
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 

วันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม 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  มะลสิุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ กรรมการ 
๕. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง่า กรรมการ 
๖. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๗. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๘. นางสาวสภิุญญา  กลางณรงค์ กรรมการ 
๙. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๐. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๑๑. นายฐากร  ตัณฑสิทธ์ิ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 
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  คําบํารุง  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๒. นางสาวพยุงทรัพย์  เรืองสม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๓. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
๑. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๒. นายเชิดชัย  ขันธ์นะภา ที่ปรึกษาประจํา กสทช. ประเสริฐฯ  
๓. นายดํารง  วัสโสทก ผู้อํานวยสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๔. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๕. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารความถ่ีวิทยุ 
๖. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู้อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๗. นายจาตุรนต์  โชคสวัสด์ิ ผู้อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๘. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท์ ผู้อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๙. พันเอก สมมาส  สําราญรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคมและการประชุม 
๑๐. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๑๑. นางยุพา  จันทร์กระจ่าง ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๑๒. นางพุธชาด  แมนมนตรี ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม สายงานบริหารคลื่น

ความถี่และภูมิภาค 
๑๓. นายภูมิภัส  พลการ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ

สํานักพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 
๑๔. ร้อยโท เจษฎา  ศิวรักษ์ เลขานุการ ประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) 
๑๕. นายโสรัจจ์  ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๖. นางธีตานันตร์  สีวะรา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ๑ 
๑๗. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 



 ๓ 
 

๑๘. นายนันทพล  สุวรรณาศรัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 
๑๙. นายประถมพงศ์  ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักวิชาการและจัดการ

ทรัพยากรโทรคมนาคม 
๒๐. นางสาวอริสรา  มาพบสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒๑. นางสาวณัฐฐิญา  ธาตุทําเล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒๒. นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารความถ่ีวิทยุ 
๒๓. นางสาวลักษมี  นุตตะโร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  สํานักยุทธศาสตร์และ

การงบประมาณ 
๒๔. นายสุภพล  จรูญวณิชกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารความถ่ีวิทยุ 
๒๕. นายมาตรา  รัตนสกาววงศ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒๖. นางสาวสุชารีย์  ช่างทอง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น สํานักบริหารคดีและนิติการ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน     กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

๑.  ในช่วงปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. และคณะได้เดินทางเข้า
ร่วมประชุมทางวิชาการพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัย    
โอซาก้า และมหาวิทยาลัยคิวชู ซึ่งจะร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงาน กสทช. โดยมหาวิทยาลัยโอซาก้ามีช่ือเสียงในด้านวิศวกรรม ซึ่ง
อดีตประธาน กทช. (ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิฯ) จบจากสถาบันแห่งน้ี ซึ่งได้
รับทราบจากเลขาธิการ กสทช. ว่าสํานักงาน กสทช. ได้เคยขอความร่วมมือ
จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยจึงเชิญไปร่วมหารือซึ่งมีข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ นอกจากน้ี ได้ไปประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์กับผู้ว่าการเมืองฟูกุโอกะ รวมทั้งศึกษาดูงานเก่ียวกับการรับมือ
เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ เน่ืองจากญี่ปุ่นมีความเช่ียวชาญหลายด้าน 
อาทิ แผ่นดินไหว และสึนามิ สําหรับในเรื่องนํ้าท่วมจะท่วมไม่นาน และ
อุปกรณ์ เสาส่งสัญญาณต่างๆ และสถานีฐานต่างๆ จะติดต้ังบนตึกที่สูงเป็น
ส่วนใหญ่จึงไม่ประสบปัญหาในเร่ืองระบบโทรศัพท์ขัดข้อง 

๒. เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับสํานัก
ที่ชนะเลิศการประกวดแผนพัฒนาและปรับปรุงงาน ภายใต้แนวความคิด 
“Next Step NBTC” เนื่องในวัน กสทช. ประจําปี ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีการ
แข่งขันเสนอแนวคิดต่างๆ โดยมี ๓ สํานักที่ได้รับรางวัล และทีมงานจะได้
เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ ปุ่น ขอขอบคุณเลขาธิการ กสทช . 



 ๔ 
 

สํานักงาน กสทช. ที่ได้จัดงานอย่างต่อเน่ืองมา ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็น
การสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความคิดริเริ่มในเรื่องต่างๆ และ
ได้รับความสนใจจากพนักงานอย่างมาก ทําให้เกิดการทํางานเป็น Team 
Work ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี  

๓. เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีการแถลงข่าวการเปิดรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (ประเภทที่ ๑) 
ประจําปี ๒๕๕๗ เพ่ือขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนได้ประชาสัมพันธ์ ตามที่
คณะกรรมการ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ที่จะจัดสรรเงินกองทุนจํานวน ๕๐๐ ล้านบาท โดยมีระยะเวลา
เปิดรับข้อเสนอโครงการต้ังแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยได้นําลง
เผยแพร่ในเ ว็บไซต์  และไ ด้แจกเอกสารเ พ่ือขอใ ห้สื่ อมวลชนช่วย
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างๆ การดําเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 

