
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๗ 

วันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห-องประชุม  ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู-เข-าประชุม 
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�  รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๕. ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ  กรรมการ 
๖. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง,า กรรมการ 
๗. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�  กรรมการ 
๘. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๙. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� กรรมการ 
๑๐. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๒. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผู-เข-าร�วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ-าหน-าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก:กเกียรติกุล  ผู<อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย�  เจียรานุชาติ  ผู<อํานวยการสํานักส่ือสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู<บริหารระดับต<น 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู<บริหารระดับต<น 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักดิ์  ทานานนท�  ผู<บริหารระดับต<น 
    สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๖. นางนภาพร  เก,งสาร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวกานต�ชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวสุชญา  สดศรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ,มมณี  ลูกจ<าง  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
 
๑. นายสมบัติ  ลีลาพตะ   ผู<อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๒. นางสาวมณีรัตน�  กําจรกิจการ ผู<อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ   ผู<อํานวยการสํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง

และโทรทัศน� 
๔. นายชุติเดช  บุญโกสุมภ�   ผู<อํานวยการสํานักโครงข,ายพื้นฐานการใช<และเชื่อมต,อโครงข,าย 
๕. นายวเรศ  บวรสิน   ผู<อํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและ

เพื่อสังคม 
๖. นายฉันทพัทธ�  ขําโคกกรวด   ผู<อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน 
๗. นางยุพา  จันทร�กระจ,าง   ผู<อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ  
๘. นางนาฎฤดี  เผื่อนอุดม  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๙. นางสาวลักษมี  นุตตะโร  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๑๐. นายคณิน  นิติวงศ�  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักโครงข,ายพื้นฐานการใช<และเช่ือมต,อโครงข,าย 
๑๑. นายสุดนภา  อ้ึงตระกูล  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักโครงข,ายพื้นฐานการใช<และเช่ือมต,อโครงข,าย 
๑๒. นายปริญญา  เทศบรรทัด   ลูกจ<าง   
    สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพื่อสังคม 
    
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล,าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 



๓ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๑    : เรื่องที่ประธานแจ-งให-ที่ประชุมทราบ  
 
 ๑. เม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. พร<อมด<วยรองประธาน กสทช.  

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) และรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) ได<รับเชิญ
บรรยายพิเศษในหัวข<อเรื่อง“บทบาทและทิศทางการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
กสทช.” ท่ีวิทยาลัยปNองกันราชอาณาจักร โดยได<บรรยายเร่ือง ภารกิจ ขอบเขต 
อํานาจหน<าที่ของ กสทช. ในการจัดสรรคลื่นความถ่ี รวมทั้งยุทธศาสตร�ของ กสทช.  
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาด<านกิจการสื่อสารของประเทศไทย และการกํากับดูแล
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงมีผู<บริหารระดับสูง
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู<ดํารงตําแหน,งทางการเมือง และผู<บริหาร   
จากประเทศเพื่อนบ<าน เข<าร,วมรับฟQงประมาณ ๓๐๐ คน โดยมีรองเลขาธิการ กสทช.   
(พลอากาศตรี ดร.ธนพันธุ�ฯ) เปRนผู<ดําเนินการเสวนา 

 ๒. ระหว,างวันที่ ๘ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. พร<อมคณะได<เดินทางไป 
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อเข<าร,วมประชุม ITU Coordinated World Summit on 
the Information Society +10 (WSIS +10) High Level event ซ่ึงเปRนการประชุมผู<นํา
ระดับรัฐมนตรี ICT รวมท้ัง Regulators และหน,วยงานใน UN เช,น ประธานหน,วยงาน
ตรวจสอบ ผู<แทนจาก FAO  WHO เปRนต<น ในโอกาสน้ีได<ข้ึนแถลง Policy statement       
ณ สํานักงานใหญ,ของสหภาพโทรคมนาคม (ITU) โดยได<ชี้แจงเร่ืองสถานการณ�ใน
ประเทศไทยโดยสรุป และแจ<งว,า กสทช. ยังดําเนินการด<านต,างๆ ได<ตามปกติ  

 ๓. เม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. ได<ไปเปRนประธานในพิธีเปHดห<องสมุด
อิเล็กทรอนิกส� และศูนย�ข<อมูลข,าวสารสํานักงาน กสทช. ณ อาคาร ๖ สํานักงาน กสทช. 
ซ่ึงเดิมมีความตั้งใจจะเปHดให<บริการตั้งแต,ปyที่ผ,านมาแล<ว เน่ืองจากเปRนปyแห,งการอ,านหนังสือ 
แต,เหตุท่ีมีความล,าช<าออกไปเน่ืองจากปQญหาเร่ืองการก,อสร<างต,างๆ ซ่ึงห<องสมุดนี้     
มีข<อมูลอิเล็กทรอนิกส�ที่เปRนประโยชน�สําหรับประชาชนและผู<ประกอบการต,างๆ       
ที่มีความต<องการจะตรวจสอบ ซ่ึงในอนาคตจะสามารถลิงค�ข<อมูลจากศูนย�ข<อมูล Data 
Center ซ่ึงขณะนี้อยู,ระหว,างการจัดทํา จะทําให<มีข<อมูลต,างๆ เปRนเหมือนช,องทางให<
บุคคลภายนอกเข<ามาใช<ประโยชน�ได< นอกจากบริการด<านข<อมูลอิเล็กทรอนิกส�แล<ว ยังมี 
Coffee Shop ไว<ให<บริการด<วย หากท,านกรรมการมีแขกก็ขอเชิญใช<บริการดังกล,าวได< 

 ๔. เม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. ได<ไปเปRนประธานในพิธีเปHดการเสวนา
และนิทรรศการทางวิชาการเร่ือง “สู,ยุคโทรทัศน�ดิจิทัล”(DigitalTV) จัดโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ซ่ึงเห็นว,าปQจจุบันการแพร,ภาพแบบ
Analog กําลังเปลี่ยนไปสู,ระบบ Digital จึงได<จัดงานดังกล,าวข้ึนในระหว,างวันที่      
๑๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ซ่ึงมี
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) ได<ให<ความรู<ในเรื่องน้ี มีผู<สนใจเข<าร,วมงาน
จํานวนมาก ประมาณ ๒๕๐ คน  

  
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  



๔ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒    : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่  ๒.๑ :  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๗   
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗    

ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังน้ี ให<สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบและแก<ไข
ข<อความผู<เสนอเร่ืองในมติท่ีประชุมเปRน “สํานักงาน กสทช.” เพื่อให<สอดคล<องกับ
ข<อความในส,วนสรุปสาระสําคัญของเร่ือง 

 
ระเบียบวาระที่  ๒.๒ :  รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗   
  
มติที่ประชุม             ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิ เศษ คร้ังที่  ๑/๒๕๕๗             

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ ไม,ร,วมพิจารณารับรองมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ คร้ังที่     

๑/๒๕๕๗ เนื่องจากมิได<อยู,ร,วมลงมติในการประชุมคร้ังดังกล,าว 
 
ระเบียบวาระที่ ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่  ๕/๒๕๕๗ วันพุธที่  ๑๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗   
   
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ       
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ จํานวน ๑ เร่ือง ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน� : ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
  
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� ระหว,างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    

 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม       

ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ   
 
ระเบียบวาระที่  ๔   :   เรื่องเพ่ือทราบ  
 
 เลขาธิการ กสทช. ขอให<ที่ประชุมรับทราบเร่ืองเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน ๑๑ เรื่อง  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประธาน กสทช. ระหว�างวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ : ปบ. 
    
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบั ติงานของท่ีปรึกษาประธาน กสทช. ระหว,าง           

วันท่ี ๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๔ ท,าน ได<แก, ศาสตราจารย�พิเศษ 
ประสพสุข  บุญเดช  พลเอกชิตศักดิ์  ประเสริฐ  นายสุรินทร�  จิรวิศิษฎ� และ    
รองศาสตราจารย� ดร. สุเจตน�  จันทรังษ� ทั้งนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. 
ว,าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช,วยเลขานุการประจํา กทช.    
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารทีส่ํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ) 

ระหว�างวันที่ ๒ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ : กสทช. ดร.สุทธิพลฯ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ) 

ระหว,างวันที่  ๒ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จํ านวน ๓ ท, าน ได<แก,               
ดร. กิตติน  อุดมเกียรติ  ดร. สงขลา  วิชัยขัทคะ และนายธานีรัตน�  ศิริปะชะนะ 
ท้ังนี้  ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว,าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา 
ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช,วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ 
กสทช. ดร. สุทธิพลฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ :   การอนุมัติให-บุคลากรเข-าร�วมการประชุม The fifth annual Asia Pacific 

Pay-TV Operators Summit (APOS) ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : กสท. รส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบการอนุมัติให< ผศ.ดร. เอ้ือจิต วิโรจน�ไตรรัตน� รองประธานคณะอนุกรรมการ

คุ<มครองผู<บริโภคด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เข<าร,วมประชุม 
The fifth annual Asia Pacific Pay-TV Operators Summit (APOS) ระหว,าง
วันท่ี ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามเอกสาร   
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 



๖ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ :   การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๖๘๖/๒๕๕๗ ระหว�างบริษัท บางกอก  

เอ็นเตอร�เทนเม-นต� จํากัด ผู-ฟ_องคดี กับ กสทช. ผู-ถูกฟ_องคดีที่ ๑ และ กสท.     
ผู-ถูกฟ_องคดีที่ ๒ : กสท.  มส. 

     
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาของ กสท. เร่ืองแนวทางในการดําเนินคดีปกครอง

หมายเลขดําท่ี ๖๘๖/๒๕๕๗ ระหว,างบริษัท บางกอก  เอ็นเตอร�เทนเม<นต� จํากัด 
(ผู<ฟNองคดี) กับ กสทช. (ผู< ถูกฟNองคดี ท่ี  ๑) และ กสท. (ผู< ถูกฟNองคดี ท่ี  ๒)          
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ :   รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สําหรับป`

สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  ภบ. 
     
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

สําหรับปyสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตให<สํานักงาน กสทช. เร,งปรับปรุงประเด็นปQญหาที่

คณะกรรมการตรวจสอบภายในชี้ไว< โดยเฉพาะที่เคยมีการชี้ไว<แล<วในรอบปyก,อนๆ 
อาทิ KPI การจัดซ้ือด<วยวิธีพิ เศษ การคืนเงินประกันที่ มีการค<างข<ามปy         
การจัดเก็บข<อมูลเพื่อการสอบทาน การเบิกจ,ายท่ีต่ํากว,าแผน และการแยกพัสดุ
ที่นําเก็บในโกดัง ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ได<ชี้แจงรายละเอียดและขอรับข<อสังเกตต,างๆ 
ไปดําเนินการ 

 ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๕๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗ 
วาระท่ี ๔.๕ ดังน้ี  

 “สืบ เนื่ องจากการรับทราบการรายงานผลการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ดิฉันเห็นว,า ข<อเสนอแนะหลายประการที่
สํานักงานควรดําเนินการปรับปรุง อาทิ การจัดทําตัวชี้วัด (KPI) ควรทําให<แล<วเสร็จ
ก,อนข้ึนปyงบประมาณที่จะใช<ตัวช้ีวัดในการวัดผล, การจัดซ้ือจัดจ<างโดยเฉพาะ 
การจ<างนิติบุคคลบริหารจัดการในการเดินทางไปศึกษาดูงานต,างประเทศโดย 
วิธีพิเศษควรมีการพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและการให<บริการของนิติบุคคล
แต,ละรายเปรียบเทียบกันมากกว,าท่ีจะเลือกเชิญนิติบุคคลเพียงรายเดียวเปRน
ผู<ดําเนินการ, การเสนอแผนงานท่ีจะดําเนินงาน และแผนเงินท่ีต<องใช<จ,ายแต,ละปy
ให<ตรงกับความเปRนจริงมากท่ีสุด เปRนต<น” 

 
 
  



๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ 
ที่แก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ : มท. 

     
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่  กสทช. ได<แต,งตั้ ง เจ<าพนักงาน             

ผู<ออกใบอนุญาตหรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพิ่มเติม 
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.  เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตให<สํานักงาน กสทช. กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ�ใน

การสุ,มตรวจให<มีความเปRนระบบชัดเจน ว,ามีวิธีการสุ,มเลือกอย,างไร และควรขยาย
ไปสู,การสุ,มตรวจร<านทั่วไปด<วย 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ 

ที่แก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๗ : มท. 
    
