางาน  
       (๖)  นางสุวรรนีย์  เจียรานุชาติ   ผู้ทํางาน  
          (๗) นายเสน่ห์  สายวงศ์   ผู้ทํางาน 
            (๘)  นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข  ผู้ทํางาน 
       (๙)  ดร. พัชรสุทธ์ิ  จริตตานนท์  ผู้ทํางาน 

  (๑๐) นางสาวสุกรานต์   โรจนไพรวงศ์              ผู้ทํางาน   
       (๑๑) นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท์  ผู้ทํางานและเลขานุการ 
                                    (๑๒) ดร. ประถมพงศ์  ศรีนวล   ผู้ทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
       (๑๓) นางสาวปุณย์สิรี  ฉัตรจินดา  ผู้ทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
       (๑๔) นางสาวพรรณิภา  สีใส   ผู้ทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 



 ๑๖ 
 
       (๑๕) นางสาวศิริพร  พุกกะเวส   ผู้ทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะทํางานกําหนดมาตรการทางกฎหมาย กรณีการจัดสรรคลื่นความถ่ี และ
การสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz 
ประกอบด้วย 
(๑)  ดร. สงขลา  วิชัยขัทคะ   หัวหน้าคณะทํางาน 
(๒)  นายไพรัช  วรปาณิ   ผู้ทํางาน 
(๓)  นายจิตรนรา  นวรัตน์   ผู้ทํางาน 
(๔)  นายสมยศ  เลี้ยงบํารุง   ผู้ทํางาน  

    (๕)  นายองอาจ  เรืองรุ่งโสม   ผู้ทํางาน  
       (๖)  นางสุพินญา  จําปี   ผู้ทํางาน  
          (๗) นายชัยยุทธ  มงัศรี   ผู้ทํางาน 
            (๘)  ดร. เจษฎา ศิวรักษ์   ผู้ทํางาน 
       (๙)  นางสาวปิตุภูมิ  นิตยานันทะ  ผู้ทํางาน 
       (๑๐) นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร  ผู้ทํางาน และเลขานุการ  
       (๑๑) นายจาตุรนต์  โชคสวัสด์ิ   ผู้ทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                    (๑๒) นางสาวรุ้งตะวัน  จินดาวัลย์  ผู้ทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
       (๑๓) นางสาวพรพักตร์ สถิตเวโรจน์  ผู้ทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
       (๑๔) นางธีตานันตร์  สีวะรา   ผู้ทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
       (๑๕) นายโสรัจจ์  ศรีพุฒ   ผู้ทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz คณะทํางานการมีส่วนร่วมและ
สร้างความเข้าใจแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ คลื่น
ความถี่ ๙๐๐ MHz และคณะทํางานกําหนดมาตรการทางกฎหมาย กรณีการ
จัดสรรคลื่นความถ่ี และ การสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ 
MHz และคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz  ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติ
หลักการของที่ประชุม 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. ครั้งที ่๔/๒๕๕๗  ที่ประชุมได้มมีติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที ่ ๕.๒.๑  เรื่อง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเตรยีมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz  และ  ๙๐๐ MHz คณะทํางานการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความเข้าใจแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี  ๑๘๐๐ MHz  และ คลื่นความถ่ี ๙๐๐ 
MHz และคณะทํางานกําหนดมาตรการทางกฎหมาย กรณีการจัดสรรคลื่นความถ่ี 
และ การสิ้นสดุสัญญาสมัปทานการใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และคลืน่ความถ่ี 
๙๐๐ MHz  

 



 ๑๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี

สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๗๑๐ – ๑๗๒๒ .๕ MHz/๑๘๐๕ – 
๑๘๑๗.๕ MHz และ ๑๗๔๘ – ๑๗๖๐.๕ MHz/๑๘๔๓ – ๑๘๕๕.๕ MHz  
พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) 
ย่านความถ่ี ๑๗๑๐-๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) : กทค. 
คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีฯ 
คณะทํางานศึกษาเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีฯ  