๔. เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย
พิเศษที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถนน
วิภาวดีรังสิต โดยกระทรวงกลาโหมจัดให้มีการประชุมสัมมนาไซเบอร์
แห่งชาติในงานสัปดาห์วิชาการความม่ันคงของสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ ซึ่งได้ไปบรรยายในหัวข้อ “บทบาท กสทช. และนโยบายสนับสนุน
การสร้างความตระหนักรู้ การวิจัยและการรับมือภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์
ของผู้บริโภค และความมั่นคงของชาติ” โดยมีผู้เข้าร่วมฟังจากเหล่าทัพต่างๆ 
รวมท้ังนักศึกษา วปอ. ประมาณ ๒๐๐ คน   

   
มติที่ประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๓ เมษายน 

๒๕๕๗ 
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

หมายเหตุ มติที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง รายงานการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปี ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ให้เป็นไปตามร่างเดิมที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 



 ๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๓ 

เมษายน ๒๕๕๗ 
 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๓ 

เมษายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ขอให้สํานักงาน กสทช. แก้ไขกําหนดระยะเวลาให้สอดคล้อง

กับข้อเท็จจริงในการรายงานผลการดําเนินการเรื่องที่ ๙ วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง ร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคมฯ โดยให้แก้ไขวันที่จะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเดิมที่
ระบุไว้วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แก้ไขใหม่เป็นวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

  
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๑๒ พฤษภาคม 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 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 

ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗  
: รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ฯ)  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.    

(พันเอก ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๗ จํานวน ๓ ท่าน ได้แก่ พลเอก บุญเลิศ  แก้วประสิทธ์ิ นายวรรณชัย    
สุวรรณกาญจน์ และนายณกฤช  เศวตนันทน์ ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ วรรคสองของ



 ๖ 
 

ระเบียบ กทช .  ว่า ด้วยการจ้างที่ปรึกษา  ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่รองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) เสนอ  
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร.พีระพงษ์  
มานะกิจ) ประจําเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ : กสทช.   
พลโท ดร.พีระพงษ์ฯ 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร.

พีระพงษ์  มานะกิจ) ประจําเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
จํานวน ๓ ท่าน ได้แก่ พลเอกธงชัย  เก้ือสกุล  นายธงชัย  ตรีพิพัฒน์กุล และ     
นางอรพินธ์  บุญชูเศรษฐ์ ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วย
การจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ เสนอ  
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบั ติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช . (พลเอก สุ กิจ        
ขมะสุนทร) ประจําเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ : กสทช. พลเอก สุกิจฯ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ   

ขมะสุนทร) ประจําเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๓ ท่าน ได้แก่      
พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ  พลเอก มนตรี  สังขทรัพย์  และนายสุรนันท์  
วงศ์วิทยกําจร ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้าง    
ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. พลเอก สุกิจฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ : งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสท่ี ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม 

๒๕๕๗ : ลย. 
 
มติที่ประชุม รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสท่ี ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ ขอให้สํานักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบและเร่งรัดติดตามในส่วน

ของลูกหน้ี 
 
 
 



 ๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ :  รายงานผลการดําเนินการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๗ : รท. 

  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตให้สํานักงาน กสทช. จัดทํารายงานข้อมูลสถิติสะสม

ต้ังแต่ต้นปี ๒๕๕๗ เพ่ือให้เห็นภาพรวมการดําเนินงานในการรายงานคร้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕      : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๑    : เรื่องทีผ่่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบ

ประยุกต์ประเภทการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ. .... : กสท. วส. 

 
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช . เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสํารวจความ
นิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน กสทช.  
เสนอ ทั้งน้ี โดยให้สํานักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณา
ทบทวนตามความเหมาะสมก่อนนําไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ดังน้ี  
๑) ประเด็นการกําหนดค่าธรรมเนียมที่มีการกําหนดเพดานขั้นสูง ควรมี

หลักเกณฑ์ว่าจะใช้กับกิจการประเภทใดบ้าง เพ่ือหลีกเลี่ยงการพิจารณา
ด้วยดุลพินิจเพียงอย่างเดียว 

๒) การกําหนดกระบวนการขึ้นทะเบียนเพ่ือควบคุมคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
ประสบการณ์ ของผู้ชํานาญการในการตรวจสอบฯ 

๓) การป รับปรุ งถ้ อยคํ า ในส่ วนอารัมภบท  อาทิ  “รั ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” และปรับข้อความในส่วนของ
วัตถุประสงค์ในบรรทัดที่ ๓ ให้สอดคล้องกับเน้ือหาในร่างประกาศ โดยใช้
ข้อความ ดังน้ี “โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแล การ
อนุญาตประกอบกิจการ หรือ กิจการโทรทัศน์ สําหรับการให้บริการแบบ
ประยุกต์ประเภทการสํารวจความนิยม และการกําหนดอัตราค่าโฆษณาใน
กิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์” เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น   

๒. มอบอํานาจให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ



 ๘ 
 

จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และให้
ประธาน กสท. ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. 
เพ่ือประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสํารวจความนิยมในกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. .... 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับ

ใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เก่ียวกับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... : กสท. ชส.   

