
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 

วันพฤหสับดีที ่๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๑.๐๐ 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. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ กรรมการ 
๔. ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ  กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์  กรรมการ 
๖. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๗. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ กรรมการ 
๘. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๙. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๐. นายฐากร  ตัณฑสิทธ์ิ  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 
๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ ติดภารกิจ 
๒. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง่า ติดภารกิจ 
 
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 



๒ 
 

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

๑. นางพุธชาด  แมนมนตรี   ผู้เช่ียวชาญ 
๒. นางสุพินญา  จําปี    ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๓. นางยุพา  จันทร์กระจ่าง  ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๔. นายเสน่ห์  สายวงศ์   ผู้อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๕. นายดํารงค์  วัสโสทก   ผู้อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๖. นายฉันทพัทธ์  ขําโคกกรวด   ผู้อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๗. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์    ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลตนเอง 
๘. นางนาฎฤดี  เผื่อนอุดม   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
    สํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๙. นางธันยพร  เปาทอง   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
    สํานักส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลตนเอง 
๑๐. นายภูริต  ประสานศักด์ิ   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
    สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๑.  นางสาวธัญธารีย์  สุธีวราสิทธ์ิ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
    สํานักส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลตนเอง 
๑๒. นายบวร  มากนาคา   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
    สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๓. นายประถมพงศ์  ศรีนวล   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
    สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
 



๓ 
 

๑๔. นางสาวลักษมี  นุตตะโร   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
    สํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๑๕. นายวรวิวัฒน์  จันทร์รัตนสิริ  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
    สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
๑๖. นางสาวนริศรา  นภาวรรณกุล  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
    สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
๑๗. นางสาวภัคจิรา  มีศิลารัตน์   พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
    สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๘. นางสาวภาสินี  พานิชนันทนกุล  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
    สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
      
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น.  

ประธาน    กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ ๑    : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

๑. เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ประธาน กสทช. ได้เป็นประธานพิธีเปิดงาน
สัมมนาและนิทรรศการวันสื่อสารแห่งชาติ  “NBTC EXPO THAILAND 
2014” หรือ “NET 2014”ภายใต้แนวคิด “สื่อสารไทย ก้าวไกลสู่สากล” ณ 
สํานักงาน กสทช. ซึ่งสํานักงาน กสทช. ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ – ๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสําคัญ
ของการสื่อสารที่จะช่วยพัฒนาประเทศและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้น และ
นับเป็นครั้งแรกที่เป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภาคเอกชน  ตลอดจน   
ผู้ให้บริการรวมกว่า ๓๐ ราย ได้เข้าร่วมการจัดงานดังกล่าว ซึ่งจะใช้เป็น
ต้นแบบการจัดงานในปีต่อๆ ไป โดยภายในงานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ 
โซน ได้แก่ โซนที่หน่ึง ส่วนการแสดงเทคโนโลยี      โซนที่สอง ส่วนการจัด
นิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติฯ  และโซนที่สาม ส่วนการนําเสนอผลิตภัณฑ์
รุ่นใหม่ของผู้ประกอบการ  โดยภายในงานมีอุปกรณ์ Set–Top–Box ที่ราคา
ใกล้เคียงกับราคาคูปอง ๖๙๐ บาท มาจัดจําหน่าย   ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานและชม
นิทรรศการที่จัดขึ้น ๓ วัน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ขอขอบคุณเลขาธิการ 
กสทช. และสํานักงาน กสทช. ที่ดําเนินการจัดงานดังกล่าวด้วยความเรียบร้อย 

๒. เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  เน่ืองในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๗ 
ประธาน กสทช. ได้ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  
สํานักงาน กสทช. เพ่ือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่านที่ได้
ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ 



๔ 
 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในด้านการสื่อสาร โดยมีกรรมการ กสทช. และผู้บริหาร
ของสํานักงานเข้าร่วมพิธี  และ ประธาน กสทช. ได้มอบหมายให้รองเลขาธิการ 
กสทช. เป็นผู้แทนสํานักงาน กสทช . เดินทางไปร่วมพิธีถวายสักการะ        
พระอนุสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข   เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ 
กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  โดยมีผู้บริหารของสํานักงาน กสทช. ไปร่วมพิธี
ดังกล่าว 

๓. เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  ประธาน กสทช. พร้อมด้วยกรรมการ กสทช. 
และผู้บริหารสํานักงาน กสทช. ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จังหวัดนครนายก  เพ่ือทูลเกล้าถวายเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ปรับปรุงเครือข่ายสารสนเทศ และจัดทํา Enterprise Architecture ของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ในระยะที่ ๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
ที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และทรงรับราชการที่โรงเรียนนายร้อย         
พระจุลจอมเกล้า ครบ ๓๕ ปี ในปี ๒๕๕๘  

๔. เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีทําบุญ     
ตักบาตร (อาหารแห้ง) ซึ่งสํานักงาน กสทช.จัดกิจกรรมขึ้นเพ่ือถวายเป็น   
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาส    
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  
สํานักงาน กสทช.  โดยมีกรรมการ กสทช. ที่ปรึกษาฯ  ผู้บริหาร และพนักงาน 
ลูกจ้างสํานักงาน กสทช.ร่วมทําบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน หลังจากน้ัน 
ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. รศ.ประเสริฐฯ  เลขาธิการ กสทช. และผู้บริหาร
สํานักงาน กสทช. ได้ร่วมลงนามถวายพระพร เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ณ บริเวณห้องโถง  ช้ัน ๑  อาคารอํานวยการ  
ขอขอบคุณเลขาธิการ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ที่ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒      : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑    : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ 
  
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

   
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒.๓  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพธุที่ ๓๐ 

กรกฎาคม  ๒๕๕๗  
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม 

๒๕๕๗  ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓     : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑  :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗  และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗  และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 
๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยในส่วนเอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.ครั้งที่         
๗/๒๕๕๘ ลําดับที่ ๓ และ ๔ ในคอลัมน์ “ผลการดําเนินการ” ให้แก้ไขข้อความ
จาก “.... เพ่ือใช้บังคับและยึดปฏิบัติตามแผนต่อไป” เป็น “....เพ่ือยึดปฏิบัติตาม
แผนต่อไป” 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ   มีข้อสังเกตประเด็นเรื่องการใช้ถ้อยคําในเอกสารรายงานผล

การดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในลําดับที่ ๓ และ ๔ ที่ระบุว่า       
“ยึดปฏิบัติตามแผนต่อไป” เน่ืองจากเป็นกรณีที่ไม่ได้จัดรับฟังความเห็นสาธารณะแต่
เป็นเพียงแนวปฏิบัติ  “เพ่ือใช้บังคับและยึดปฏิบัติตามแผน...” ควรแก้ไข 
เน่ืองจากแผนดังกล่าวไม่ใช่กฎหรือคําสั่งทางปกครองที่มีผลใช้บังคับ โดยที่
ข้อเท็จจริงคือกรณีน้ีไม่ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ จึงเป็นเพียงแนวทาง
สําหรับการปฏิบัติเท่าน้ัน”  