 
มติที่ประชุม                ที่ประชุมเสียงข้างมาก ( ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช.(พันเอก ดร. นทีฯ)  

รองประธาน กสทช.(พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ)  กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ฯ  
กสทช.ดร. สุทธิพลฯ  กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ  กสทช.รศ. ประเสริฐฯ   
กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ  และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ ) มีอนุมัติในหลักการร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๗๑๐ – ๑๗๒๒.๕ MHz/๑๘๐๕ – ๑๘๑๗.๕ MHz 
และ ๑๗๔๘ – ๑๗๖๐.๕ MHz/๑๘๔๓ – ๑๘๕๕.๕ MHz พ.ศ. .... และร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล 
(International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ ๑๗๑๐-
๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)   ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก 
ดร. เศรษฐพงค์ฯ) เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. นําร่างประกาศทั้ง ๒ ฉบับ
ดังกล่าวข้างต้น ไปดําเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามแนวทางท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่ง พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ และให้รับข้อคิดเห็นของ กสทช.ทุกท่าน 
ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะด้วย  

 
 อน่ึง รองประธาน กสทช.(พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) และ กสทช.ดร. สุทธิพลฯ 

ขอเปิดเผยความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกจัดส่งให้ในภายหลัง  
 สําหรับที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ) ขอ

สงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง  
 

หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๗๑๐ – ๑๗๒๒.๕ MHz/ 
๑๘๐๕– ๑๘๑๗.๕ MHz และ ๑๗๔๘ – ๑๗๖๐.๕ MHz/๑๘๔๓ –๑๘๕๕.๕ 
MHz พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) 
ย่านความถี่ ๑๗๑๐-๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 



 ๑๘ 
 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีประเด็นข้อสังเกต  ขอให้สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบเพ่ิมเติม
เปรียบเทียบว่าผลการศึกษา เรื่อง Benchmark ๑๘๐๐ MHz และ ๒๑๐๐ MHz 
ของต่างประเทศเป็นอย่างไร  และมีบันทึก สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๖๒ ลงวันที่ 
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ขอให้เพ่ิมเติมข้อความท้ายมติที่ประชุม กสทช.  
วาระที่ ๕.๒.๒   

๓.  กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๑๑๒  ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม    
    ๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗      
    ดังน้ี 

“เน่ืองจากในการพิจารณาวาระน้ี สํานักงานไม่ได้จัดส่งรายงานการประเมิน
มูลค่าคลื่นฉบับสมบูรณ์เพ่ือประกอบการพิจารณา มีเพียงร่างรายงานฉบับ
ภาษาอังกฤษ และการนําเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาในที่ประชุมเท่าน้ัน ดิฉัน
จึงขอยืนยันหลักการที่ว่า สํานักงาน กสทช.ควรจะนําเสนอรายงานฉบับ
สมบูรณ์สุดท้ายเรื่องการศึกษาการประเมินมูลค่าคลื่น เพ่ือให้กรรมการทุกท่าน
ได้ใช้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนประกอบการใช้ดุลพินิจโดยรอบคอบในการพิจารณา
ร่างประกาศ ซึ่งในประเด็นน้ีดิฉันได้เคยสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระที่
เก่ียวข้องกับการประมูลคลื่นความถ่ี สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่
สากลย่าน ๒.๑ MHz และการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ นอกจากน้ีดิฉันยังเห็นว่า
รายงานฉบับสมบูรณ์สุดท้ายควรได้รับการจัดทําเป็นภาษาไทยและจัดส่งให้แก่
กรรมการทุกคนก่อนการพิจารณาวาระนี้ในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากน้ี
สํานักงานควรจัดทําเอกสารสรุปเพ่ือให้เห็นแนวคิด รวมทั้งมีการจัดทําเอกสาร
สรุปในเรื่องการประเมินมูลค่าคลื่นเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะด้วย”  