 
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช . เรื่อง 

มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และ         
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให้นําข้อคิดเห็นของที่
ประชุม กสท. และ กสทช. ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะด้วย 

๒. มอบอํานาจให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และให้
ประธาน กสท. ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. 
เพ่ือประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... 

๒. กสทช. ดร.สุทธิพลฯ มีข้อสังเกตในประเด็นอํานาจในการประกาศหลักเกณฑ์
ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขององค์กร 

๓. กสทช.ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 
๑) การรับการตรวจแจ้ง ขอให้ตรวจสอบว่าสํานักงาน กสทช. ควรจะเป็นผู้รับ

การตรวจแจ้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือไม่ 
๒) การยื่นคําขอให้คณะกรรมการจดแจ้งองค์กร ควรกําหนดให้ต้องย่ืนเสนอ

รายงานการดําเนินกิจกรรมที่ผ่านมาด้วย โดยกําหนดระยะเวลาปีตามที่
เหมาะสม 



 ๙ 
 

๓) การขอรับจัดสรรเงินกองทุนฯ ควรจะต้องหารือกับคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
บทบาทหน้าที่และการดําเนินงาน 

๔) ข้อความตามข้อ ๑๙ .๒ และข้อ ๒๑ ที่ระบุว่า “ทั้งน้ี ตามประกาศ
หลักเกณฑ์ที่กําหนด” และ “ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด” 
ควรระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้กําหนด 

๕) คุณสมบัติขององค์กรที่จะจดแจ้ง ซึ่งกําหนดไว้ว่าสมาชิกกลุ่มต้องไม่มี
คุณลักษณะต้องห้าม ซึ่ งในกรณีภายหลังจดแจ้งแล้วสมาชิกกลุ่มมี
คุณลักษณะต้องห้าม จะมีบทบังคับหรือไม่อย่างไร 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒    : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการเตรียมการและการดําเนินการประมูลคลื่น

ความถ่ี ๙๐๐ MHz : กทค. ปท.๑ 
 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการให้ใช้เงินเพ่ือการเตรียมการและการดําเนินการประมูล

คลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz จํานวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
โดยยืมเงินสํารองจ่ายจากสํานักงาน กสทช. ทั้งน้ี เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ให้นํามาหักเป็นค่าใช้จ่ายจากเงินที่ได้รับจากการประมูลตาม
มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. เห็นชอบให้ยืมเงินสํารองจ่ายจากรายได้ตามมาตรา ๖๕ (๓) รายได้จาก
ทรัพย์สินของสํานักงาน กสทช. ซึ่งอํานาจในการพิจารณาเป็นของ กสทช. 
ตามข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๑ ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้จาก
ทรัพย์สินของสํานักงาน กทช. จํานวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาท
ถ้วน) ทั้งน้ี โดยให้เป็นไปตามแนวทางการดําเนินงานกรณีการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถ่ี IMT ย่าน ๒.๑ GHz และแนวทางที่ได้อนุมัติงบประมาณสําหรับ
การเตรียมการและการดําเนินการประมูลคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการเตรียมการและการ
ดําเนินการประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz 

 
 
 



 ๑๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๘๙๗.๕ – ๙๑๕.๐ MHz / ๙๔๒.๕ – ๙๖๐.๐ 
MHz พ .ศ . .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - 
IMT) ย่านความถ่ี ๘๙๕ – ๙๑๕ / ๙๔๐ – ๙๖๐ เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) : กทค.  
คณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ 
MHz และคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz คณะทํางานศึกษาเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ปท.๑   
 

มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. 
นทีฯ) รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) กสทช. ดร. สุทธิพลฯ  
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ 
และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมย่าน ๘๙๗.๕ – ๙๑๕.๐ MHz / ๙๔๒.๕ – ๙๖๐.๐ เมกะเฮิร์ตซ์ 
(MHz) พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่ วิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunication 
- IMT) ย่านความถี่ ๘๙๕ – ๙๑๕ / ๙๔๐ – ๙๖๐ เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. จัดรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะตามแนวทางที่สํานักงาน กสทช. เสนอ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้นํา
ข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะด้วย อนึ่ง รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ฯ) และ กสทช. ดร.สุทธิพลฯ ขอเปิดเผย
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกส่งให้ในภายหลัง 
ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช.ประวิทย์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ) ขอสงวน
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกจัดส่งให้ในภายหลัง 

๒. รับทราบกําหนดเวลาการประชุมที่สําคัญระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในการดําเนินการเพ่ือการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 
๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมย่าน ๘๙๗.๕ – ๙๑๕.๐ MHz / ๙๔๒.๕ – ๙๖๐.๐ MHz พ.ศ. 
.... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน
ความถี่ ๘๙๕ – ๙๑๕ / ๙๔๐ – ๙๖๐ เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) 



 ๑๑ 
 

๒. รองประธาน กสทช . (พันเอก ดร . เศรษฐพงค์ฯ) มีบันทึกลงวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขอให้แนบบันทึกความเห็น ที่ ทช ๑๐๐๓.๓/๖๙๕ ลงวันที่ 
๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไว้ท้ายรายงานการประชุม จํานวน ๓ หน้า ทั้งน้ี ตามมติที่
ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระที่ 
๒.๑  