 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒  : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.) : ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ)  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันที่  ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ –  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗    
ตามท่ีประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  

ระเบียบวาระที่ ๓.๓  :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :                
ประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ)  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามที่ 
เลขานุการ ประธาน กทค. (ร้อยโท เจษฎา ศิวรักษ์) รายงานให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๔   :   เรื่องเพื่อทราบ  

 เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน      
๙ เรื่อง  ดังน้ี  

ระเบยีบวาระที่ ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พนัเอก ดร. 
นที ศุกลรัตน์) ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗  

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗    
จํานวน ๓ ท่าน  ได้แก่ พลตํารวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ  พลเอก สุเจตน์ วัฒนสุข  
และ นายสวัสด์ิ โชติพานิช ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้าง 
ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) เสนอ 

ระเบยีบวาระที่ ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พนัเอก ดร. 
เศรษฐพงค์ มะลสิุวรรณ)   

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ)  ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๗ จํานวน ๓ ท่าน   ได้แก่ พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิทธ์ิ   นายวรรณชัย 
สุวรรณกาญจน์ และ นายณกฤช เศวตนันทน์ ให้ที่ประชุมทราบ ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ 
ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี รองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ)  เสนอ 

 



๗ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. พลโท ดร. พรีะพงษ์ 
มานะกิจ     

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. พลโท ดร.
พีระพงษ์ มานะกิจ ประจําเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๓ ท่าน 
ได้แก่ พลเอก ธงชัย เก้ือสกุล นายธงชัย ตรีพิพัฒน์กุล และ นางอรพินธ์ บุญชูเศรษฐ์   
ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. 
พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ เสนอ  

ระเบยีบวาระที่ ๔.๔ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ  

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. ดร. สุทธิพล 
ทวีชัยการ  ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๗  จํานวน ๓ ท่าน  ได้แก่  
ดร. กิตติน อุดมเกียรติ   ดร. สงขลา วิชัยขัทคะ  และ นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ       
ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา  ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารที่ กสทช. ดร. สุทธิพล 
ทวีชัยการ เสนอ 

ระเบยีบวาระที่ ๔.๕ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๓๘๘/๒๕๕๗ : กสท.  มส.  

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๓๘๘/๒๕๕๗ ระหว่าง 
บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จํากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช.(ผู้ถูกฟ้องคดี) ทั้งน้ี สํานักงาน 
กสทช. ได้ดําเนินการย่ืนขอขยายระยะเวลายื่นคําให้การต่อศาลปกครองกลาง 
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ ขอให้สํานักงาน กสทช. จัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมกรณีที่ศาลปกครองกลาง
มีคําสั่งรับคําฟ้องบางข้อหาไว้พิจารณา เพ่ือศึกษาเหตุผลของศาลปกครองในการ
พิจารณาไว้เป็นแนวทาง    

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ :  รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุ
คมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ (APG15-3) : 
คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมฯ   คภ. 

มติที่ประชุม                ๑. รับทราบผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ (APG15-3) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๙ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ ประเทศออสเตรเลีย ตามเอกสาร          
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 



๘ 
 

                 ๒. รับทราบความเห็นเบ้ืองต้นของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อระเบียบวาระที่ประเทศไทย
เสนอเอกสารความเห็นเบ้ืองต้น  จํานวน ๘ ระเบียบวาระ  ตามเอกสารที่สํานักงาน 
กสทช.เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ ขอให้สํานักงาน กสทช. ศึกษาประเด็นของที่ประชุมใหญ่ระดับ

โลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ.๒๐๑๕ (APG15-3) ในส่วนที่เก่ียวกับคลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการ IMT คลื่นความถ่ี Broadband PPDR เพ่ือใช้ในภารกิจป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียม 
ตลอดจนคลื่นความถ่ี สําหรับกิจการสํารวจพิภพผ่านดาวเทียม โดยเปรียบเทียบ
กับคลื่นความถ่ีของประเทศไทยว่ามีการครอบครองหรือใช้งานอยู่หรือไม่ เพ่ือ
เตรียมข้อเสนอที่เหมาะสมของประเทศต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่ ๔.๗ : รายงานผลการเข้าร่วมประชุม Global Symposium for Regulators(GSR) 

ครั้งที่ ๑๔ : ตย. 
    
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม  Global Symposium for Regulators  (GSR) 

ครั้งที่ ๑๔  ของคณะผู้แทนสํานักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน 
๒๕๕๗  ณ เมอืง  Manama ประเทศบาห์เรน  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ ขอให้สํานักงาน กสทช.นําข้อมูลจากการประชุม GSR ไปใช้

ประโยชน์ในการกํากับดูแลในอนาคต อาทิ ประเด็นการหลอมรวมขององค์กร
กํากับดูแล เพ่ือศึกษาว่าประเทศไทยควรกําหนดอย่างไร และ เรื่อง RIA ซึ่ง       
ที่ประชุมได้ให้ความสําคัญ รวมทั้งเรื่อง การกํากับดูแล Big Data และการวางแผน 
Broadband National  

 
ระเบยีบวาระที่ ๔.๘ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ : มท. 
    
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช.ได้แต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช.หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช.
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ ขอให้สํานักงาน กสทช. จัดส่งรายละเอียดวิธีการเลือกผู้ที่ได้รับ

การตรวจให้ทราบ 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ : งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสท่ี ๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ : ลย. 

    
มติที่ประชุม รับทราบรายงานงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสท่ี ๒ สิน้สุดวันที่ 

๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ขอให้สํานักงาน กสทช.รับข้อคิดเห็นในการดําเนินการในเร่ืองต่างๆ  

ดังน้ี 
๑. ให้เร่งติดตามลูกหน้ี โดยเฉพาะที่เกิน ๓๐ วัน ซึ่งส่วนใหญ่จํานวนเกือบ ๑๐๐ 

ล้านบาท คือคา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม และค่าบริการ เช่าใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม  

๒. ให้จัดทํา Projection รายรับในอนาคตเพ่ือจะเป็นข้อมูลประกอบในการกําหนด 
อัตราค่าธรรมเนียมให้มคีวามเหมาะสมต่อไป 

๓. ให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากปีทีแ่ล้วในทุกหมวดรายการว่ามีความจํา
เป็นมากน้อยเพียงใด  

 
ระเบียบวาระที่  ๕    : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕.๑ :  เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๑: ผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลกัเกณฑ์

และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 
ภายหลังการรบัฟังความคิดเห็นสาธารณะ : กสท. ปส.๒ 

 
มติที่ประชุม               ๑. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ....ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.เสนอ 

๒. เห็นชอบให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
เพ่ิมเติม ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ กสทช.มีมติ ตามท่ีสํานักงาน กสทช.
เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและ
กระบวนการที่กฎหมายกําหนดไว้ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑ .๑ เรื ่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

   



๑๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดลักษณะและมาตรการกํากับดูแลการ
ควบรวมกิจการการถือหุ้นไขว้ และการครอบงํากิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... : กสท. สส. 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ  กสทช. เรื่อง การกําหนดลักษณะและ

มาตรการกํากับดูแลการควบรวมกิจการการถือหุ้นไขว้ และการครอบงํากิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี 
โดยให้รับข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ของที่ประชุมไปรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะด้วย ดังน้ี  
๑.๑ กฏหมายที่เป็นพ้ืนฐานระหว่างกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคม ควรใช้หลักการเหมือนกันแต่ร่างประกาศใช้หลักการ
ที่แตกต่างกัน อาทิ ข้อ ๕ ของร่างประกาศฯ ที่อนุญาตให้ถือหุ้นไขว้ได้ ซึ่ง
ตามข้อ ๓ ของประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมและ
ถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ระบุว่าต้องไม่มีการถือ
หุ้นไขว้ระหว่างผู้รับใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนในตลาดที่เก่ียวข้อง 
และร่างประกาศฯ ข้อ ๗ กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ย่ืนคําขอต้องจัดทํา
รายงานผลการวิเคราะห์การควบรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ ขณะที่
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมและถือหุ้นไขว้ใน
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ มีหลักเกณฑ์ให้เลขาธิการแต่งต้ังที่
ปรึกษาอิสระ เพ่ือให้ความเห็นประกอบคําขออนุญาตฯ ตามประกาศ 
กทช. ดังกล่าว  

๑.๒ บทนิยามการครอบงํากิจการจะต้องไม่มีความหมายที่คลุมเครือ และมี
ลักษณะที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่องค์กรกํากับดูแลอ่ืนๆ กําหนด และ
ควรจัดทําแนวทางการวัดที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องเข้าใจตรงกัน 

 อน่ึง กสทช. ดร. สุทธิพลฯ และ กสทช.ประวิทย์ฯ ขอเปิดเผยความเห็น 
โดยจะจัดส่งบันทึกความเห็นให้ในภายหลัง 

๒. มอบอํานาจให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะเสร็จสิ้นกระบวนการ และให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศฯ ใน
ฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป   

  อน่ึง กสทช.ประวิทย์ฯ ขอสงวนความเห็นประเด็นผู้มีอํานาจลงนามในประกาศ 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดลักษณะ
และมาตรการกํากับดูแลการควบรวมกิจการการถือหุ้นไขว้ และการครอบงํา
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... 

 ๒. กสทช.ประวิทย์ฯ มีประเด็นข้อคิดเห็นที่ขอให้สํานักงาน กสทช. รับไปพิจารณา  
                ทบทวนความเหมาะสมและดําเนินการ ดังน้ี 



๑๑ 
 

     ๒.๑ ให้ตรวจสอบคํานิยาม “ การควบรวมกิจการ   การครอบงํากิจการ และ
การถือหุ้นไขว้”กับนิยามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(กลต.) เพ่ือให้สอดคล้องกัน 

     ๒.๒ กรณีตามข้อ ๔ ของร่างประกาศฯ ที่กําหนดเรื่องการขออนุญาตยกเว้น 
ซึ่งเห็นว่าเป็นดุลพินิจของสํานักงาน กสทช.และคณะกรรมการในการ
พิจารณาจากรายงาน โดยไม่จําเป็นต้องระบุเรื่องการยกเว้นไว้ 

     ๒.๓ ขอให้สาํนักงาน กสทช. จัดทํารายงาน /บทวิเคราะห์ควบคู่กับร่างประกาศ ข้อ ๗ 
                                       ที่กําหนดให้ผู้ย่ืนคําขอต้องจัดทํารายงาน เน่ืองจากข้อมูลที่ผู้ประกอบการจัดส่ง

อาจไม่ครบถ้วน 
     ๒.๔ ควรกําหนดบทบังคับ/บทลงโทษ กรณีฝ่าฝืนประกาศไว้ในประกาศดังกล่าว 
     ๒.๕ ให้จัดทําแนวทางการพิจารณาในการวัดผลกระทบจากการควบรวมกิจการ 

 ๓. กสทช. พลเอก สุกิจฯ มีข้อสังเกตเร่ืองการครองสิทธิข้ามสื่อ โดยขอให้ กสท.  
     ได้เร่งดําเนินการเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  

 ๔. กสทช.สุทธิพลฯ ได้มีบันทึกด่วนที่สุดที่ สทช. ๑๐๐๓.๕/๕๑๕ ลงวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม  
จํานวน ๒ หน้า ทั้งน้ี  ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑ 

 ๕.กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๘๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน  
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานการประชุม กสทช.
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ดังน้ี 
“ ๑. ผมเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดลักษณะ

และมาตรการกํากับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงํา
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ให้นําไปรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะต่อไปได้ โดยมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมที่อยากให้สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการ ดังน้ี 
๑.๑  สํานักงาน กสทช. ควรที่จะตรวจสอบนิยามเรื่องการควบรวม

กิจการ การถือหุ้นไขว้และการครอบงํากิจการ เทียบกับที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) นิยามไว้ เพ่ือให้มีความชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน  

 โดยเฉพาะนิยาม “การครอบงํากิจการ” ตามข้อ ๓ ของร่าง
ประกาศ ที่ให้ความหมายว่า “ มีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อ
กิจการ”  ซึ่งผมเห็นว่าคําว่า “มีอิทธิพลต่อกิจการ” มีความหมาย
คลุมเครืออย่างมาก 

๑.๒    ไม่ควรกําหนดข้อยกเว้นให้ผู้ประกอบการ ตามย่อหน้าสุดท้ายของ
ข้อ ๔ ของร่างประกาศ เน่ืองจากการอนุญาตให้ควบรวมกิจการ
หรือไม่ ขึ้นกับการวิเคราะห์และดุลพินิจของ กสทช. 