๔.  กสทช. ประวิทย์ฯ   ได้มบัีนทึกที ่สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๗๔ ลงวันที ่๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๗    ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม  จํานวน  ๖ หน้า 
ทั้งน้ี ตามมติทีป่ระชุม กสทช.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
วาระที่ ๒.๑ และบันทึกที ่สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๗๓ ลงวันที ่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม  กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ดังน้ี 

 “ ๑. ในการพิจารณาคร้ังน้ี ขาดรายงานการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีฉบับ
สมบูรณ์ ทําให้กรรมการไม่สามารถพิจารณาได้อย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม ทาง 
ITU รับรองว่าจะจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ซึ่ง
จะทําให้กรรมการได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์ก่อนการพิจารณาผลการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะเรื่องน้ี  

      ๒. วิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่าคลื่นยังขาดความน่าเช่ือถือเท่าที่ควร เช่น 
การกําหนดให้ผู้ให้บริการปัจจุบันรายหนึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ส่งผลให้
ได้มูลค่าคลื่นที่ตํ่ากว่าสภาพตลาดที่แท้จริง ทั้งที่ผู้ให้บริการรายดังกล่าวมีสัดส่วน
ทางการตลาด/จํานวนผู้ใช้บริการ และรายการส่งเสริมการขาย/ค่าบริการ
ใกล้เคียงกับรายอ่ืน และในครั้งน้ี ตัวเลขการประเมินมูลค่าคลื่นด้วยวิธีเศรษฐมิติ 



 ๑๙ 
 

(ซึ่งเป็นวิธีหลักวิธีหน่ึงในการประเมินมูลค่าคลื่นที่ผ่านมา)  มีความน่าเช่ือถือตํ่า 
เน่ืองจากค่า R2  มีค่าเพียง ๐.๕ ต่างจากคราวการจัดประมูลคลื่น ๒๑๐๐ MHz ที่
มีค่า R2 สูงกว่า ๐.๙ 

      ๓. วิธี Cost Reduction Value มีการศึกษาที่ช้ีว่าทําให้ได้มูลค่าคลื่นตํ่ากว่า
มูลค่าที่เกิดขึ้นจริงหลายเท่าตัว (Sweet et al) และวิธี Absolute Benchmark 
ก็มีผู้ช้ีว่า ที่มาของข้อมูลมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะความผันผวนของ
มูลค่าคลื่น ทําให้มูลค่าในอดีตอาจไม่น่าเช่ือถือในปัจจุบัน (Plum Consulting) 
ในส่วนวิธี Relative Benchmark น้ัน ในช่วงต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นมา 
มูลค่าคลื่นย่าน ๑๘๐๐ MHz และย่าน ๒๑๐๐ MHz จะมีอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ 
๗ : ๕ แต่หากใช้ข้อมูลย้อนหลังหลายปีโดยไม่รอบคอบ ค่าดังกล่าวกลับเหลือเพียง
ประมาณ ๑ : ๑ ซึ่งไม่สะท้อนความต้องการใช้คลื่นที่แท้จริงในปัจจุบัน 

      ๔. การกําหนดราคาต้ังต้นตํ่ากว่าราคาประเมินร้อยละ ๓๐ ไม่สามารถอธิบาย
ความเหมาะสมได้ เพราะจากข้อมูลที่นําเสนอ สามารถกําหนดเพียงร้อยละ ๒๐ ก็
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประมูล และประกันความเสียหายจากปัญหาความ
ล้มเหลวของการแข่งขันในการประมูลได้ดีกว่า อีกทั้งในคราวการประมูลทีวี
ดิจิตอล กสทช. ก็กําหนดให้ราคาประเมินมูลค่าคลื่นความถี่เป็นราคาข้ันตํ่าที่
ยอมรับได้และเป็นราคาต้ังต้น  

       ๕. คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาเคยให้ความเห็นว่า ควรมีการประเมิน
มูลค่าคลื่นความถี่จากที่ปรึกษาอย่างน้อยสองแหล่ง เพ่ือเทียบเคียงหรือหา
ค่าเฉลี่ยได้ใกล้เคียงความเป็นจริง การใช้ข้อมูลแหล่งเดียวอาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนสูง นอกจากน้ีควรมีการหารือกับกระทรวงการคลังหรือรัฐบาลใน
ประเด็นนโยบายเรื่องรายได้จากการประมูล เน่ืองจากรายได้ดังกล่าวต้องนําส่ง
รัฐ มิใช่รายได้ กสทช. 