๓. กสทช. ดร. สุทธิพลฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๕/๓๔๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม จํานวน ๖ หน้า 
ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑  

๔. กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๗๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม จํานวน ๗ หน้า 
ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ วาระที่ ๒ .๑ และมีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๖๔ ลงวันที่ ๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๒.๒ ดังน้ี 
“ผมยังไม่อาจให้ความเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๗.๕ – 
๙๑๕.๐ MHz / ๙๔๒.๕ – ๙๖๐.๐ MHz พ.ศ. .... ด้วยเหตุผลหลายประการ 
ดังน้ี 
๑. การจัดสรรคลื่นความถ่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ระบบใบอนุญาต 

ไม่ควรเป็นเพียงการนําคลื่นความถ่ีมาจัดสรรตามสัญญาสัมปทานเดิม แต่
ควรมีการปรับปรุงทั้งในมิติของขนาดคลื่นและจํานวนใบอนุญาต        
ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดโทรคมนาคมและเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก ทั้งน้ีควรแบ่งช่วงคลื่น (บล็อกคลื่น) ในการประมูลตาม
เทคโนโลยีที่มีการใช้งานจริงในวงอุตสาหกรรมปัจจุบัน น่ันคือบล็อกละ  
๕ MHz ซึ่งจะลงตัวได้หากทําตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอในตอนต้น  
ว่าให้ปรับช่วงกว้างคลื่นเพ่ิมเป็น ๒x๒๐ MHz ด้วยการลดขนาด Guard 
Band ลง ซึ่งก็จะสามารถแบ่งชุดคลื่นเป็น ๒ ใบอนุญาตในขนาดเท่าๆ 
กันได้ด้วย 

๒. เห็นควรกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายประมูลได้เพียง ๑ ชุดคลื่น
ความถี่เช่นเดียวกับกฎในการประมูลคลื่นย่าน ๑๘๐๐ MHz ทั้งน้ีเพ่ือ
ส่งเสริมการแข่งขันในตลาดบริการต่อไป อันจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคใน
ที่สุด 

๓. คลื่น ๙๐๐ MHz เป็นคลื่นที่ใช้เพ่ือการเข้าถึงบริการของพ้ืนที่นอกเขตเมือง 
ข้อกําหนดความครอบคลุมโครงข่ายจึงไม่ควรตํ่าเกินไป แต่ควรท่ีจะมุ่ง
การให้บริการแก่ประชาชนในชนบทด้วย 

๔. จากการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ของ ITU พบว่า มีการใช้ข้อมูลและ
วิธีการที่ทําให้มูลค่าคลื่นตํ่าลงโดยไม่สมเหตุสมผล เช่น มีการแบ่ง



 ๑๒ 
 

ผู้ประกอบการ ๓ รายใหญ่ของไทยเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก ทั้งที่ข้อเท็จจริง ทั้ง ๓ รายมีส่วนแบ่งการตลาดและรายการ
ส่งเสริมการขายในระดับที่แข่งขันกันได้ ส่วนในวิธีเศรษฐมิติพบว่ามูลค่า
คลื่นในเน้ือหารายงานแตกต่างอย่างชัดเจนกับในภาคผนวก ทั้งที่โดยปกติ 
ภาคผนวกคือคําอธิบายหรือข้อมูลที่สนับสนุนเน้ือหา จึงไม่ควรแตกต่างกัน 
ขณะท่ีวิธี Cost Reduction Value มีการศึกษาที่ช้ีว่าเป็นวิธีที่ทําให้ได้
มูลค่าคลื่นตํ่ากว่ามูลค่าที่เกิดขึ้นจริงหลายเท่าตัว อน่ึง ITU ยอมรับเองว่า
ไม่เคยประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีให้ประเทศใดมาก่อน และองค์กรไม่มี
ผู้เช่ียวชาญด้านน้ี จึงได้ว่าจ้างเอกชนอ่ืนศึกษา 

๕. ขอยืนยันว่า สํานักงาน กสทช. ควรให้ความสําคัญกับประเด็นการ
เปรียบเทียบมูลค่าคลื่นความถ่ีย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz กับ
ย่าน ๒๑๐๐ MHz ซึ่งจากรายงานของ ITU ก็มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า 
อัตราส่วนมูลค่าคลื่นย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz เปรียบเทียบกับ
ย่าน ๒๑๐๐ MHz คือ ๗ : ๕ และ ๒ : ๑ ตามลําดับ ซึ่งหมายความว่า
ราคาประเมินมูลค่าคลื่นย่าน ๑๘๐๐ MHz ควรสูงกว่า ๒๑๐๐ MHz 
ประมาณร้อยละ ๔๐ และย่าน ๙๐๐ MHz ควรสูงกว่า ๒๑๐๐ MHz 
ประมาณ ๑ เท่าตัว ดังน้ัน เมื่อพิจารณาราคาของคลื่น ๒๑๐๐ MHz ใน
การประมูลของประเทศไทยที่ผ่านมา ก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าคลื่นที่ต้ังใน
คราวน้ีตํ่าเกินไป 