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได<แต,งตั้งเจ<าพนักงานผู<ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพิ่มเติม 
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.  เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตให<สํานักงาน กสทช. กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ� 

ในการสุ,มตรวจให<มีความเปRนระบบชัดเจน ว,ามีวิธีการสุ,มเลือกอย,างไร และควร
ขยายไปสู,การสุ,มตรวจร<านท่ัวไปด<วย 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ :   รายงานผลการดํา เ นินการไกล� เก ล่ียข-อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ : รท. 
    
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล,เกลี่ยข<อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ   
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตว,า กรณีการไกล,เกลี่ยเดือนพฤษภาคมเปRนเรื่อง

ร<องเรียนของปy พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งหมด ซ่ึงแสดงว,ากระบวนการไกล,เกลี่ยใช<ระยะเวลา
เกินกว,าคร่ึงปy ในขณะที่ตามกฎหมายกําหนดให<กระบวนการรับเรื่องร<องเรียน   
ต<องดําเนินการแล<วเสร็จไม,เกิน ๓๐ วัน นอกจากนี้ขอให<สํานักงาน กสทช. จัดทํา
รายงานข<อมูลสถิติสะสมตั้งแต,ต<นปy ๒๕๕๗ เพื่อให<เห็นภาพรวมการดําเนินงานใน
การรายงานครั้งต,อไป 

  
 
 



๘ 
 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ :   การขยายระยะเวลาการย่ืนขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม     
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ประเภทที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจําป` ๒๕๕๗ : ทบ. 

    
มติที่ประชุม รับทราบการขยายระยะเวลาการยื่นขอรับการส,งเสริมและสนับสนุนเงินจาก

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน�สาธารณะ ประเภทท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําปy ๒๕๕๗  
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐:   รายงานผลการพิจารณาความก-าวหน-าของการดําเนินการโครงการบริการ

อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงด-วยเทคโนโลยี WiFi โดยไม�คิดค�าใช-จ�ายเพ่ือประโยชน�
สาธารณะประจําไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๗ : ทบ. 

    
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการพิจารณาความก<าวหน<าของการดําเนินการโครงการบริการ

อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงด<วยเทคโนโลยี WiFi โดยไม,คิดค,าใช<จ,ายเพื่อประโยชน�
สาธารณะประจําไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๗ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑:   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ 

ที่แก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ : มท. 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได<แต,งตั้งเจ<าพนักงานผู<ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพิ่มเติม 
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตให<สํานักงาน กสทช. กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ�ใน

การสุ,มตรวจให<มีความเปRนระบบชัดเจน ว,ามีวิธีการสุ,มเลือกอย,างไร และควรขยาย
ไปสู,การสุ,มตรวจร<านทั่วไปด<วย 

  
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  :   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑ :   เรื่องที่ผ�านการพิจารณาจากที่ประชุม กสท. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : การเปล่ียนรายช่ืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด-านผังรายการและเน้ือหา

รายการ : กสท.  ผส. 
   
มติที่ประชุม อนุมัติการแต,งตั้งนายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล เปRนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ

ด<านผังรายการและเน้ือหารายการ แทน พลเอก ดร. ธงชัย  เก้ือสกุล อนุกรรมการ
ที่ขอลาออก ซ่ึงเปRนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห,ง พ.ร.บ. องค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต,งตั้งคณะอนุกรรมการด<านผังรายการและเนื้อหารายการ 
ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช.         
คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เ ร่ือง การเปลี่ยนรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ         
ด<านผังรายการและเน้ือหารายการ  

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : สรุปผลการรับฟfงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผน

ความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ. .... : กสท.  ทส. 

   
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต,อสรุปผลการรับฟQงความคิดเห็น

สาธารณะต,อร,างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน�
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ทั้งน้ี ให<สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร,ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต,อไป 

 ๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร,างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุ
สําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให<นําร,างประกาศเสนอประธาน กสทช. เพื่อ    
ลงนามก,อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต,อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เร่ือง สรุปผลการรับฟQงความคิดเห็นสาธารณะต,อร,าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  

 



๑๐ 
 

 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตให<สํานักงาน กสทช. เร,งจัดทําแผนท่ีแสดงพื้นที่ 

ที่มีสัญญาณแบบ Portable Indoor ครอบคลุม และเผยแพร,เพื่อให<ผู<บริโภคใช<
ประโยชน�ในการตรวจสอบได<  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ : ทบทวนมติที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน

โครงการประชาสัมพันธ�การ ดํา เ นินการปรับ เปลี่ ยนระบบการ รับส� ง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล : กสท. ปส.๑ 

   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. คร้ังที่  ๔/๒๕๕๗ เร่ือง        

ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินโครงการประชาสัมพันธ�การดําเนินการปรับเปล่ียนระบบ 
การรับส,งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอลตามที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ โดยให<แก<ไขมติท่ีประชุมดังกล,าวเปRนดังน้ี 

 “อนุมัติโครงการสนับสนุนการผลิตข,าวในพระราชสํานัก สําหรับการให<บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน� โดยใช<จ,ายเงินงบประมาณจากเงินกันไว<เบิกเหลื่อมปy 
ประจําปy ๒๕๕๖ โครงการประชาสัมพันธ�การดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบการ
รับส,งวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
สําหรับในส,วนของการดําเนินโครงการประจําปy ๒๕๕๘ และประจําปy ๒๕๕๙ จะได<
ดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ,ายประจําปy ๒๕๕๘ และประจําปy 
๒๕๕๙ ต,อไป ทั้งนี้ การใช<จ,ายเงินสําหรับโครงการดังกล,าวจะต<องอยู,ภายใต<กรอบ
ระยะเวลา รวมท้ังวงเงินที่ กสท. เสนอ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ” 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง ทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗               
เร่ือง ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินโครงการประชาสัมพันธ�การดําเนินการปรับเปลี่ยน
ระบบการรับส,งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตว,า แม<จะเห็นชอบให<ดําเนินโครงการสนับสนุน  
การผลิตข,าวในพระราชสํานักฯ เพิ่มข้ึนมา แต,เห็นควรท่ีจะยังคงให<ความสําคัญกับ
โครงการประชาสัมพันธ�การดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบการรับส,งวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอลต,อไปด<วย เนื่องจากในขณะนี้ประชาชนยังคง
รับทราบเร่ืองดังกล,าวค,อนข<างน<อย 

 
 
 
 
 
 
  



๑๑ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๒ :   เรื่องที่ผ�านการพิจารณาจากที่ประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : การแต�งตั้ งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล�นและความถี่          

ภาคประชาชนชุดใหม� แทนคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิมที่หมดวาระ : กทค.  คท. 
   