๑๒ 
 

 ๑.๓    ตามข้อ ๗ ของร่างประกาศ ที่กําหนดภากิจของผู้ย่ืนคําขอว่าต้อง
ทํารายงานผลการวิเคราะห์การถือหุ้นไขว้หรือการควบรวมกิจการ 
ส่งมายังสํานักงาน กสทช. เพ่ือพิจารณาให้การอนุญาต น้ัน ผมมี
ความเห็นว่าเป็นหน้าที่ของสํานักงาน กสทช. จะต้องทํารายงาน  
วิเคราะห์ด้วย 

๑.๔    ควรมีการกําหนดข้อบังคับหรือบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนด้วย 
เพ่ือความชัดเจนในการกํากับดูแล 

 ๑.๕    เน่ืองจากการกําหนดแนวทางการพิจารณาวัดผลกระทบในการ
ควบรวมกิจการไว้ในภาคผนวกท้ายร่างประกาศ น้ัน ยังไม่เพียงพอ
สําหรับการพิจาณา สํานักงาน กสทช.จึงควรจัดทําแนวทางปฏิบัติ 
(Guideline) ว่าด้วยแนวทางในทางปฏิบัติของการพิจารณาวัดผล
กระทบในการควบรวมกิจการแยกออกมาจากร่างประกาศ ให้มี
รายละเอียดที่ชัดเจน เพ่ือความเข้าใจที่กระจ่างแจ้งตรงกันของผู้ที่
เก่ียวข้อง อันจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้และลดข้อ
โต้แย้งจากผู้ประกอบการท่ีต้องการควบรวมกิจการได้ 

๒.  เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗(๒๔) 
กําหนดให้ กสทช.เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ กสทช.แม้ว่าตามมาตรา ๒๓ วรรคท้ายของ
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จะกําหนดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ กสทช. 
อาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช.ได้ 
แต่ตามหลักการมอบหมายอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority) 
ต้องพิจารณาในลักษณะของอํานาจหน้าที่ที่จะมอบหมายและความสําคัญ
ของเรื่องน้ัน ซึ่งอํานาจในการลงนามร่างประกาศฯ เป็นอํานาจสําคัญ และ
เป็นอํานาจหน้าที่เฉพาะประมุขในองค์กร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว้
สําหรับปฏิบัติด้วยตนเอง ในการเห็นชอบร่างกฎหมายตามลําดับช้ันไป 
(อ้างอิงตามกระบวนการพิจารณายกร่าง แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกระทรวงยุติธรรม : คู่มือการ
ปฎิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๑๙ ที่เป็น
อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลงนามร่างกฎกระทรวง เป็นต้น)  ดังน้ัน 
หากไม่มีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบข้อกฎหมายในประเด็นน้ีให้  
กระจ่างชัด ผมก็ไม่อาจเห็นชอบการมอบอํานาจได้ และเห็นว่าควรที่จะ
พิจารณาให้ประธาน กสทช. เป็นผู้ลงนามในประกาศต่างๆ เท่าน้ัน เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทเร่ืองความชอบด้วยกฎหมายของประกาศ เป็น
คดีปกครองจากการใช้อํานาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ที่ต้องกระทําโดย
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเรื่องน้ัน ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙(๑)” 

 



๑๓ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๕.๒  :  เรื่องทีผ่่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานและเปลี่ยนแปลงแก้ไของค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
คมนาคมประเภททั่วไปประจําเรือ (General Operator's Certificate : GOC     
และประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted Operator’s Certificate : ROC) 
ตามคําสั่ง กสทช.ที่ ๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ : กทค. คท. 
บท. 

มติที่ประชุม                ๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบ
เพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจําเรือ 
(General Operator's Certificate  : GOC และประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล 
(Restricted Operator’s Certificate : ROC) ตามคําสั่งเดิมออกไปอีก ๒ ปี 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

๒. อนุมัติให้แก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจําเรือ  (General 
Operator's  Certificate : GOC  และประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล 
(Restricted Operator’s Certificate : ROC) ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ 
กสทช.  ตามมาตรา ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ทัง้น้ี ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบ้ียประชุม ตามข้อ ๑๔(๓) ขอ้ ๑๕  
และข้อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ แล้วแต่กรณ ี ตามที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ ดังน้ี  
๑. ให้ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ และ

แต่งต้ังผู้ อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมเป็น
อนุกรรมการแทน 

๒. ให้ พ.จ.อ. พีระ ฐิตตะคุโน และนาวาโท จิระศักด์ิ ชวนะศักด์ิ พ้นจากการ
เป็นอนุกรรมการและแต่งต้ังผู้แทนกรมเจ้าท่า เป็นอนุกรรมการแทน 

๓. ให้นายไพโรจน์ ชินประหัษฐ์ พ้นจากการเป็นเลขานุการ และแต่งต้ัง
นางสาวปาริชาติ คฤหาสน์สุวรรณ เป็นเลขานุการแทน 

๔. ให้นางสาวกุลทิวา เอ่ียมสะอาด พ้นจากการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และ
แต่งต้ังนายพิพัฒน์ บํารุงกาญจน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการแทน 

ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจําเรือ (General 
Operator's Certificate: GOC และประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted 
Operator’s Certificate: ROC)  ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ



๑๔ 
 

ของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ 
และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 
 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มมีติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑  เรื่อง  ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานและเปลี่ยนแปลงแก้ไข
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร 
พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจําเรือ  (General Operator's 
Certificate : GOC  และประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล  (Restricted Operator’s 
Certificate: ROC) ตามคําสั่ง กสทช.ที่ ๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๕   

                                   
ระเบยีบวาระที่ ๕.๒.๒  : ร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใชค้ลืน่ความถ่ี ย่านความถ่ี ๓๘๐-๕๑๐ MHz 

และร่างแผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจําที่ทีเ่ก่ียวข้อง 
จํานวน ๒ ฉบบั : กทค.  คภ. 
  

มติที่ประชุม                ทีป่ระชุมมมีติเอกฉันท์ อนุมัติในหลกัการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่  ๓๘๐ - ๕๑๐ MHz และร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบกระบบ  Digital Trunked Radio  
ย่านความถี่   ๓๘๐ - ๓๙๙.๙ MHz   และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถ่ีวิทยุ
กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจําที่ย่านความถี่ ๔๐๑ - ๔๐๕.๙ MHz  

 ๔๐๖.๒  -  ๔๑๐ MHz  และ ๔๓๐  -  ๔๕๐ MHz  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   โดยให้
สํานักงาน กสทช. นําร่างประกาศ ทั้ง ๓ ฉบับ ดังกล่าวข้างต้นไปดําเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะตามแนวทางที่สํานักงาน กสทช.เสนอ ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
อน่ึง กสทช.ประวิทย์ฯ ขอเปิดเผยความเห็น โดยจะจัดส่งบันทึกความเห็นให้ใน   
ภายหลัง 

    
หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒  เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี 
ย่านความถี ่๓๘๐ - ๕๑๐ MHz และร่างแผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนทีท่างบก
และกิจการประจําที่ที่เก่ียวข้อง จํานวน ๒ ฉบับ 