    ๖. ในร่างประกาศยังกําหนดให้ใช้เช็คเป็นเงินประกัน แทนที่จะใช้
หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร ทําให้อาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการขนาด
เล็กที่จะเข้าร่วมประมูล แต่กลับมีการกําหนดให้ลดสัดส่วนเงินประกันลงให้ตํ่า
กว่าการประมูลที่ผ่านมา ซึ่งวงเงินดังกล่าวเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยง
จากการประมูลโดยไม่สุจริตมิให้รัฐเสียหาย 

     ๗. ประเด็นที่ควรปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดในร่างประกาศ ได้แก่ 
การจัดแบ่งช่วงคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับทิศทางเทคโนโลยีที่รองรับช่วง 
คลื่นละ ๕ MHz การลดราคาค่าบริการ มาตรฐานคุณภาพบริการประเภท
ข้อมูล ความครอบคลุมของพ้ืนที่ให้บริการที่กําหนดตํ่าเกินไป ตลอดจนการ
ระบุสิทธิในการจัดประมูลคลื่นความถ่ีล่วงหน้าเมื่อใกล้สิ้นอายุการอนุญาต 

    ๘. นโยบายอ่ืนที่สําคัญที่ต้องพิจารณาไปพร้อมกัน คือ นโยบายการ
ประมูลคลื่น ๙๐๐ MHz ที่ควรสอดคล้องกัน เช่น การกําหนดจํานวนใบอนุญาต
มากกว่า ๑ ใบอนุญาตเพ่ือให้เกิดการแข่งขันในตลาด ไม่ควรกําหนดแตกต่าง
จากการประมูลครั้งน้ี หรือนโยบายการจัดการผู้ใช้บริการเดิมบนคล่ืนที่จะ



 ๒๐ 
 

ประมูล เพราะหากผู้ชนะประมูลได้สิทธิรับผู้ใช้บริการเดิมมาด้วย มูลค่าคลื่น
ความถี่ย่อมต้องสูงกว่าอัตราที่คํานวณในปัจจุบัน”  

๕. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) ได้มีบันทึกที่ ทช ๑๐๐๓.๓/๖๑๓ 
ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗    ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงาน
การประชุม  จาํนวน ๕ หน้า    ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๒๒ สงิหาคม  ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑  

๖.  กสทช. สทุธิพลฯ   ได้มีบันทึกที ่สทช ๑๐๐๓.๕/๒๘๕   ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม  
๒๕๕๗   ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม  จํานวน  ๔ หน้า 
ทั้งน้ี ตามมติทีป่ระชุม กสทช.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
วาระที่ ๒.๑  

 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๓  :   เรื่องการบริหารงานสาํนักงาน กสทช. 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๓.๑ :  การแต่งต้ังองค์ประกอบอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) เพิ่มเติม  :  คณะอนุกรรมการ
ติดตามประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนแม่บทฯ  วภ.  

    
มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งต้ัง  นางสาวธันยพัฒน์ ภาคาเพ่ิมผลสมบัติ  เป็นอนุกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนกุรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
แม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ( พ.ศ.๒๕๕๕) เพ่ิมเติม   ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ 
กสทช.ตามมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.
๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที ่๔/๒๕๕๗  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๑  เรื่อง การแต่งต้ังองค์ประกอบอนุกรรมการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) เพ่ิมเติม   

ระเบยีบวาระที่ ๕.๓.๒ :  โครงการความร่วมมือกับ ITU เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทาํฐานข้อมูล
สถิติและตัวชี้วัดในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมสําหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน : ปบ. สภ. 