มติที่ประชุม อนุมัติการแต,งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล,นและความถ่ี     

ภาคประชาชนชุดใหม, แทนคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิมที่หมดวาระ ซ่ึงเปRนการใช<
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห,ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ   
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน<าที่ และวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปy
นับตั้ งแต,วันที่ มี คําสั่ งแต,งตั้ งตามที่สํา นักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้  ให<ได<รับ
ค,าตอบแทนค,าเบ้ียประชุมตามข<อ ๑๔(๒) และข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว,าด<วย
การประชุม ค,าตอบแทน และค,าใช<จ,ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล<วแต,กรณี  ดังนี้ 

 ๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ ท่ีปรึกษา 
 ๒. ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ ท่ีปรึกษา 
 ๓. รองศาสตราจารย�ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� ท่ีปรึกษา 
 ๔. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา ท่ีปรึกษา 
 ๕. พลเอกสุกิจ  ขมะสุนทร ประธานอนุกรรมการ 
 ๖. พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ รองประธานอนุกรรมการ 
 ๗. รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม อนุกรรมการ 
 ๘. นาวาอากาศตรี ชัยฤทธิ์  ศรีนวล อนุกรรมการ 
 ๙. นายโกศลวัฒน�  อินทุจันทร�ยง อนุกรรมการ 
 ๑๐. นายอติเทพ  พัฒนาดิสัย อนุกรรมการ 
 ๑๑. นายมนัส  ทรงแสง อนุกรรมการ 
 ๑๒. นายวรรณชัย  สุวรรณกาญจน� อนุกรรมการ 
 ๑๓. นางธิดา  เด,นพฤกษ�ธรรม อนุกรรมการ 
 ๑๔. นายสืบศักดิ์  สืบภักดี อนุกรรมการ 
 ๑๕. นายกสมาคมวิทยุสมัครเล,นแห,งประเทศไทย อนุกรรมการ 
  ในพระบรมราชูปถัมภ� 
 ๑๖. ผู<แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุกรรมการ 
  และการสื่อสาร 
 ๑๗. ผู<แทนกรมการปกครอง อนุกรรมการ 
 ๑๘. ผู<แทนกรมปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุกรรมการ 
 ๑๙. นายดํารงค�  วัสโสทก อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๒๐. นายประทีป  สังข�เท้ียม ผู<ช,วยเลขานุการ 
 ๒๑. นายธีระศักด์ิ  เชยชื่น ผู<ช,วยเลขานุการ 
 
 



๑๒ 
 

 

 ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต,งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล,นและ
ความถ่ีภาคประชาชนชุดใหม, ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของ
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ 
และมติที่ประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑ เร่ือง การแต,งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล,น  
และความถ่ีภาคประชาชนชุดใหม, แทนคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิมที่หมดวาระ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : รายงานผลการรับฟfงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เร่ือง 

หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให-ใช-คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมย�าน 
๑๗๑๐ – ๑๗๒๒.๕ MHz / ๑๘๐๕ – ๑๘๑๗.๕ MHz และ ๑๗๔๘ – ๑๗๖๐.๕ MHz / 
๑๘๔๓ – ๑๘๕๕.๕ MHz พ.ศ. .... และร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) 
ย�านความถ่ี ๑๗๑๐ – ๑๗๘๕ / ๑๘๐๕ – ๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) : กทค.  ปท.๑ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให<ชะลอการดําเนินงานในวาระท่ี ๕.๒.๒ เร่ือง รายงานผล

การรับฟQงความคิดเห็นสาธารณะต,อร,างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และ
วิธีการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย,าน ๑๗๑๐ – ๑๗๒๒.๕ MHz / 
๑๘๐๕ – ๑๘๑๗.๕ MHz และ ๑๗๔๘ – ๑๗๖๐.๕ MHz / ๑๘๔๓ – ๑๘๕๕.๕ MHz 
พ.ศ. .... และร,างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย,านความถ่ี 
๑๗๑๐ – ๑๗๘๕ / ๑๘๐๕ – ๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) ออกไปก,อน ตามคําสั่งของ
คณะรักษาความสงบแห,งชาติ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อเสนอให<สํานักงาน กสทช. สอบถามทาง คสช. ด<วยว,า      

มีนโยบายต,อเร่ืองรายได<จากการประมูลและการแข,งขันการประมูลอย,างไร เพื่อ 
กสทช. จะได<กําหนดกติกาการประมูลให<สอดคล<องกับแนวนโยบายของ คสช. ต,อไป 
นอกจากน้ี เห็นควรต<องเร,งประชาสัมพันธ�เร่ืองปQญหาซิมดับในระหว,างการถ,ายทอด
ฟุตบอลโลก เพื่อให<ประชาชนรับทราบและเตรียมการรับมือ 

  
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง อัตราค�าตอบแทนการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคมที่เปoนอัตรา
อ-างอิง พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุงภายหลังการรับฟfงความคิดเห็นสาธารณะ) : กทค. ชท. 

   
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต,อสรุปผลการรับฟQงความคิดเห็น

สาธารณะและแนวทางการดําเนินการร,างประกาศ กสทช. เร่ือง อัตราค,าตอบแทน
การเชื่อมต,อโครงข,ายโทรคมนาคมที่เปRนอัตราอ<างอิง พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง
ภายหลังการรับฟQงความคิดเห็นสาธารณะ) ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ทั้งน้ี ให<สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร,ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต,อไป 

 ๒. ที่ประชุมเสียงข<างมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ)  
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ)  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ  
กสทช. ดร. สุทธิพลฯ กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. พลเอก สุ กิจฯ) มีมติ เ ห็นชอบ          
ร,างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค,าตอบแทนการเช่ือมต,อโครงข,ายโทรคมนาคม
ที่เปRนอัตราอ<างอิง พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุงภายหลังการรับฟQงความคิดเห็น
สาธารณะ) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให<นําประกาศเสนอประธาน 
กสทช. เพื่อลงนามก,อนนําไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต,อไป 