                              ๒. กสทช.ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกต เรื่อง การกําหนดมาตรการรองรับการปรับปรุง
การใช้คลื่นความถี่และการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Focus 
Group)  

                                 ๓.  กสทช. ประวิทย์ฯ  มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๘๕  ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
ขอให้บันทึกความเห็นในหมายเหตุท้ายรายงานการประชุม กสทช.ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  
ดังน้ี  



๑๕ 
 

                              “ ๑.  เน่ืองจากแนวทางตามร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี ย่านความถี่ 
๓๘๐ - ๕๑๐ MHz  และร่างแผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการ
ประจําที่ ที่เก่ียวข้องจํานวน ๒ ฉบับ น้ัน มีการปรับเปลี่ยนการใช้งานย่านความถี่ 
จึงมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อหน่วยงานต่างๆ  และ 
ต่ออุตสาหกรรมหลายประเภท ดังน้ันแม้ผมเหน็ด้วยในหลักการแต่ก็มีความเห็น
เพ่ิมเติมว่า  ควรมีการจัดการหารือกลุ่มย่อย  ( Focus  Group)  เพ่ือให้เกิดการ
พิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้าน ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจและแสวงหา
จุดที่ยอมรับได้ร่วมกัน   โดยมใิห้มีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดต้องตกเป็นผู้รับผลกระทบ
หลักอย่างไม่เป็นธรรม  

                                 ๒.  เน่ืองจากคลื่นความถ่ีย่านดังกล่าวมีผู้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  จึงส่งผลกระทบทั้ง
ต่อประชาชนทั่วไป  และหน่วยงานภาครัฐเก่ียวกับงบประมาณจํานวนมากเพ่ือ
รองรับการปรับเปลี่ยนการใช้ความถี่วิทยุและเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว 
สํานักงาน กสทช. จึงต้องกําหนดมาตรการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากการ
ปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีในย่านความถี่ดังกล่าวด้วย”  

 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๒.๓ : ร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใชค้ลืน่ความถ่ี ย่านความถ่ี ๘๐๖ - ๘๒๔/๘๕๑ - 

๘๖๙ MHz และรา่งแผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Trunked 
Radio ย่านความถ่ี ๘๐๖-๘๑๔/๘๕๑-๘๕๙ MHz : กทค.  คภ. 

  
 มติที่ประชุม               ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช.  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  กสทช. ดร. สุทธิพลฯ  

กสทช. รศ.ประเสริฐฯ  กสทช. พลเอก สุกิจฯ  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ ) 
มีมติ 

 ๑. เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี ย่านความถี่ ๘๐๖ - ๘๒๔/
๘๕๑ - ๘๖๙ MHz และร่างแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ 
Trunked Radio ย่านความถี่ ๘๐๖ - ๘๑๔/๘๕๑ – ๘๕๙ MHz ตามที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะตามมาตรา ๒๘ แห่ง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 
พ.ศ.๒๕๕๓  ตามแนวทางที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. อนุมัติให้สํารองย่านความถี่ ๘๑๔ - ๘๒๔ / ๘๕๙ - ๘๖๙ MHz ไว้สําหรับ
ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ ทั้งน้ีให้
คณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตาราง
กําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ เพ่ิมเติมข้อสงวนเก่ียวกับเร่ืองน้ีไว้ในตาราง
กําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ  
สําหรับที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช.ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นโดยจะ
จัดทําบันทึกจัดส่งให้ในภายหลัง 

 



๑๖ 
 

หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่  ๕.๒.๓   เรื่อง ร่างหลกัเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีย่านความถี่ 
๘๐๖ - ๘๒๔/๘๕๑ - ๘๖๙ MHz และร่างแผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบก 
ระบบ Trunked Radio ย่านความถี ่๘๐๖-๘๑๔/๘๕๑-๘๕๙ MHz  

                                      ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที ่สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๘๖  ลงวันที่  ๓ กันยายน  ๒๕๕๗ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  
ดังน้ี  
“  ผมเห็นสอดคล้องกับสํานักงาน กสทช.ว่า เพ่ือให้เป็นไปตามแผนแม่บทการ
บริหารคลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘.๔ ยุทธศาสตร์การใช้งานคลื่นความถ่ี
ด้านภารกิจเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
ในการจัดสรรคลื่นความถ่ีและกําหนดหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถ่ีเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ รวมถึงเพ่ือประโยชน์สาธารณะ จึงควรมีหลักเกณฑ์การใช้
งานคลื่นความถ่ีเพ่ือสนับสนุนภารกิจเหล่านี้โดยเร่งด่วน 
 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากยังคงมีกรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
ได้ยืนยันสิทธิการใช้งานคลื่นความถ่ีในย่านความถี่ ๘๐๐ MHz (๘๐๖-๘๑๑ MHz/ 
๘๕๑-๘๕๖ MHz) เพ่ือให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ Trunked Mobile 
ดังน้ัน ร่างประกาศดังกล่าวย่อมกระทบต่อสิทธิของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) โดยตรง อีกทั้งบริษัทฯ ได้ขอทราบความคืบหน้าในการ
พิจารณาจาก กทค. ถึงสิทธิการใช้งานคลื่นความถ่ีตามกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามมาตลอด ซึ่งหาก กทค.
อนุญาตตามอายุใบอนุญาต บริษัทฯ จะมีสิทธิในย่านความถี่ดังกล่าวถึง พ.ศ.๒๕๖๘ 
กรณีน้ีจึงเห็นควรต้องมีการพิจารณาถึงสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ีในย่านความถ่ี
ดังกล่าวของบริษัทฯ ไปพร้อมกันกับการพิจารณาร่างประกาศเหล่าน้ี เพ่ือให้
เกิดความชัดเจน มิฉะน้ันร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีฯ น้ีจะ
กระทบสิทธิของบริษัทฯ และอาจถูกฟ้องร้องดําเนินคดี ซึ่งกว่าศาลสูงจะตัดสิน 
จะกระทบต่อแผนและร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถ่ีเพ่ือ
ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและ    
ภัยพิบัติ รวมถึงเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสําคัญ จึงควร
ที่จะดําเนินการด้วยความรอบคอบ เพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคที่ไม่จําเป็น ” 
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ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔  :  ผลการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง การ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่วิทยุ ๒๔.๐๕ – ๒๔.๒๕ GHz ๒๔.๒๕ – ๒๖.๖๕ 
GHz และ ๗๖ – ๗๗ GHz และอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ 
ที่ใช้ติดต้ังในรถยนต์ (Vehicle Radar) : กทค. คท. ทท. 