๖. การกําหนดราคาต้ังต้นตํ่ากว่าราคาประเมินร้อยละ ๓๐ ยังไม่มีคําอธิบาย
ที่เหมาะสม ซึ่งตามข้อมูลของ ITU การกําหนดอัตราลดที่ร้อยละ ๒๐    
ก็อยู่ในมาตรฐานและไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประมูล และอัตราน้ี
ยังสอดคล้องกับรายงานของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ที่ ว่ากรณีมี
ผู้เข้าร่วมประมูล ๓ ราย ราคาต้ังต้นโดยเฉลี่ยจะลดลงร้อยละ ๑๘ อีกทั้ง
ในคราวประมูลทีวีดิจิตอล กสทช. ก็เคยกําหนดให้ราคาประเมินคลื่นเป็น
ราคาขั้นตํ่าที่ยอมรับได้และเป็นราคาต้ังต้น ซึ่งจะประกันความเสียหาย
จากกรณีไม่มีการแข่งขันในการประมูลได้ดีกว่า 

๗. ไม่เห็นด้วยที่กําหนดให้เริ่มต้นเคาะราคาที่ราคาต้ังต้น ควรเริ่มต้นในราคา
ที่เพ่ิมขึ้นตามอัตราส่วนที่กําหนดไว้ 

๘. ปัญหาที่ผู้บริโภคประสบในการใช้บริการบนคลื่น ๒๑๐๐ MHz คือ 
ค่าบริการมิได้ลดลงร้อยละ ๑๕ อย่างแท้จริง ความเร็วในการรับส่งข้อมูล
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะในกรณี Fair Usage Policy จึงควรมี
การกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีให้ชัดเจนไว้ในหลักเกณฑ์
การประมูล 

๙. ประเด็นอ่ืนที่ควรปรับปรุง ได้แก่ ไม่ควรเร่งรัดให้คณะกรรมการต้อง
รับรองผลการประมูลใน ๗ วัน เน่ืองจากหากเกิดปัญหาความไม่โปร่งใส
ในการประมูล จะได้มีเวลารวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาอย่าง



 ๑๓ 
 

รอบคอบได้ เรื่องการวางหลักประกัน ควรกําหนดให้สามารถใช้หนังสือ
รับรองจากสถาบันการเงิน หรือ Bank Guarantee ได้ เรื่องการเสนอ
ราคา ควรกําหนดให้ชัดเจนว่า การประมูลจะต้องไม่ยุติที่ราคาต้ังต้น เรื่อง
ระยะเวลาในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตควรนานพอที่ผู้ประกอบการราย
ใหม่สามารถเตรียมการได้ทัน” 

๕. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๙/๑๓๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๒.๒ ดังน้ี 
“ดิฉันยังไม่อาจเห็นชอบร่างประกาศฯ ดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังน้ี 
๑. เน่ืองจากรายงานการประเมินมูลค่าคลื่นฉบับสมบูรณ์เป็นฉบับเดียวกับที่

จัดทําโดยที่ปรึกษาคือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ทั้งในส่วน
ของคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz ดิฉันเห็นว่า รายงานฉบับ
สมบูรณ์สุดท้ายควรได้รับการจัดทําเป็นภาษาไทยและจัดส่งให้กรรมการ
ทุกคน รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบตามมาตรา ๕๙ ของ 
พ .ร .บ .องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และเผยแพร่เป็นเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

๒. ดิฉันเห็นว่า การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ือเพ่ิมการแข่งขันใน
ตลาด เป็นมาตรการที่สําคัญและส่งผลโดยตรงต่อประโยชน์ของผู้บริโภค
ผ่านกลไกตลาด อย่างไรก็ตามในร่างประกาศฉบับน้ีดิฉันยังไม่เห็น
มาตรการใดๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ตลาดเพ่ือ
เพ่ิมระดับการแข่งขัน เช่น การสงวนคลื่นความถ่ีสําหรับผู้ประกอบการ
รายใหม่ เป็นต้น อีกทั้งร่างประกาศฉบับน้ียังเปิดให้ผู้เข้าร่วมการประมูล
สามารถย่ืนประมูลคลื่นความถ่ีชุดใดชุดหน่ึงหรือทั้งสองชุดก็ได้ ดังน้ัน 
หากผู้ชนะการประมูลคลื่น ๙๐๐ MHz ทั้งสองชุดเป็นรายเดียวกันรวมทั้ง
เป็นรายเดียวกับที่ชนะการประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz ซึ่งจะมีการจัดการ
ประมูลในเวลาไล่เลี่ยกันน้ัน อาจจะส่งผลให้เกิดผู้ประกอบการบางรายถือ
ครองคลื่นมากกว่ารายอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด ภาวการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผล
กระทบในแง่ของความได้เปรียบเสียเปรียบต่อการแข่งขันภายหลังการ
ประมูล 