  ที่ประชุมเสียงข<างน<อย (กสทช. ประวิทย�ฯ และ กสทช. สุภิญญา) ขอสงวน
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกส,งให<ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เร่ือง ร,างประกาศ กสทช. เร่ือง อัตราค,าตอบแทนการเชื่อมต,อโครงข,าย
โทรคมนาคมท่ีเปRนอัตราอ<างอิง พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุงภายหลังการรับฟQงความ
คิดเห็นสาธารณะ) 

 ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๕๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังน้ี 

 “ดิฉันสงวนความเห็นในการพิจารณาร,างประกาศ กสทช.ฯ ฉบับนี้ เนื่องจาก 
เห็นสอดคล<องกับ กสทช. ประวิทย�ฯ ท่ีเสนอว,า หลักการสําคัญของการกํากับ
อัตราค,าตอบแทนการเชื่อมต,อโครงข,ายฯ คือ ราคาท่ีกําหนดเปRนอัตราอ<างอิงน้ัน 
ต<องเปRนอัตราที่สะท<อนต<นทุนของผู<ประกอบการมากที่สุด ซ่ึงกฎหมายได<
บัญญัติหลักการข<อน้ีไว<ด<วย ทั้งนี้ หากอัตราค,าตอบแทนการเชื่อมต,อโครงข,ายฯ 
ลดลง ย,อมส,งผลต,อการลดราคาค,าบริการปลายทางและทําให<ประโยชน�ตกแก,
ผู<บริโภคมากกว,าผู<ประกอบการ” 

 ๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๕๔๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังน้ี 

 “ผมเห็นชอบในหลักการการแก<ไขปรับปรุงอัตราการเชื่อมต,อโครงข,าย
โทรคมนาคมที่เปRนอัตราอ<างอิง (Reference Rate) โดยใช<วิธีการคํานวณที่
สอดคล<องกับประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานการคํานวณอัตราค,าตอบแทน 
การเชื่อมต,อโครงข,าย แต,ยังมิอาจให<ความเห็นชอบต,อร,างประกาศท่ีเสนอได< เนื่องจาก 
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 ๑. การกํากับดูแลเร่ืองอัตราค,าตอบแทนการเชื่อมต,อฯ มีเปNาหมายเพื่อทําให<
อัตราค,าบริการปลายทางลดลง การทําให<อัตราค,าตอบแทนการเชื่อมต,อฯ ลดลง 
จึงเปRนเรื่องที่ต<องให<ความสําคัญ 

 ๒. ราคาที่ กําหนดเปRนอัตราอ<างอิงน้ัน ต<องเปRนอัตราท่ีสะท<อนต<นทุนของ
ผู<ประกอบการมากที่สุด ตามท่ีกฎหมายกําหนดหลักการไว< ดังนั้น เม่ือผล
การศึกษาชี้ว,า ต<นทุนการเชื่อมต,อฯ ของผู<ประกอบการอยู,ท่ี ๐.๒๑ บาท 
(๒๑ สตางค�) ต,อนาที จึงควรใช<อัตราสะท<อนต<นทุนดังกล,าวเปRนอัตราอ<างอิง 
โดยหากจะใช<วิธีทยอยลดเปRนระยะ ก็ควรที่จะเริ่มลดตั้งแต,ปyแรก ซ่ึงอาจอยู,
ท่ีอัตรา ๐.๓๙ หรือ ๐.๓๔ บาท ก็ยังดี 

 ๓. การประกาศอัตราค,าตอบแทนการเชื่อมต,อฯ ท่ี ๐.๔๕ บาทต,อนาที แม<จะ
เปRนไปตามคําแนะนําทางเลือกหนึ่งของท่ีปรึกษา แต,ทางเลือกนี้คํานึงถึง
ผลกระทบเรื่องรายได<ของผู<ประกอบการเท,านั้น และมีแนวโน<มที่จะเปRนการ
กระทําผิดมาตรา ๒๙ แห,ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๔. จําเปRนต<องพิจารณาความคิดเห็นของกลุ,มบริษัท TRUE และบริษัท CAT ต,อ
ข<อ ๘ ของร,างประกาศท่ีเสนอให<นําอัตราอ<างอิงและระยะเวลาในการบังคับใช<
ตามตารางแนบท<ายร,างประกาศเร่ืองอัตราค,าตอบแทนการเชื่อมต,อ
โครงข,ายโทรคมนาคมที่เปRนอัตราอ<างอิง พ.ศ. .... ฉบับที่สํานักงาน กสทช. 
นําออกรับฟQงความคิดเห็นเฉพาะกลุ,ม เม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๗ มา
บังคับใช<แทน 

 ๕. การที่อัตราอ<างอิงถูกกําหนดให<เปRนอัตราแบบสมมาตร (Symmetric Rate) 
สําหรับผู<ประกอบการทุกราย ทําให<ขนาดของโครงข,ายในแง,จํานวนผู<ใช<เปRน
ปQจจัยสําคัญที่ก,อให<เกิดความได<เปรียบ-เสียเปรียบ โดยผู<ประกอบการ       
ท่ีจํานวนผู<ใช<บริการในโครงข,ายน<อยกว,าต<องเปRนฝ�ายจ,ายค,าตอบแทนสุทธิ
การเชื่อมต,อฯ ให<แก,ผู<ประกอบการที่มีผู<ใช<บริการมากกว,า ดังนั้น ยิ่งอัตรา
อ<างอิงสูงเท,าไร ผู<ประกอบการรายเล็กจะเปRนผู<รับภาระจ,ายค,าตอบแทนการ
เชื่อมต,อฯ ในจํานวนที่สูงเท,านั้น ซ่ึงทําให<ผู<ประกอบการรายเล็กรวมไปถึง
ผู<ประกอบการรายใหม,มีต<นทุนต,อหน,วยสูงกว,าผู<ประกอบการรายใหญ, 

 ๖. อัตราค,าตอบแทนการเชื่อมต,อฯ ที่เปRนอัตราอ<างอิงตามตารางแนบท<ายร,าง
ประกาศที่เสนอ ยังมีลักษณะท่ีไม,สอดคล<องกับโครงสร<างอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม ซ่ึงต<นทุนการเชื่อมต,อฯ ควรต<องลดลงอย,างต,อเนื่องทุกๆ ปy 
และการกําหนดให<อัตราค,าตอบแทนการเชื่อมต,อฯ ท่ีเปRนอัตราอ<างอิงให<ลดลง
อย,างต,อเน่ืองทุกๆ ปyอย,างชัดเจนนั้น จะทําให<เกิดความชัดเจนในการกํากับดูแล 
และทําให<ผู<ประกอบการสามารถวางแผนการทางธุรกิจล,วงหน<าได<ดียิ่งข้ึน 