        
  มติที่ประชุม    ที่ประชุมเสียงข้างมาก ( ประธาน กสทช.   กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ฯ   กสทช. ดร.  สทุธิพลฯ  

กสทช. รศ.ประเสริฐฯ  กสทช.พลเอก สุกิจฯ  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช.สภิุญญาฯ )   
มีมติ 

       ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต่อผลการพิจารณาอนุมัติให้ใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ในการติดต้ังในรถยนต์ ตามที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ ดังน้ี 
๑.๑ คลื่นความถ่ีวิทยุ ๒๔.๐๕ – ๒๔.๒๕ GHz กําลังส่ง (Transmitting 

power) ไม่เกิน ๑๐๐mW หรือ ๒๐dBm(peak power : e.i.r.p)  
๑.๒ คลื่นความถ่ี ๒๔.๒๕ – ๒๖.๒๕ GHz กําลังส่ง (Transmitting power)  

๔๑.๓ dBm/MHz (Maximum radiated average power density : 
e.i.r.p)  

๑.๓ คลื่นความถ่ี ๗๖ – ๗๗ GHz กําลังส่งออกอากาศสมบูลแบบไอโซทรอปิก 
(Equivalent Isotropically Radiated Power : e.i.r.p) ไม่เกิน ๕๕ dBm   

๒. เห็นชอบการปรับปรุงร่างประกาศ กสทช.เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดต้ังในรถยนต์ (Vehicle Radar) และร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคม ระบบเรดาร์ที่ใช้ติดต้ังในรถยนต์ (Vehicle 
Radar) ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

๓. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช.เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ
เรดาร์ที่ใช้ติดต้ังในรถยนต์ (Vehicle Radar) และร่างประกาศ กสทช.เรื่อง 
มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สําหรับเครื่องวิทยุ
คมนาคม ระบบเรดาร์ที่ใช้ติดต้ังในรถยนต์ (Vehicle Radar) ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช.เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยคําใน
ร่างประกาศ อาทิ ช่ือร่างประกาศ เพ่ือให้มีความถูกต้องและนําเสนอ กสทช. 
ดร. สุทธิพลฯ พิจารณาก่อนนําเสนอประธาน กสทช. ลงนามเพ่ือนําไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 สําหรับที่ประชุมเสียงข้างน้อย ( กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นโดยจะ
จัดส่งบันทึกความเห็นให้ในภายหลัง 

  
หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม  กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๒.๔ เรื่อง ผลการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนท่ัวไป 
เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่วิทยุ  ๒๔.๐๕ – ๒๔.๒๕ GHz  ๒๔.๒๕ – ๒๖.๖๕  GHz 
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และ ๗๖ – ๗๗ GHz  และอนุญาตใหใ้ช้เครือ่งวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดต้ัง
ในรถยนต์ (Vehicle Radar) 

                                ๒.กสทช. ประวิทย์ฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๘๘  ลงวันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๗   
ขอให้บันทกึความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที ่๘/ ๒๕๕๗  
ดังน้ี  

 “ ผมยังไม่อาจให้ความเห็นชอบต่อร่างประกาศ กสทช. ตามท่ี สํานักงาน กสทช.เสนอ
ได้ เน่ืองจากประเด็นที่ผมทักท้วงไว้ต้ังแต่ก่อนการนําร่างประกาศฯ  ไปรับฟังความ
คิดเห็น ยังคงไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้องแต่อย่างใด น่ันคือเก่ียวกับกรณี
ที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่  (พ.ศ. ๒๕๕๕)  กําหนดให้ใช้ย่านความถี่ 
๒๔.๐๕-๒๔.๒๕ GHz กับกิจการวิทยุหาตําแหน่งเป็นกิจการหลัก แต่สําหรับย่าน
ความถี่ ๒๔.๒๕-๒๖.๖๕ GHz ไม่ได้กําหนดการใช้งานสําหรับกิจการวิทยุหาตําแหน่ง
ไว้ด้วย อีกทั้งไม่มีข้อกําหนดให้อํานาจกรรมการสามารถกําหนดกิจการเพ่ิมขึ้นใน
ภายหลัง ผมจึงเห็นว่าการอนุมัติจัดสรรคลื่นความถ่ี ๒๔.๒๕-๒๖.๖๕ GHz เพ่ือการใช้
งานสําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเรดาห์ที่ใช้ติดต้ังในรถยนต์ (vehicle Radar)  
ไม่อาจกระทําได้ เว้นแต่จะมีการแก้ไขแผนแม่บทบริหารคลื่นความถ่ีเสียก่อน 

  ทั้งน้ี แม้ผมเห็นด้วยในหลักการเรื่องการใช้คลื่นความถ่ีในการอํานวยความ
สะดวกสําหรับรถที่ติดต้ังระบบเรดาห์เพ่ือความปลอดภัย ตามมาตรฐานทางยุโรปและ
อเมริกา แต่เมื่อการอนุญาตจะขัดต่อแผนแม่บทที่มีสถานะเป็นกฎ ก็เป็นเรื่องสุดวิสัย
ที่จะกระทําได้ ประกอบกับเรื่องดังกล่าวมีแนวทางที่จะทําให้ถูกต้องได้ จึง            
ไม่จําเป็นต้องเลือกแนวทางที่ละเมิดกฏหมาย 

  อน่ึง กรณีน้ีมีประเด็นปัญหาเรื่องการอนุญาตการใช้คลื่นความถ่ีที่ไม่เป็นไป
ตามแผนแม่บท ดังน้ันประเด็นทางเทคนิคเรื่องกําลังส่งของอุปกรณ์ตํ่าหรือไม่มีการ
รบกวนกิจการอ่ืน  จึงมิใช่ข้ออ้างที่จะทําให้ผ่อนปรนได้ ส่วนกรณีสํานักงาน กสทช.  
อ้างว่า ในอดีตเคยมีการออกประกาศลักษณะเดียวกันน้ี สําหรับกิจการอ่ืนๆ มาแล้ว 
น้ัน ข้อเท็จจริงคือเป็นการออกประกาศในสมัย กทช. ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการ
ประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ดังน้ันจึงไม่อาจถือเป็น
บรรทัดฐานได้ เน่ืองจากอยู่ในบริบททางกฎหมายที่แตกต่างกัน” 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๒.๕ :  สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะและแนวทางดําเนนิการรา่งประกาศ 
กสทช. เรื่อง นยิามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข้อง พ.ศ. .... 
และร่างประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผู้มีอํานาจเหนือ
ตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... : กทค. วท. 