๓. ในส่วนการประเมินมูลค่าคลื่น ดิฉันสนับสนุนความเห็น กสทช.ประวิทย์ฯ 
ว่า วิธีการประเมินมูลค่าคลื่นที่ทางที่ปรึกษาเสนอมาน้ัน อาจมีปัญหาใน
เรื่องความน่าเช่ือถือ และส่งผลให้มูลค่าคลื่นตํ่ากว่ามูลค่าคลื่นในตลาด
จริง โดยเฉพาะมูลค่าคลื่นที่ประเมินได้เทียบกับ Relative Benchmark 
ซึ่งคือ อัตราอ้างอิงที่มีลักษณะเป็นสัดส่วนหรืออยู่ในรูปร้อยละเทียบกับ
มูลค่าคลื่นย่านอ้างอิงที่คํานวณจากราคาชนะการประมูลคลื่นย่าน ๒.๑ 
GHz ไม่ได้คํานวณจากราคาประเมินโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งหากคํานวณ Relative Benchmark ตามราคาประเมิน
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ของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ จะพบว่า มีราคาสูงกว่ามูลค่าคลื่นที่ทาง  
ที่ปรึกษาประเมินไว้ ดังน้ันการประเมินมูลค่าคลื่นจึงควรหาค่าเฉลี่ยที่
ใกล้เคียงความเป็นจริงเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อรัฐ
ในการที่จะได้รับรายได้ตํ่ากว่าที่พึงได้รับ 

๔. ร่างประกาศฉบับน้ีควรคํานึงถึงแผนการคุ้มครองผู้บริโภคท้ังในด้านราคา
และคุณภาพอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการกําหนดอัตราความเร็วในการส่ง
ข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลซึ่งมีปริมาณมากข้ึน รวมถึง
การคํานึงถึงในเรื่องเครือข่ายที่เป็นกลาง หรือ ความเป็นกลางในการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Net Neutrality) ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความ
ห่วงใยในระดับนานาชาติ นอกจากน้ีดิฉันยังเห็นว่า การจัดให้มีโครงข่าย
ครอบคลุมจํานวนประชากรที่ร่างประกาศกําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ   
สี่สิบของจํานวนประชากรท้ังหมดน้ัน ควรกําหนดบนฐานคิดที่คํานึงถึง
การกระจายประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ครอบคลุมชุมชนที่มีประชากร
หนาแน่นทั่วประเทศ ประเด็นเหล่าน้ี สํานักงานควรต้องวางแนวทางไว้
เป็นเง่ือนไขก่อนการประมูลเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติได้จริงภายหลังจากการ
ประมูล 

๕. นอกจากน้ีในการวางหลักประกันการประมูลโดยกําหนดให้เป็นเช็คที่สั่ง
จ่ายสํานักงานน้ัน ดิฉันเห็นว่า การใช้หนังสือค้ําประกันจากธนาคารก็
เพียงพอแล้ว ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดอุปสรรคต่อผู้ประกอบการขนาดเล็กที่
จะเข้าร่วมประมูล” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : ร่างประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้องกับการใช้คลื่นความถ่ีกิจการประจําที่ ย่าน

ความถ่ี ๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz จํานวน ๒ ฉบับ : คภ. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้องกับการ

ใช้คลื่นความถ่ีกิจการประจําที่ ย่านความถี่ ๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz และ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการประจําที่ย่านความถี่ ๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ โดยให้สํานักงาน กสทช. นําร่างประกาศทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวข้างต้น
ไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามแนวทางที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้องกับการใช้คลื่นความถ่ี
กิจการประจําที่ ย่านความถี่ ๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz จํานวน ๒ ฉบับ 
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ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ : การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเก่ียวกับการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร 
: คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการอนุญาต
และกํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียม
สื่อสาร ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา 
๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบให้นายปราโมช  รัฐวินิจ พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการกําหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการ
บริการดาวเทียมสื่อสาร  

๒. เห็นชอบให้ พลเอก ชิตศักด์ิ  ประเสริฐ  เป็นที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาตและกํากับดูแล
กิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร แทน รศ. ดร. สุเจตน์  จันทรังษ์  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการ
บริการดาวเทียมสื่อสาร 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๓    : เรื่องการบริหารงานสาํนักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ

จัดสรรความถี่ วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๔      
ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และ
กิจการวิทยุคมนาคม : รองเลขาธิการ กสทช. (พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ์  
หร่ายเจริญ) คภ. 
 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC)   
ครั้งที่ ๒๔ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ที่มีต่อบันทึกความตกลงร่วม 
(Agreed Minutes) ในส่วนของการประชุมเต็มคณะ (Plenary) การประชุม 
Working Group 1 (Broadcasting Services) และการประชุม Working 



 ๑๖ 
 

Group 2 (Mobile and Non-Broadcasting) ตามเอกสารที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ :  ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายให้อดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.) เข้าร่วมงาน First GSR Anniversary Ceremony – 
Chairmanship Awards, Manama, Bahrain ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ : กท. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้สํานักงาน กสทช. จัดทําโครงการเข้าร่วมงาน F i r s t  G S R  

Anniversary Ceremony-Chairmanship Awards, Manama, Bahrain 
ระหว่างวันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ พร้อมรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่าย โดย
กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมงานเทียบเท่าระดับ บ.๒ ทั้งน้ี 
มอบหมายให้ประธาน กสทช. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการแทน กสทช.  