 ๗. ความคิดเห็นของตัวแทนจากมหาวิทยาลัยหอการค<าไทยต,อข<อ ๘ ของร,าง
ประกาศฯ บริการเช่ือมต,อประเภท Call Origination และ Call Termination ที่ 
๐.๔๕ บาท (๔๕ สตางค�) ต,อนาที อยู,ในช,วงท่ีเหมาะสม และมีความกังวลว,า
อัตราค,าตอบแทนการเชื่อมต,อฯ ในช,วงถัดไปท่ี ๐.๓๔ บาทต,อนาที อาจเปRน
อัตราต่ําเกินกว,าต<นทุนของผู<ประกอบการ และทําให<เกิด Waterbed Effect นั้น 



๑๕ 
 

อาจคลาดเคลื่อนไปจากข<อเท็จจริง เนื่องจากผู<ประกอบการท้ังกลุ,มบริษัท 
AIS และกลุ,มบริษัท DTAC ต,างเห็นว,าอัตราดังกล,าวมีความเหมาะสม  
ขณะท่ีกลุ,มบริษัท TRUE และบริษัท CAT ยังเห็นว,าควรลดอัตราดังกล,าวลงด<วย  
ดังน้ัน ต<นทุนท่ีแท<จริงของผู<ประกอบการจึงไม,น,าจะสูงเกินกว,าอัตราตาม
ตารางแนบท<ายร,างประกาศดังกล,าว 

 ๘. ควรกําหนดให<ชัดเจนว,า หากผู<ประกอบการตกลงค,าตอบแทนการเชื่อมต,อ
โครงข,ายกันเองแล<ว จะต<องแสดงวิธีการคํานวณแก,สํานักงาน กสทช. หรือไม, 
เพื่อความสะดวกในการบังคับใช<ร,างประกาศ”  

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : ข-อคิดเห็นต�อเอกสารร�างข-อบทการค-าบริการและร�างกฎระเบียบภายในประเทศ

ภายใต-กรอบความตกลงการค-าเสรีไทย-สหภาพยุโรป : กสท.  กทค.  ตย. 
   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ที่มีต,อความเห็น

ของสํานักงาน กสทช. ต,อร,างกฎระเบียบภายในประเทศ (Domestic Regulation) 
และร,างข<อบทการค<าบริการ (Section V Electonic Communications Networks and 
Services) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เร่ือง ข<อคิดเห็นต,อเอกสารร,างข<อบทการค<าบริการและร,าง
กฎระเบียบภายในประเทศภายใต<กรอบความตกลงการค<าเสรีไทย-สหภาพยุโรป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : โครงการขยายโครงข�ายการให-บริการโทรศัพท�และอินเทอร�เน็ตอย�างทั่วถึงด-วย

วิธีการประกวดราคาใน ๒ จังหวัดนําร�อง (จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
หนองคาย) : พย.  ถท.  

  
มติที่ประชุม ๑. รับทราบเร่ืองคณะรักษาความสงบแห,งชาติได<มีหนังสือแจ<งให<สํานักงาน กสทช. 

ชะลอการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับโครงการจัดให<มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน       
โดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม ไว<เปRนการชั่วคราว ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ   

 ๒. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให<ชะลอการดําเนินงานในวาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง โครงการ
ขยายโครงข,ายการให<บริการโทรศัพท�และอินเทอร�เน็ตอย,างท่ัวถึงด<วยวิธีการ
ประกวดราคาใน ๒ จังหวัดนําร,อง (จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย) 
ออกไปก,อน ตามคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห,งชาติ 

 
 
 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายใน  นย.  

    
มติที่ประชุม เห็นชอบให<ถอนเรื่องในวาระที่ ๕.๓.๓ ร,างระเบียบ กสทช. ว,าด<วยเงินสนับสนุน

การศึกษาบุตร พ.ศ. .... ออกจากวาระการพิจารณาตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 
ทั้งนี้ ให<สํานักงาน กสทช. จัดทํารายละเอียดข<อมูลอ<างอิงของหน,วยงานรัฐ/องค�กร
อิสระต,างๆ เพื่อประกอบการนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต,อไปด<วย 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : ร�างแผนปฏิบัติการประจําป` ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดให-มีบริการพ้ืนฐานโทรคมนาคม

พ้ืนฐานโดยทั่วถึง : ทบ.  
   
มติที่ประชุม ๑. รับทราบเร่ืองคณะรักษาความสงบแห,งชาติได<มีหนังสือแจ<งให<สํานักงาน กสทช. 

ชะลอการดําเนินงานที่เก่ียวกับโครงการจัดให<มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย
ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ไว<เปRนการชั่วคราว ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. ที่ประชุมมีมติเ ห็นชอบให<ชะลอการดํา เนินงานในวาระท่ี ๕.๓.๔ เ ร่ือง         
ร,างแผนปฏิบัติการประจําปy ๒๕๕๗ เรื่องการจัดให<มีบริการพื้นฐานโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงออกไปก,อน ตามคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห,งชาติ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ�านไปสู�การรับชมโทรทัศน�

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : ทบ.  วส. 
   
มติที่ประชุม ๑. รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 ๑.๑ หนังสือถึงประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�ในการ

ขอความอนุเคราะห�ข<อมูลและเอกสารประกอบโครงการฯ เพิ่มเติม 
 ๑.๒ รายงานการประเมินราคากล,อง Set Top Box และสายอากาศโทรทัศน�ใน

ระบบดิจิตอลของคณะทํางานฯ รวมถึงข<อสังเกตต,างๆ  จากการประชุมกลุ,มย,อยฯ 
 ๑.๓ หนังสือถึ งคณะกรรมการองค�กร อิสระเพื่อการคุ<มครองผู<บริ โภค         

ภาคประชาชน ในการขอความอนุเคราะห�ข<อมูลราคากล,องแปลงสัญญาณ
ทีวีระบบดิจิตอล (Set Top Box) และหนังสือชี้แจงข<อมูลของคณะกรรมการ
องค�กรอิสระเพื่อการคุ<มครองผู<บริโภคภาคประชาชน  

 ๑.๔ มติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด<านกฎหมายของ กสทช. ในการ
พิจารณาประเด็นข<อกฎหมายของโครงการฯ 