มติที่ประชุม               ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต่อผลการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะและแนวทางดําเนินการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาด
และขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เก่ียวข้อง พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผู้มี อํานาจเหนือตลาดในกิจการ



๑๙ 
 

โทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให้
สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสํานักงาน กสทช. ต่อไป 

๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาด
และขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เก่ียวข้อง พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผู้มี อํานาจเหนือตลาดในกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. .... ทั้งน้ี ให้นําประกาศ เสนอ ประธาน กสทช.เพ่ือลงนาม
ก่อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทาง
ดําเนินการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาด
โทรคมนาคมท่ีเก่ียวข้อง พ.ศ. ....  และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาผู้มีอํานาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

  ๒. กสทช.ประวิทย์ฯ  มีประเด็นข้อสังเกตในการจัดทําแนวทางควรกําหนดให้    
                                  มีความสอดคล้องกับเน้ือหาในประกาศดังกล่าว รวมทั้งการบังคับใช้ให้ตรง  
                                    ตามเจตนารมณ ์

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ :  เสนอขอออกประกาศ กสทช. เรื่อง การคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตหรือสัมปทานตามคําสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๔/๒๕๕๗ : มท. 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก  (ประธาน กสทช.  กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ฯ  กสทช. 
ดร. สุทธิพลฯ  กสทช. รศ.ประเสริฐฯ  กสทช. พลเอก สุกิจฯ และ กสทช. 
ผศ .ดร .  ธวัชชัยฯ ) มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตหรือสัมปทานตามคําสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๔/๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

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

 อน่ึง กสทช. ดร.สุทธิพลฯ ขอเปิดเผยความเห็น โดยจะจัดส่งบันทึกความเห็นให้
ในภายหลัง 

หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๖  เรื่อง เสนอขอออกประกาศ กสทช. เรื่อง การคุ้มครองผูใ้ช้บริการ
เป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตหรือสัมปทานตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๙๔/๒๕๕๗ 

                                      ๒. กสทช.สุทธิพลฯ ได้มีบันทึกด่วนที่สุดที่ สทช. ๑๐๐๓.๕/๔๙๖  ลงวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม  ๒๕๕๗  ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม   จํานวน   



๒๐ 
 

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

  ๓.กสทช. สุภิญญาฯ ได้มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/ ๑๘๓ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๖ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 
๘/๒๕๕๗  ดังน้ี 

  “ การให้ความเห็นชอบต่อร่างประกาศข้างต้นตามคําสั่ง คสช. ฉบับที่ ๙๔/๒๕๕๗ 
ควรพิจารณาว่าคําสั่งดังกล่าวมีผลต่อการขยายระยะเวลาการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ออกไปเท่ากับเวลาที่ คสช. สั่งให้ กสทช. ชะลอการประมูลคลื่นความถ่ีคือ 
๑ ปี นับแต่วันที่มีคําสั่งหรือไม่ ซึ่งหากมีผลผูกพัน สํานักงานอาจออกเป็น
ประกาศของสํานักงาน กสทช. เพ่ือขยายความเข้าใจและประชาสัมพันธ์แก่
ผู้บริ โภคได้รับทราบ อันเป็นขั้นตอนที่สํานักงาน กสทช. ได้ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว โดยไม่จําเป็นต้องออกเป็นประกาศ กสทช.    
ที่ลงในราชกิจจานุเบกษา แต่ถ้าหากพิจารณาเห็นว่า คําสั่ง คสช. ดังกล่าว ไม่มีผลใช้
บังคับสมบูรณ์ การดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ ที่เก่ียวข้องกับประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้องเป็นไปตาม
มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

   ด้วยความไม่ชัดเจนของข้อกฎหมายในการออกประกาศฉบับน้ีดังความ
ข้างต้น ประกอบกับที่ดิฉันได้เคยสงวนความเห็นต่อประกาศ เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดิฉันจึงไม่อาจเห็นชอบต่อการ
พิจารณาการขอออกประกาศดังกล่าวในคร้ังน้ี ” 

                                ๔.  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ ได้มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๘/๑๕๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุทา้ยรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 
๘/๒๕๕๗ ดังน้ี 

 “ ผมเห็นว่าคณะทํางานตรวจสอบเงินนําส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการใน
ระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการน้ัน มีการทํางานที่ล่าช้า และขาดประสิทธิภาพ ซึ่ง
เห็นได้จากการพิจารณาเกณฑ์การตรวจสอบเงินนําส่งรายได้แผ่นดินจากการ
ให้บริการฯ ที่เริ่มพิจารณามาต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ แต่จนถึงขณะน้ีก็ยัง
ไม่มีผลบังคับใช้  ส่งผลให้การนําส่งรายได้แผ่นดินเกิดความล่าช้าไปด้วย อน่ึง 
คณะทํางานฯ อาจไม่มีความเช่ียวชาญเพียงพอที่จะทําการตรวจสอบการเงินของ
ธุรกิจโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะธุรกิจประเภทน้ีมีโครงสร้างทาง
บัญชีซับซ้อนและเก่ียวข้องกับเงินจํานวนมาก ผมจึงเห็นว่าคณะทํางานฯ ควร
จัดหาที่ปรึกษาที่มีความชํานาญเฉพาะด้านมาทําการตรวจสอบแทน เพ่ือการ
ทํางานที่รวดเร็วขึ้นและลดความเส่ียงที่อาจตามมาจากความผิดพลาดในการ
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ตรวจสอบ ( เช่น การนําส่งรายได้แผ่นดินที่น้อยหรือมากกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมี
นัยสําคัญ) ” 

 ๕.  กสทช. ประวิทย์ฯ  ได้มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๙๓  ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗  
                                           ขอให้บันทกึความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที ่๘ /๒๕๕๗    
                                      ดังน้ี 

  “๑. เน่ืองจากในช้ันน้ียังไม่มีการพิจารณาช้ีชัดว่า คําสั่ง คสช. ฉบับที่ ๙๔/๒๕๕๗  
มีผลเป็นการขยายระยะเวลาการให้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ออกไปโดยอัตโนมัติหรือไม่ ผมจึงไม่อาจให้ความเห็นชอบการออก 
“ประกาศ กสทช. เรื่อง การคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาต หรือสัมปทานตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๙๔/๒๕๕๗” ที่มีสถานะเป็นเพียงการประกาศแจ้งให้ทราบ ไม่ใช่
กฎหรือคําสั่งทางปกครอง ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอได้ ด้วยเหตุว่า
หากคําสั่ง คสช. ฉบับที่ ๙๔/๒๕๕๗ มีผลสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้ว การออก
ประกาศฉบับน้ีก็ไม่มีความจําเป็น และสํานักงาน กสทช. สามารถ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องและประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปได้ด้วยวิธีการอื่นๆ ที่มีประสิทธิผลมากกว่า ดังที่สํานักงาน กสทช. 
ได้ดําเนินการไปบ้างแล้ว ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ทั้งน้ีโดยอาจรวมถึงการ
ออกประกาศในลักษณะแจ้งให้ทราบโดยสํานักงาน กสทช. เองด้วยก็ได้ 

