
มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
นัดพเิศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม 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. 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 
 



๒ 
 

๖. นางนภาพร  เก่งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวกานต์ชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวอรนิตย์ เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  สํานักสื่อสารองค์กร 
๑๓. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.  
๒.   นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง 
   และโทรทัศน์ 
๔. นายทนงศักด์ิ  สุขะนินทร์  ผู้อํานวยการสํานักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการ 
    กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นายฉันทพัทธ์  ขําโคกกรวด ผู้อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๖. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
 ๑. วันน้ีเป็นการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เน่ืองจากมีเรื่องสําคัญเร่งด่วน

ที่ต้องพิจารณา สืบเน่ืองจากการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗   
ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. จัดทําร่างรายงานแนวทางการ
ดําเนินการต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาก่อน
จัดส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณาก่อนดําเนินการตามโครงการ
ต่อไป ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาประชุมในวันน้ี   

 ๒. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” 
เรื่อง นโยบายเก่ียวกับการปรับปรุงและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศไทย โดยได้ให้คณะที่ปรึกษาฯ จัดต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ทําการศึกษาในเรื่องดังกล่าวคู่ขนานไปกับการทํางานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ในการหามาตรการฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจในกิจการดังกล่าวให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และ
ทันต่อการชะลอการประมูลคลื่นความถ่ีเครือข่าย 4G ออกไปเป็นการช่ัวคราว 
๑ ปี โดยเน้นยํ้าต้องไม่ทําให้ผู้ใช้บริการเดือดร้อน ขอฝากสํานักงาน กสทช. 
ติดตามความคืบหน้าและพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวคิดน้ีด้วย   

 
มติที่ประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 
- ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่ ๓   : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

- ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระที่  ๔   : เรื่องเพื่อทราบ 

 
- ไม่มี -  

 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕    :  เรื่องพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑  : การพิจารณาหนังสือนําเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติและแนวทางการ

กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : สายงานกิจการ
กระจายเสียงฯ (วส.) สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร (พย.)  

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบหนังสือนําเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการ

ดําเนินการโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ซึ่งกําหนดประเด็นต่างๆ รวม ๕ เรื่อง 
ได้แก่ การกําหนดมูลค่าคูปอง การนําคูปองไปใช้งาน จํานวนครัวเรือนที่จะ
สนับสนุน การจัดพิมพ์คูปอง และวิธีการแจกคูปอง ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช . ไปดําเนินการปรับปรุงร่างหนังสือดังกล่าว        
โดยให้เพ่ิมเติมความเห็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในประเด็น
ดังกล่าวพร้อมเหตุผลในการพิจารณาเพ่ือให้มีความครบถ้วนถูกต้องมากย่ิงขึ้น   

 ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. เพ่ิมเติมข้อความท้ายข้อ ๕ โดยมีสาระสําคัญว่า 
“ในการดําเนินงานตามข้อ ๑ – ข้อ ๕ ให้สํานักงาน กสทช. กําหนดกระบวนการ
ที่มีความรอบคอบ รัดกุม ประหยัด คุ้มค่า และมีมาตรการในการป้องกันการ
ทุจริต”  

 อน่ึง กสทช.ประวิทย์ฯ มีข้อสงวนความเห็นในประเด็นการสรุปแนวทาง
ดําเนินการที่ไม่ตรงกับมติที่ประชุม โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส่งให้ใน
ภายหลัง 

 ๒. มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. นําประเด็นความเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุง
แนวทางการกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ แล้วนําเสนอที่ประชุม 
กสทช. พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

 ๒.๑ ควรแยกผู้เข้าร่วมโครงการ และตัวแทนจําหน่ายออกจากกัน โดยการ
กําหนดคุณสมบัติให้ทําเฉพาะในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ใช่ร้านค้า  

 ๒.๒ การกําหนดคุณสมบัติในภาพรวมควรคํานึงถึงหลักความเป็นธรรมและ
การคุ้มครองประชาชน และหลักประกันการใช้เงินงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ี โดยข้อกําหนดต่างๆ ต้องมีความสมเหตุสมผลและไม่
มีลักษณะที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อรายหน่ึงรายใดหรือกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ   

 ๒.๓ การกําหนดวงเงินประกันควรมีเหตุผลและที่มาที่ไปของตัวเลขที่กําหนด 
และมีความชัดเจนว่าขอบเขตคืออะไร เช่น เป็นการกําหนดตามจํานวน
ยอดจัดจําหน่าย เป็นต้น 

 ๒.๔ ควรกําหนดขอบเขตการประกันให้ชัดเจนว่าเป็นการประกันความ
เสียหายในเรื่องใดบ้าง 

 ๒.๕ ประเด็นการกําหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 



๕ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติ      
ที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การพิจารณาหนังสือนําเสนอคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและแนวทางการกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วม
โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 ๒. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะ
พิจารณาเรื่องน้ีว่า เน่ืองจากการพิจารณาโครงการสนับสนุนประชาชนในการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามมติที่ประชุม 
กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีสาระ 
สําคัญหลายประการแตกต่างไปจากที่ กสท. และคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เสนอ ดังน้ัน จึงขอยืนยัน
โครงการตามข้อเสนอของ กสท .  และที่ผ่ านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสาร
บันทึกความเห็น ที่ สทช ๑๐๐๓.๒/๑๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗     
ซึ่งขอให้สํานักงาน กสทช. แนบไว้ในรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่  
๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แล้ว  ดังน้ัน จึงขอไม่ร่วมพิจารณา
ในวาระที่สํานักงาน กสทช. นําเสนอในวันน้ี และขอให้ฝ่ายเลขานุการการ
ประชุมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย    