    
มติที่ประชุม               อนุมัติโครงการความร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคม (ITU) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพใน

การจัดทําฐานข้อมูลสถิติและตัวช้ีวัดในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมสําหรบัประเทศไทยและภูมภิาคอาเซียน ภายในกรอบ
วงเงินงบประมาณ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ๒๕๕๗ ของสํานักงาน กสทช. รายการรายจ่ายงบกลางกรณีฉุกเฉินและ
จําเป็น ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
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ทั้งนี้ โดยให้แก้ไขชื่อโครงการจากเดิม “โครงการความร่วมมือกับสหภาพ
โทรคมนาคม  (ITU) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทําฐานข้อมูลสถิติ  และ
ตัวชี ้ว ัดในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมสําหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ” แก้ไขใหม่เป็น “โครงการ
ความร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคม (ITU) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทํา
ฐานข้อมูลสถิติและตัวช้ีวัดในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมสําหรับประเทศไทยภายในกรอบอาเซียน” 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีประเด็นข้อสังเกตเร่ืองการเสนอขออนุมัติโครงการใหม่ 

หากจะมีการนําเสนอที่ประชุม กสทช.พิจารณาในคร้ังต่อไป ขอให้สํานักงาน 
กสทช.นําเรื่องดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน 
กสทช.พิจารณาให้ความเห็นก่อนนําเสนอที่ประชุม กสทช.พิจารณา   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ :   ขออนุมัติให้อดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เข้า

ร่วมงาน First GSR Anniversary Ceremony-Chairmanship Awards, 
Manama, Bahrain ระหว่างวันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ และเพื่อพิจารณา
การเข้าร่วมงานของอดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) : 
กท. 

   
มติที่ประชุม                ๑. อนุมัติในหลักการเชิญอดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.) จํานวน ๖ ท่าน 

ได้แก่  พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธ์ิ   ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ  
นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข  นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ  ศาสตราจารย์เศรษฐพร  
คูศรีพิทักษ์ และ รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม  เข้าร่วมงาน First GSR 
Anniversary Ceremony - Chairmanship Awards,  Manama,  Bahrain 
ระหว่างวันที่ ๓-๕ มถิุนายน ๒๕๕๗ ณ Manama, ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ไป
พิจารณาดําเนินการดังน้ี  
๒.๑ ให้ประสานงานสหภาพโทรคมนาคม (ITU) เรื่องการเข้าร่วมงานของอดีต

คณะกรรมการ กทช. และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน  
๒.๒ ให้สอบถามความประสงค์ของกรรมการ กทช.ทั้ง ๖ ท่าน ในการเดินทาง

ไปเข้าร่วมงานดังกล่าว 
๒.๓ ให้สํานักงาน กสทช.จัดทําโครงการพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายนําเสนอที่

ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต่อไป  
 
 
 
 



 ๒๒ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปี 

๒๕๕๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ : ผบ. 

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. ไปศึกษาข้อเท็จจริงและหารือกรรมการ กสทช.   

ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทํารายละเอียดข้อเท็จจริงพร้อมข้อสังเกตต่อรายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปี ๒๕๕๖ ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่จะนําส่งรัฐสภาพร้อม
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของ กสทช. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๗๒ แห่ง 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้ ง น้ี  ใ ห้
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนด
และให้ส่งรายงานดังกล่าวเสนอรัฐสภา 
อน่ึง  รองประธาน กสทช.(พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) กสทช.ดร. สุทธิพลฯ 
กสทช.ประวิทย์ฯ  และ กสทช.รศ. ประเสริฐฯ   ขอเปิดเผยความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ                     ๑.  กสทช. สทุธิพลฯ   ได้มีบันทกึที่ สทช ๑๐๐๓.๕/๒๖๑   ลงวันที่  ๒๘  เมษายน  
๒๕๕๗   ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม  จํานวน  ๔ หน้า 
ทั้งน้ี ตามมติทีป่ระชุม กสทช.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
วาระที่ ๒.๑  