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช .  วาระที่  ๕ .๓ .๒  เรื่ อง  ขออนุมั ติประมาณการค่าใ ช้จ่ ายใ ห้อดีต
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เข้าร่วมงาน F i r s t  GSR  
Anniversary Ceremony – Chairmanship Awards, Manama, Bahrain 
ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

   
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : ปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๘ : คณะอนุกรรมการ

พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. เลขาธิการ กสทช. ยย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๘ ของสํานักงาน 

กสทช. ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ประธาน กสทช. ได้ฝากข้อสังเกตเรื่องการกันเงินไว้เหลื่อมปีของงบประมาณปี 

๒๕๕๕ ขอให้สํานักงาน กสทช. เร่งติดตามและดําเนินการ 
  
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : ความเห็นเบื้องต้น (Preliminary View) ของประเทศไทยต่อการประชุม
เตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ (APG15-3) : คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับ
โลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ.๒๐๑๕ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหาร
คลื่นความถ่ีและภูมิภาค คภ.  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบผลการประชุมคณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย

วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ที่มีต่อเอกสารความเห็น

เบื้องต้น (Preliminary View) ของประเทศไทย จํานวน ๘ ฉบับ ซึ่งจะ
นําเสนอในการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ (APG15-3) ตามที่สํานักงาน 
กสทช.เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง ความเห็นเบ้ืองต้น (Preliminary View) ของประเทศ
ไทยต่อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 
๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ (APG15-3)   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์ การจัดการ

แข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ : เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ 
กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร ยย.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนเร่ืองในวาระที่ ๕.๓.๕ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เป็นผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์ การจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ 
ออกจากการพิจารณา ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ  

ระเบียบวาระที่ ๕.๔   :  เรื่องค้างการพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ : ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : 
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของ
สํานักงาน กสทช. นย. กบ. 

มติที่ประชุม มอบหมายสํานักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ ของ   
ที่ประชุมเพ่ือนําไปปรับปรุงร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. 
พ.ศ. .... แล้วนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป ดังน้ี 



 ๑๘ 
 

๑. ให้แก้ไขปรับปรุงข้อความในส่วนอารัมภบท โดยให้เพ่ิมเติมข้อความตามร่าง
ระเบียบเดิม ได้แก่ “เพ่ือให้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับภารกิจ” 

๒. ให้เพ่ิมเติมคําจํากัดความด้านโทรคมนาคมให้หมายความรวมถึงวิทยุคมนาคมด้วย  
๓. ให้ตัดข้อความคําว่า “และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ตามข้อ ๕ ของร่าง

ระเบียบฯ ออกไป 
๔. ให้แก้ไข / เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๕(๓) ดังน้ี “และความมั่นคงของรัฐ         

ที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารและโทรคมนาคม” 
๕. ควรนิยามคําว่าหน่วยงานของรัฐให้ชัดเจน และระบุให้ชัดในส่วนของ

หน่วยงานอ่ืนว่าต้องเป็นหน่วยงานไม่แสวงกําไร  
๖. แก้ไขข้อ ๗ ให้เป็นไปตามประกาศเดิมที่กําหนดให้ส่งโครงการมาพิจารณา

พร้อมกันด้วย  
๗. ตามข้อ ๙ ควรกําหนดมาตรการรองรับกรณีหน่วยงานไม่ส่งเอกสารให้ตามที่

กําหนด ว่าจะบังคับหรือลงโทษอย่างไร  
๘. ควรมีข้อกําหนดที่ป้องกันการขอรับการสนับสนุนซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
๙. ควรกําหนดกรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๒ : ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ

คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. .... : นย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้สํานักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ไป

ปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย
ของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. .... และนําไปหารือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงานฯ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นเบ้ืองต้นก่อนนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป ดังน้ี 
๑. การปรับแก้ไขข้อความในร่างระเบียบฯ ข้อ ๒๑ ให้แยกบุคคลภายนอกที่ได้รับ

การแต่งต้ังออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่ กรณีอนุกรรมการ เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการให้ได้รับสิทธิเทียบเท่าผู้อํานวยการสํานัก 
(ระดับ บ .๒ ) และกรณีผู้ทํางาน เลขานุการ และผู้ ช่วยเลขานุการใน
คณะทํางาน ให้ได้รับสิทธิเทียบเท่าผู้อํานวยการส่วน (ระดับ บ.๓) 

๒. ประเด็นการเดินทางไปปฏิบัติงานตามข้อ ๒๑ ของร่างระเบียบฯ ที่ระบุว่าต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแต่งต้ัง แล้วแต่กรณี น้ัน จะต้องมีความชัดเจนใน
เรื่องของผู้มีอํานาจในการแต่งต้ัง 

๓. ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในประเด็นการกําหนดบทเฉพาะกาลในข้อ 
๒๓ ของร่างระเบียบฯ ที่ระบุให้อนุกรรมการ ผู้ทํางาน เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือมาประชุม
ย้อนหลังต้ังแต่วันที่ได้รับแต่งต้ังจนกว่าจะหมดวาระ ว่าจะดําเนินการได้หรือไม่  