อย่างไรก็ตาม หากคําสั่ง คสช. ฉบับที่ ๙๔/๒๕๕๗ ไม่ได้มีผล
ขยายเวลาการให้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอัตโนมัติ การออกประกาศ กสทช. ในลักษณะที่เสนอมา
ดังกล่าวก็มิได้ช่วยให้สาระแห่งคําสั่ง คสช. สมบูรณ์ขึ้นมาได้ และ กสทช. 
จําเป็นต้องดําเนินการแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีเน้ือหาที่ตอบสนองและสอดคล้องกับคําสั่ง คสช. ซึ่ง
จะต้องดําเนินกระบวนการออกกฎในแนวทางที่กฎหมายกําหนด เช่น มี
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เป็นต้น 

ดังน้ัน การพยายามออกประกาศ กสทช. ไปลงในราชกิจจานุเบกษา 
แต่เป็นประกาศที่มิใช่กฎ จึงไม่ได้ตอบโจทย์ที่เป็นสาระสําคัญใดๆ และมี
ลักษณะที่ลักลั่น ไม่ตรงไปตรงมา 

  ๒. ผลจากการขยายระยะเวลาให้บริการต่อเน่ืองอีก ๑ ปีภายหลังสัญญา
สัมปทานสิ้นสุดแล้ว ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองฯ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ซึ่งข้อ ๗ ของประกาศดังกล่าวกําหนดว่า “ในช่วงระยะเวลา
คุ้มครอง ให้ผู้ให้บริการเป็นผู้รับชําระเงินรายได้จากการให้บริการแทนรัฐ
โดยแยกบัญชีการรับเงินไว้เป็นการเฉพาะ แล้วรายงานจํานวนเงินรายได้
และดอกผลท่ีเกิดขึ้นซึ่งได้หักต้นทุนค่าใช้โครงข่าย ค่าธรรมเนียม      
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เลขหมายโทรคมนาคม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและต้นทุน
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นในการให้บริการแล้ว ส่วนที่เหลือให้นําส่งสํานักงาน
เพ่ือตรวจสอบก่อนนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป” แต่ข้อเท็จจริงจากการ
รายงานรายได้จากการให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครองน้ีของผู้ให้
บริการทั้งสองรายที่ผ่านมาพบว่า ต่างก็แสดงจํานวนรายจ่ายที่สูงกว่า
รายรับ อันส่งผลให้ไม่มีเม็ดเงินที่จะนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินได้ ประกอบกับ
คณะทํางานของสํานักงาน กสทช. ได้รายงานว่า การตรวจสอบเรื่อง
ต้นทุนค่าใช้จ่ายกระทําได้ยากมาก ดังน้ันจึงมีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่า
รัฐจะไม่ได้รับประโยชน์อันใดจากการที่เอกชนใช้คลื่นความถ่ีประกอบ
กิจการตามประกาศ กสทช. ดังกล่าว 

ผมจึงมีความเห็นว่า กรณีที่ กสทช. จะสนับสนุนแนวทางการ
ขยายระยะเวลาบังคับตามประกาศ กสทช. น้ีออกไปอีก ก็ควรต้อง
พิจารณาแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าวด้วย เช่น อาจแก้ไขประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สามารถดําเนินการ
ตามข้อเสนอของคณะทํางานที่เสนอให้มีการหักรายได้นําส่งรัฐในอัตรา
ร้อยละ ๓๐ หรือ ๕๐ ต้ังแต่ต้นทาง เป็นต้น” 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๓    :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ
จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๕ ในประเด็น
ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุ
คมนาคม :  กทค.  คภ. 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕ .๓.๑ เรื่องรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๕ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ออกไปและให้
สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต่อไป  

 
  



๒๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : ประธาน กสทช. และ กสทช. พิจารณาเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทย 
และ พิจารณาองค์ประกอบคณะผู้แทนของสํานักงาน กสทช. ในการเข้าร่วม
การประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอํานาจเต็มปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (ITU) (Plenipotentiary Conference ๒๐๑๔ หรือ PP-๑๔) 
ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐ
เกาหลี : ตย. 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่องประธาน กสทช. และ กสทช. 
พิจารณาเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทย และ พิจารณาองค์ประกอบคณะ
ผู้แทนของสํานักงาน กสทช. ในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอํานาจเต็มปี 
ค.ศ. ๒๐๑๔ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) (Plenipotentiary 
Conference ๒๐๑๔ หรือ PP-๑๔) ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ออกไปและให้สํานักงาน กสทช.
นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เรื่อง 
ความชอบด้วยกฎหมายของการออกระเบียบของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และความชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน : บย. 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕ .๓ .๓ เรื่อง ผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เรื่อง ความชอบด้วยกฎหมาย
ของการออกระเบียบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และความชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ผู้เช่ียวชาญและผู้ปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานออกไป และให้สํานักงาน กสทช.นําเสนอในการประชุม กสทช. 
พิจารณาในคร้ังต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ :  ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... : นย. 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
การประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ออกไป และให้สํานักงาน กสทช.นําเสนอที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาในคร้ังต่อไป  

 



๒๔ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๓.๕ : การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย สําหรับการดําเนินงานสนับสนุน
ประชาชนในการเปลี่ยนผา่นไปสู่การรบัชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
และการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจําปี ๒๕๕๗ : คณะอนุกรรมการ 
พิจารณางบประมาณฯ , ยย. 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๕ เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

รายจ่าย สําหรับการดําเนินงานสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
กลางปี ประจําปี ๒๕๕๗ ออกไปและให้สํานักงาน กสทช.นําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาในคร้ังต่อไป  

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖ : กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชน 

ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : พย. 
 
มติที่ประชุม   มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. นําประเด็นของที่ประชุมไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มี

ส่วนได้เสีย (Focus Group) ก่อนนําเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 
    ๑. การกําหนดทุนจดทะเบียนเพ่ือให้มีความเหมาะสม 
    ๒. การกําหนดวงเงินประกันและรูปแบบการวางเงินประกัน  

๓. ขอบเขตการประกัน และระยะเวลาในการประกันความเสียหาย 
๔. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ อาทิ จํานวนจุดให้บริการและจํานวนศูนย์รับเรื่อง

ร้องเรียนที่เหมาะสม 
 

หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญาฯ  ขอให้สํานักงาน กสทช.  จัดทํารายละเอียดแนวปฏิบัติในการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลให้ครอบคลุม ทั้งในส่วนของ
ผู้รับคูปองผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน  

 
ประธาน  ได้แจ้งกําหนดการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๗  ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และ
กล่าวปิดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๐  น.  
 