   ๒.  กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทกึ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๗๕ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
        ขอให้บันทกึความเห็นไว้ในรายงานการประชุม กสทช.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ดังน้ี 

        “ มาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มี
อํานาจหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการและการ
บริหารงานของ กสทช. กสท. กทค. สํานักงาน กสทช.และ เลขาธิการ 
กสทช. แล้วแจ้งผลให้ กสทช.ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
และให้ กสทช.นํารายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภา พร้อมรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปีของ กสทช. ตามมาตรา ๗๖ และเปิดเผยรายงาน
ดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน 
กสทช.หรือวิธีการอ่ืนที่เห็นสมควร”  

   โดยบทบัญญัติดังกล่าว จึงเท่ากับเป็นการกําหนดบทบาทหน้าที่
ของ กสทช.ที่เก่ียวข้องกับรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน กสทช.ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (กตป.)   ไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนใน  ๓  ส่วนด้วยกัน    คือ       
๑) รับทราบรายงานดังกล่าว  ๒) นํารายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภา และ 



 ๒๓ 
 

๓) เปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ ทั้งน้ีโดยหน้าที่ตาม ๒) น้ัน มี
การกําหนดกรอบระยะเวลาไว้ด้วยการอ้างอิงกับการจัดส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปีของ กสทช. ซึ่งตามมาตรา ๗๖ ระบุชัดว่าต้องเสนอ
รายงานดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชี  
   ดังน้ัน เมื่อ กตป. นําเสนอรายงานต่อ กสทช.แล้ว กสทช. ก็ควร
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด น่ันคือรับทราบรายงานและ
นําเสนอต่อรัฐสภา แล้วจึงเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อระยะเวลาใกล้ครบกําหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปี
บัญชีแล้ว ก็ย่ิงต้องเร่งให้สํานักงาน กสทช.จัดส่งรายงานน้ีพร้อมทั้งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําปีของ กสทช.ให้แก่รัฐสภาโดยด่วน เพ่ือไม่ละเมิดต่อ
กรอบเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด ส่วนการดําเนินการอ่ืนใดนอกเหนือจากน้ี 
แม้เป็นสิทธิที่จะดําเนินการได้ แต่ก็จะต้องไม่กระทบต่อหน้าที่ที่มีตาม
กฎหมาย”   

๓. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) ได้มีบันทึกที่ ทช ๑๐๐๓.๓/๖๑๔ 
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงาน
การประชุม  จํานวน  ๒ หน้า ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุม กสทช.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑  

 ๔.  กสทช.รศ. ประเสริฐฯ   ได้มีบันทึกที่ ทช ๑๐๐๓.๗/๕๐   ลงวันที่  ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗  ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม  
จํานวน  ๓ หน้า ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุม กสทช.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม  ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑  

 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๓.๕ :   ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสนับสนนุการจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมและสนับสนนุ

การดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช.  นย. 
กบ.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๕ เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และ
สํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... ตามที่ เลขาธิการ กสทช.เสนอ และให้สํานักงาน 
กสทช.นําเสนอที่ประชุม กสทช.พิจารณาในคร้ังต่อไป  

 
 
 
 



 ๒๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖ :  ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. .... : นย. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๖ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการ   

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
การประชุม ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
พ.ศ. .... ตามท่ี เลขาธิการ กสทช.เสนอ และให้สํานักงาน กสทช.นําเสนอ         
ที่ประชุม กสทช.พิจารณาในคร้ังต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๗ :  ร่างระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและค่าจ้างของ

ลูกจ้าง : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายใน
ของสํานักงาน กสทช. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๗ เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการ

จ่ายเงินเดือนของพนักงานและค่าจ้างของลูกจ้าง ตามที่ เลขาธิการ กสทช.เสนอ 
และให้สํานักงาน กสทช.นําเสนอที่ประชุม กสทช.พิจารณาในคร้ังต่อไป  

 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๓.๘ : ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ต่อบันทึกความเห็นของ กสทช.  