 ๑๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๓ : การแก้ไขระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ : นย. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ และให้นําเสนอประธาน 
กสทช. พิจารณาลงนามเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. 
จัดทําคําอธิบายนิยามบุคคลในครอบครัว เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ
ตามระเบียบดังกล่าว 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๔.๓ เรื่อง การแก้ไขระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรักษาพยาบาล
ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๔ : ร่างระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและค่าจ้างของ

ลูกจ้าง พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงาน
ภายในของสํานักงาน กสทช. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๔ เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการ

จ่ายเงินเดือนของพนักงานและค่าจ้างของลูกจ้าง พ.ศ. .... ออกไป ตามที่ 
เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให้สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาในคร้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๕ : ร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการ
บริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๕ เรื่อง ร่างประมวลจริยธรรมของ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ออกไป ตามที่ เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให้สํานักงาน กสทช.นําเสนอ         
ที่ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต่อไป   
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๖ : ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างของ
สํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการ
บริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๖ เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... ตามที่ 



 ๒๐ 
 

เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให้สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาในคร้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖    :  เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑ :   ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น : 

คท. 
 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต่อผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น 
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของสํานักงาน กสทช. ต่อไป 

๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ทั้งน้ี ให้นําประกาศเสนอประธาน 
กสทช. เพ่ือลงนามก่อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๖.๑ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแล
กิจการวิทยุสมัครเล่น 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ :  การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อมาปฏิบัติงานในคณะกรรมการบริหารกองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ จํานวน ๒ คณะ : ทบ. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานในคณะกรรมการบริหาร

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ จํานวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียงฯ และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โดยมีองค์ประกอบ อํานาจหน้าที่ และวาระการ
ปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี นับต้ังแต่วันที่มีคําสั่งแต่งต้ัง ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ โดย
ให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุม ตามข้อ ๑๔(๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ ของ
ระเ บียบ  กสทช .  ว่ า ด้วยการประชุม  ค่ าตอบแทน  และค่ า ใ ช้จ่ ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังน้ี 



 ๒๑ 
 

๑. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ประกอบด้วย 
๑. ผู้ อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
ประธานอนุกรรมการ

๒. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการ

พัฒนาบุคลากรและวิชาชีพสื่อโทรทัศน์ 
อนุกรรมการ 

๔. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการ
ให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงหรือใน  
พ้ืนที่ห่างไกลรวมทั้งการให้บริการในด้านโทรคมนาคม
แก่ผู้ด้อยโอกาส 

อนุกรรมการ 

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

อนุกรรมการ 

๖. ดร. สุนีย์  มัลลิกะมาลย์ อนุกรรมการ 
๗. พลอากาศตรี สุรศักด์ิ  ทุ่งทอง อนุกรรมการ 
๘. พันโท ธรนิศวร์  เก้ือสกุล อนุกรรมการ 
๙. นายวิศรุต  สนธิชัย อนุกรรมการ 
๑๐. นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ อนุกรรมการ 
๑๑. นายสมชาย  ศักดาเวคีอิศร อนุกรรมการ 
๑๒. นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธ์ิ อนุกรรมการ 
๑๓. ผู้แทน กสท. อนุกรรมการ 
๑๔. ผู้แทน กสท. อนุกรรมการ 
๑๕. ผู้แทน กทค. อนุกรรมการ 
๑๖. ผู้แทน กทค. อนุกรรมการ 
๑๗. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เลขานุการฯ 
๑๘. ผู้แทนสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
๑๙. ผู้แทนสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

๒. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ประกอบด้วย  
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการ

พัฒนาบุคลากรและวิชาชีพสื่อกระจายเสียง 
ประธานอนุกรรมการ

๒. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๓. อธิบดีกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ 
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการ อนุกรรมการ 



 ๒๒ 
 

คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคหรือการส่งเสริมสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน  

๕. รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ 
๖. นายนคร  วีระประวัติ อนุกรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  เซี่ยงฉิน อนุกรรมการ 
๘. ดร. สุธี  ผู้เจริญชนะชัย อนุกรรมการ 
๙. นาวาอากาศเอก สุทธิพันธ์  ต่ายทอง อนุกรรมการ 
๑๐. นายสุทัศน์  เอมแย้ม อนุกรรมการ 
๑๑. นายเชิดชัย  มีคํา อนุกรรมการ 
๑๒. นายสาธิต  อนันตสมบูรณ์ อนุกรรมการ 
๑๓. ผู้แทน กสท. อนุกรรมการ 
๑๔. ผู้แทน กสท. อนุกรรมการ 
๑๕. ผู้แทน กทค. อนุกรรมการ 
๑๖. ผู้แทน กทค. อนุกรรมการ 
๑๗. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เลขานุการฯ 
๑๘. ผู้แทนสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
๑๙. ผู้แทนสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ และคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ   
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 กสทช.ดร .สุทธิพลฯ ขอให้สํานักงาน กสทช. เพ่ิมเติมข้อความในส่วนของ

องค์ประกอบ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๔ 
วงเล็บใด 

 
ประธาน  ได้แจ้งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  

 พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕  น.  
 