 ๒. ที่ประชุมเสียงข<างมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ)  
กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ  กสทช. ดร. สุทธิพลฯ กสทช. พันตํารวจเอก 
ทวีศักดิ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  กสทช. พลเอก สุกิจฯ  
กสทช. ประวิทย�ฯ และ กสทช. สุภิญญา) มีมติเห็นชอบให<สํานักงาน กสทช.  
ไปดําเนินการจัดประชุมรับฟQงความคิดเห็นสาธารณะในการดําเนินโครงการ



๑๗ 
 

สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ,านไปสู,การรับชมโทรทัศน�ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ 
กสทช. และคําสั่งของหัวหน<าคณะรักษาความสงบแห,งชาติ ทั้งนี้ ให<สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการให<เปRนไปตามมาตรา ๒๘ แห,ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให<ยกเว<นเร่ืองระยะเวลาในการดําเนินการจัดรับฟQง
ความคิดเห็นสาธารณะท่ีกําหนดไว<ไม,น<อยกว,า ๓๐ วัน โดยกําหนดระยะเวลา
เปRนกรณีจําเปRนเร,งด,วนภายในระยะเวลา ๑๕ วัน เน่ืองจากเปRนเงื่อนไข         
ที่สํานักงาน กสทช. ได<ประกาศไว<ในข้ันตอนการเปHดประมูลคล่ืนความถ่ีและได<
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล<ว โดยให<ดําเนินการในพื้นท่ี ๔ ภาค ได<แก, 
ภาคเหนือท่ีจังหวัดเชียงใหม, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก,น 
ภาคใต<ท่ีจังหวัดสงขลา และภาคกลางท่ีกรุงเทพมหานคร และกําหนดแนวทาง 
การรับฟQงความคิดเห็นตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ก,อนสรุปนําเสนอ         
ที่ประชุม กสทช. พิจารณาและนําเสนอหัวหน<าคณะรักษาความสงบแห,งชาติ
พิจารณาให<ความเห็นชอบต,อไป 

  ที่ประชุมเสียงข<างน<อย (รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ)) ขอสงวน
ความเห็นในประเด็นการจัดรับฟQงความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา ๒๘    
แห,ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส,งให<ในภายหลัง 

 ๓. มอบหมายให<สํานักงาน กสทช. รับข<อคิดเห็นของที่ประชุมไปดําเนินการ ดังนี้ 
 ๓.๑ จัดทํารายละเอียดประเด็นการรับฟQงความคิดเห็นสาธารณะตามข<อ ๒   

ให< มีสาระสําคัญครอบคลุมครบถ<วน เพื่อให<เปRนไปตามมาตรา ๒๘      
แห,ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และในเบ้ืองต<นได<
กําหนดประเด็นการรับฟQงความคิดเห็น อาทิ จํานวนครัวเรือน ราคาคูปองว,า
จะเร่ิมต<นตามประกาศข้ันต่ํา ๖๙๐ บาทหรือสูงกว,าน้ันได< วงเงินท่ีใช<ในการ
สนับสนุนท้ังหมด คูปองจะสามารถแจกอย,างไรได<บ<าง คูปองจะแจก    
ทุกครัวเรือนหรือไม, เปRนต<น และแจ<งเวียนกรรมการ กสทช. ทุกท,านเพื่อ
พิจารณาและขอรับความเห็นเพิ่มเติมก,อนรวบรวมนําไปจัดประชุมรับฟQง
ความคิดเห็นสาธารณะต,อไป 

 ๓.๒ ให<สํานักงาน กสทช. มีหนังสือสอบถามสํานักงานคณะกรรมการปNองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห,งชาติ (ป.ป.ช.) ในประเด็นเร่ืองการแจก
คูปองดังกล,าวจะต<องดําเนินการกําหนดราคากลางของอุปกรณ�เพื่อ
ประกอบการพิจารณากําหนดมูลค,าของคูปองให<เหมาะสมตามมาตรา 
๑๐๓/๗ แห,ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว,าด<วยการปNองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ด<วยหรือไม, ทั้งนี้ ให<นําความเห็นของ 
ป.ป.ช. เพื่อประกอบการพิจารณาของ กสทช. ต,อไป 

 ๓.๓ ให<สํานักงาน กสทช. ประสานขอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบการใช<จ,ายงบประมาณภาครัฐ เพื่อนําไปเปRนข<อมูลเพิ่มเติมใน
การรับฟQงความคิดเห็นสาธารณะดังกล,าว  



๑๘ 
 

 ๓.๔ ให<สํานักงาน กสทช. จัดการประชุมระดมความคิดเห็นของผู<เชี่ยวชาญใน
ประเด็นเฉพาะ เช,น เรื่องการกําหนดราคาคูปอง และกรอบวงเงินที่ควรใช<
ในการสนับสนุน ทั้งนี้ ให<สรุปผลเพื่อประกอบการพิจารณาของ กสทช. ต,อไป 

 ๔. ที่ประชุมมีมติมอบหมายให< กสท. พิจารณาเสนอรายชื่อผู<ทรงคุณวุฒิที่จะเสนอ
แต,งตั้งเปRนอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย กสทช. แทนอนุกรรมการฯ ท่ีมี
คุณสมบัติไม,เหมาะสมให<ที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออนุกรรมการฯ ต,อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ,านไปสู,
การรับชมโทรทัศน�ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

 ๒. กสทช. สุ ภิญญาฯ จะจัดทําประเด็นความเห็นในการรับฟQงความคิดเห็น
สาธารณะเพื่อให<สํานักงาน กสทช. นําไปรับฟQงความคิดเห็นสาธารณะต,อไป 

 ๓. รองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๒/๑๒๑       
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอให<แนบบันทึกความเห็นไว<ท<ายรายงานการ
ประชุมจํานวน ๒ หน<า ท้ังน้ีตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑ 

 ๔. กสทช. สุทธิพลฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๕/๔๒๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ขอให<แนบบันทึกการเปHดเผยความเห็นไว<ท<ายรายงานการประชุม
จํานวน ๖ หน<า ท้ังนี้ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ 

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖ : การปรับปรุงประมาณการรายรับ ประจําป` ๒๕๕๗ และขอรับนโยบายการจัดทํา

งบประมาณรายจ�ายกลางป` ประจําป` ๒๕๕๗ : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
ของสํานักงาน กสทช.  ยย. 