ที่มีมติไม่เห็นชอบการจัดสรรเงินจากกองทนุวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ประเภทที่ ๑)  
ประจําปี ๒๕๕๖ จํานวน ๘ โครงการ : ทบ. 
 

มติที่ประชุม                ยืนยันเรื่องการลงมติที่ประชุม กสทช.ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ วาระที่ ๕.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ (ประเภทที่ ๑) จํานวน 
๘ โครงการ เน่ืองจากที่ประชุม กสทช. ได้ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๕๕ แห่ง 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กําหนดแนวทางการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ในกรณีที่ กสทช.มีความเห็นแตกต่างจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กสทช. ต้องให้เหตุผลประกอบการพิจารณาไว้  ทั้งน้ี 
โดยได้จัดทํามติที่ประชุมพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาเป็นมติกลาง ซึ่งสรุปได้
ดังน้ี  

 (๑)  ในขณะน้ียังไม่มีการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการกองทุนวิจัยและ      
                                            พัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ  
                                                ประโยชน์สาธารณะ                                                    

                               (๒)  มีความเห็นชอบสอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด้าน
กฎหมายของ กสทช. ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙  ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ซึ่งเห็นว่าอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ   และคณะกรรมการบริหาร



 ๒๕ 
 

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา
โครงการ 

                               (๓)   ผลจากกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ   ภายหลังที่เริ่มต้นกระบวนการ
พิจารณาใหม่ทั้ง ๑๗๗  โครงการ ไม่ปรากฏว่ามีความแตกต่างหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ในสาระสําคัญไปจากที่ได้เสนอให้ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
จัดสรรเงินกองทุนฯ ก่อนหน้า 

                               (๔)  กระบวนการพิจารณากลัน่กรองโครงการฯ   ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เป็นไปอย่างรวบรัด  และอาจขัดต่อ
ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม กสทช. พ.ศ.๒๕๕๕” 

     
 อน่ึง กสทช. ประวิทย์ฯ ของดออกเสียงในระเบียบวาระน้ี เน่ืองจากมิได้ร่วมลงมติ

ในการพิจารณาเร่ืองการให้ความเห็นชอบโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากเงินกองทุนฯ ที่เป็นต้นเรื่องของระเบียบวาระน้ี 

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๙ : การแก้ไขระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง 

พ.ศ. ๒๕๕๗ : นย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๙ เรื่อง การแก้ไขระเบียบ กสทช.    

ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามท่ี เลขาธิการ 
กสทช.เสนอ และให้สํานักงาน กสทช.นําเสนอที่ประชุม กสทช.พิจารณาในคร้ัง
ต่อไป  

 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๓.๑๐: การกําหนดท่าทีเบื้องต้นสาํหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่า

ด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย 
(JTC) ครัง้ที่ ๒๕ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ โทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม : กสท. กทค. วภ. 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค.ต่อ การ

กําหนดท่าทีเบ้ืองต้นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ 
๒๕ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ โทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ทีป่ระชุมได้มมีติรับรองมติทีป่ระชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๓.๑๐  เรื่อง การกําหนดท่าทีเบ้ืองต้นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย– มาเลเซีย 



 ๒๖ 
 

(JTC)  ครั้งที่ ๒๕  ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ โทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔   :  เรื่องค้างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ : ร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการ
บริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช.  

   
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง ร่างประมวลจริยธรรมของ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ตามท่ี เลขาธิการ กสทช.เสนอ และให้สํานักงาน กสทช.นําเสนอที่ประชุม กสทช.
พิจารณาในคร้ังต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๒ : ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างของ

สํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบภายใน
ของสํานักงาน กสทช.    

  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๒ เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... ตามที่ 
เลขาธิการ กสทช.เสนอ และให้สํานักงาน กสทช.นําเสนอท่ีประชุม กสทช.
พิจารณาในคร้ังต่อไป 

 
ประธาน  ได้แจ้งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๗   พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๕  น.  
 
 
    
 
 
 
 
 