 ๓. กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๑๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๑ ดังน้ี 

 “ผมเห็นด้วยที่จะเร่งนําส่งหนังสือต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
เพ่ือนําเสนอถึงแนวทางดําเนินการต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นเรื่องที่  
ที่ประชุม กสทช. ได้มีการพิจารณาในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตามผมไม่อาจให้ความเห็นชอบต่อ
ร่างหนังสือนําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ คสช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอให้
พิจารณาได้ เน่ืองจากพบว่า ในเน้ือหาสาระของหนังสือดังกล่าวมีหลายประเด็น
ที่ไม่ถูกต้องตรงตามที่มีการประชุมและตามที่ที่ประชุมมีมติ รวมทั้งในส่วนของ
เอกสารที่จะนําส่งไปด้วยน้ันยังมีประเด็นปัญหาว่าได้ผ่านกระบวนการ
พิจารณาของที่ประชุม กสทช. ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ดังน้ี 
๑. กรณีของ “สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ

การดําเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระหว่างวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ - วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗” น้ัน เน่ืองจากที่ประชุม กสทช. 
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยมีมติเพียงรับทราบ
เอกสารท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ และให้นํากลับไปปรับปรุงตาม
ข้อคิดเห็นของที่ประชุมก่อน ดังน้ันจึงไม่ชัดเจนว่าเอกสารสรุปดังกล่าว
ได้รับการแก้ไขถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือไม่ อย่างไร 



๖ 
 

๒. ประเด็นวิธีการแจกคูปอง ตามข้อ ๔. ของร่างหนังสือที่มีการระบุว่า      
“ที่ประชุม กสทช. มีมติเสียงข้างมาก ๘ ต่อ ๒ ให้กําหนดวิธีการแจกด้วย
การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ...” น้ัน ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 
เน่ืองจากในประเด็นดังกล่าวน้ี ที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
ยังมิได้ตัดสินใจเลือกแนวทางใด โดยที่ประชุมมีการอภิปรายอย่าง
กว้างขวางในประเด็นที่เก่ียวข้อง และมีข้อสรุปที่เป็นมติก็คือ “ให้แต่งต้ัง
คณะทํางานเพ่ือพิจารณารูปแบบการจัดพิมพ์คูปองและวิธีการแจก โดยให้
รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมและข้อคิดเห็นของ สตง. ไปประกอบการ
พิจารณา... และให้สรุปนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหน่ึง” 
ดังน้ัน ร่างหนังสือถึง คสช. ที่มีการรายงานว่าที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 
๘ ต่อ ๒ จึงเป็นข้อเท็จ แม้ว่าในการพิจารณาร่างหนังสือดังกล่าวในการ
ประชุมครั้งน้ี เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมเห็นว่า ตามแนวทางที่มีการ
อภิปรายกันน้ัน พอจะแสดงนัย (imply) ได้ว่า ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบ
ตามแนวทางแจกคูปองด้วยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมีเพียงผมเท่าน้ันที่อภิปรายสนับสนุนแนวทาง
ที่ สตง. เสนอ น่ันคือให้แจกโดยการลงทะเบียนแจ้งความจํานง แต่ที่
ประชุมเองก็ยังไม่ทราบชัดด้วยซ้ําว่าใครคือผู้มีมติเสียงข้างน้อยอีกหนึ่ง
เสียง และสํานักงาน กสทช. ก็ไม่อาจให้ความกระจ่างในประเด็นดังกล่าว 
ดังน้ันการยอมรับของที่ประชุมในคราวนี้จึงยังไม่ได้ทําให้ความตามร่าง
หนังสือดังกล่าวกลับจากผิดเป็นชอบขึ้นมาได้ 

 ทั้งน้ี ในความเห็นของผม หากใช้วิธีการแจกคูปองตามที่มีผู้ลงทะเบียนแจ้ง
ความจํานง ก็เช่ือว่าจะส่งผลต่อเน่ืองถึงเร่ืองงบประมาณด้วย กล่าวคือ   
จะไม่มีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติมจากจํานวนที่หักไว้แต่อย่างใด 
ดังน้ันข้อเสนอเก่ียวกับงบประมาณในตอนท้ายของร่างหนังสือเสนอ คสช. 
ก็อาจไม่จําเป็นไปด้วย 

๓. ประเด็นการจัดพิมพ์คูปอง ตามข้อ ๕. ของร่างหนังสือที่ระบุว่า “ที่ประชุม 
กสทช. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ้างหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการ” น้ัน  
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เน่ืองจากที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
มิได้มีการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวน้ีแต่อย่างใด เพียงพิจารณาประเด็น
วิธีการแจก ซึ่งสํานักงาน กสทช. มีการเสนอประเด็นเรื่องการจัดพิมพ์
คูปองแทรกอยู่ด้วย และที่ประชุมอภิปรายพาดพิงอยู่บ้าง 

๔. ประเด็นที่ที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ให้ความสําคัญ    
แต่ไม่ปรากฏชัดในร่างหนังสือเสนอ คสช.  คือ การดําเนินการในภาพรวม
ทั้งกระบวนการจะต้องมีความโปร่งใส มีมาตรการป้องกันการทุจริต และ
การตรวจสอบที่เข้มข้น ตลอดจนไม่เห็นชอบที่จะมีการใช้งบประมาณ
ดําเนินโครงการจํานวนมาก” 

 

ประธาน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม  
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  