   
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบการปรับปรุงประมาณการรายรับ ประจําปy 

๒๕๕๗ จากเดิมจํานวน ๕,๔๕๗.๒๐๕ ล<านบาท ปรับเพิ่มจํานวน ๑,๒๘๘.๔๓๖ 
ล<านบาท รวมประมาณการรายรับที่ปรับใหม, จํานวนท้ังสิ้น ๖,๗๔๕.๖๔๒ ล<านบาท 
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.  

 ๒. เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ,ายกลางปy ประจําปy 
๒๕๕๗ โดยปรับปรุงแผนงบประมาณรายจ,าย ประจําปy ๒๕๕๗ อยู,ภายในกรอบ
วงเงินงบประมาณเดิม จํานวน ๕,๔๕๗.๒๐๕ ล<านบาท ตามแนวทางท่ี ๑ ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบความจําเปRน
เร,งด,วนในการดําเนินโครงการต,างๆ และนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. พิจารณาให<ความเห็นก,อนเสนอที่ประชุม 
กสทช. พิจารณาต,อไป สําหรับรายรับส,วนที่เหลือจ,ายจะได<นําส,งเปRนรายได<รัฐ 
ณ สิ้นปyงบประมาณต,อไป 



๑๙ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๗ : การพิจารณาปรับปรุงองค�ประกอบ อํานาจหน-าที่ และขยายวาระการดํารง

ตําแหน�งของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร-างศูนย�การเรียนรู-ของ
สํานักงาน กสทช. : คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  วย. 

  
มติที่ประชุม ๑. รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร<างศูนย�การ

เรียนรู<ของสํานักงาน กสทช. 
 ๒. อนุมัติให<ปรับปรุงองค�ประกอบ อํานาจหน<าที่ และขยายวาระการดํารงตําแหน,ง

ของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร<างศูนย�การเรียนรู<ของสํานักงาน 
กสทช. ออกไปอีก ๒ ปyนับตั้งแต,วันที่มีคําสั่งแต,งตั้ง ซ่ึงเปRนการใช<อํานาจของ 
กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห,ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑) ประธาน กสทช. ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการ 
 ๒) พลเอก ชิตศักด์ิ  ประเสริฐ ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการ 
 ๓) นายสุรินทร�  จิรวิศิษฏ� ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการ 
 ๔) ผู<เชี่ยวชาญพิเศษ (นายทศพร  เกตุอดิศร) ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการ 
 ๕) พลอากาศเอก ไพโรจน�  รัตนพล ประธานอนุกรรมการ 
 ๖) พลเอก อภิชัย  ทรงศิลป� อนุกรรมการ 
 ๗) พลอากาศเอก หม,อมหลวง สุทธิรัตน�  เกษมสันต� อนุกรรมการ 
 ๘) ผู<ช,วยศาสตราจารย� ประเสริฐ  อัครประถมพงศ� อนุกรรมการ 
 ๙) นางศรีวิการ�  เมฆธวัชชัยกุล อนุกรรมการ 
 ๑๐) นายเพ็ชร  ชินบุตร อนุกรรมการ 
 ๑๑) นายโภไคย  ศรีรัตนโนภาส อนุกรรมการ 
 ๑๒) ผู<แทน กสท. (นายวิศาล  วุฒิศักดิ์ศิลป�) อนุกรรมการ 
 ๑๓) ผู<แทน กทค. (นายแพทย�วิชัย  โชควิวัฒน) อนุกรรมการ 
 ๑๔) ผู<อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ อนุกรรมการ 
 ๑๕) นางสาวอรดา  เทพยายน อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖) พนักงานของสํานักงาน กสทช.  
  ที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย ผู<ช,วยเลขานุการ 
 ๑๗) พนักงานของสํานักงาน กสทช.  
  ที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย ผู<ช,วยเลขานุการ 

  ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต,งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร<างศูนย�
การเรียนรู<ของสํานักงาน กสทช. ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ
ของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔       
วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
วาระที่ ๕.๖   

 
 



๒๐ 
 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๗ เร่ือง การพิจารณาปรับปรุงองค�ประกอบ อํานาจหน<าที่ และ   
ขยายวาระการดํารงตําแหน,งของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร<าง   
ศูนย�การเรียนรู<ของสํานักงาน กสทช.  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๘ : ร�างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ

โทรคมนาคมแห�งชาติ ว�าด-วยการลาของพนักงานและลูกจ-าง พ.ศ. .... : บย. 
     
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๘ เรื่อง ร,างระเบียบคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ ว,าด<วยการ
ลาของพนักงานและลูกจ<าง พ.ศ. .... ออกไปตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให<
สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต,อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๙ : ร�างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ

โทรคมนาคมแห�งชาติ ว�าด-วยการจ�ายเงินเดือนของพนักงานและค�าจ-างของ
ลูกจ-าง พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ  นย. 

   
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๙ เรื่อง ร,างระเบียบคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ ว,าด<วยการจ,าย
เงินเดือนของพนักงานและค,าจ<างของลูกจ<าง พ.ศ. .... ออกไปตามที่เลขาธิการ กสทช. 
เสนอ และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต,อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑๐: ร�างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ

โทรคมนาคมแห�งชาติ ว�าด-วยการประชุม ค�าตอบแทน และค�าใช-จ�ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. .... : นย. 

     
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๑๐ เร่ือง ร,างระเบียบคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ ว,าด<วยการ
ประชุม ค,าตอบแทน และค,าใช<จ,ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ....  
ออกไปตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาในครั้งต,อไป 

 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑ : ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด-านกฎหมาย กสทช. เร่ือง 

ความชอบด-วยกฎหมายของการออกระเบียบของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน : บย. 

   
มติที่ประชุม เ ห็นชอบให< เลื่ อนการพิจารณาวาระที่  ๖ .๑ เ ร่ือง ผลการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด<านกฎหมาย กสทช. เร่ือง ความชอบด<วยกฎหมายของ
การออกระเบียบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ออกไป
ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให<กรรมการ กสทช. ทุกท,านได<มีระยะเวลา
ในการศึกษารายละเอียดประเด็นข<อกฎหมาย และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอ   
ที่ประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต,อไป 

 
ประธาน ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗   

ให<ท่ีประชุมทราบ พร<อมกล,าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล,าวปHดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๕  น.  
 
 


