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รักษาการในตําแหน่ง รองเลขาธิการ กสทช. 
๓. นางสาววัจนา  ช่ืนทองคํา ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ 
๔. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๕. นายฉันทพัทธ์  ขําโคกกรวด ผู้อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๖. นางอัจฉรา  ปัณยวณิช ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๗. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารความถ่ี 
๘. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียง 

และโทรทัศน์ 
๙. นายนิพนธ์  จงวิชิต รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๐. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม ผู้บริหารระดับต้น  สํานักทรัพยากรบุคล 
๑๑. นางเบญจวรรณ  ปัญญางาม ผู้บริหารระดับต้น  สํานักการต่างประเทศ 
๑๒. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๓. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักกฎหมายกระจายเสียง 

และโทรทศัน์ 
๑๔. นางสาวกนกวรรณ อุ่นจิตต์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักกฎหมายกระจายเสียง 

และโทรทศัน์ 
๑๕. นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๖. นางสาวณัฐฐิญา  ธาตุทําเล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๗. นางสาวอริสรา  มาพบสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๘. นายรวิศ  สอดส่อง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๙. นายสิทธิ  สามิภักด์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๒๐. นางสาวภัทราภา  อัศวนภากาศ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น สํานักกฎหมายกระจายเสียง 

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

๑. เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี    
ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยในคําแถลงดังกล่าวมีประเด็น
ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับ กสทช. จํานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การส่งเสริมภาค
เศรษฐกิจดิจิตอล และวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขัน
ในโลกสมัยใหม่ได้ และ ๒) การส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายโทรคมนาคมขนส่ง และ
โทรคมนาคมที่เช่ือมโยงระหว่างกัน เช่น ระบบการออกใบรับรอง ใบอนุญาต
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน เป็นต้น จึงแจ้ง
ให้กรรมการ กสทช. ทุกท่านได้ทราบ และขอให้สํานักงาน กสทช. ได้ศึกษา
และเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวข้างต้นด้วย 

๒. เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. และ กสทช. ดร.สุทธิพลฯ ได้
เข้าร่วมพบปะหารือกับผู้ เ ช่ียวชาญจากประเทศโปแลนด์ ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงสื่อสารของโปแลนด์ และประธานองค์กรกํากับดูแลองค์กร  
ด้านโทรคมนาคมของโปแลนด์ เ น่ืองจากในปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สํานักงาน กสทช. และ The Office of Electronic 
Communications the Republic of Poland (UKE) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
กํากับดูแลของโปแลนด์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้ง เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน จึงได้จัด The  1st Joint Thailand - Poland 
Telecom Committee Meeting ขึ้นที่สํานักงาน กสทช. ซึ่งเป็นการหารือ
ภายในระหว่างผู้เช่ียวชาญของ ๒ หน่วยงาน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๓. เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. รศ.ประเสริฐ  
ศีลพิพัฒน์  และ  กสทช .พลเอก  สุ กิจ   ขมะสุนทร  ไ ด้ ให้การต้อนรับ 
ผู้อํานวยการภาคการพัฒนาโทรคมนาคม สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU-D) (Mr. Brahima Sanou) พร้อมด้วย รักษาการผู้อํานวยการ
ภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก (Mr. Sameer Sharma) และคณะ ที่เข้าพบเพ่ือ
เย่ียมคารวะ กสทช. ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ในการเข้าพบคร้ัง
น้ี Mr. Brahima Sanou ได้เชิญประธาน กสทช. และกรรมการ กสทช.     
ทุกท่านเพ่ือเข้าร่วมงาน ITU Plenipotentiary Conference 2014 (PP-14) 
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ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับทิศทางและแนวโน้มของกิจการสื่อสารของ
ต่างประเทศและประเทศไทย ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๗ ได้มีกิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่าง กสทช. และ ITU จํานวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) การจัดงานสัมมนา
ระหว่างประเทศในหัวข้อ ITU/NBTC International Satellite Symposium 
2014 และ ๒) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางด้านสถิติและตัวช้ีวัด
ในกิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Project on Human 
Capacity Building in Telecom / ICT Statistics and Indicators)  
ทั้งน้ี ในส่วนของโครงการที่ ๒ น้ัน เกิดขึ้นเน่ืองจากในปีที่ผ่านมา ITU มีการ
ประเมินสถานภาพในด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
ต่างๆ แล้ว ปรากฏว่าประเทศไทยได้ตําแหน่งค่อนข้างตํ่า ซึ่งพบว่าสาเหตุเกิด
จากข้อมูลที่สํานักงาน กสทช. ส่งไปให้น้ันไม่ใช่ข้อมูลที่ทันสมัยหรือไม่ตอบ
โจทย์ ดังน้ัน จึงเห็นว่าควรที่มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานของสํานักงาน 
กสทช. เพ่ือที่จะได้เข้าใจเรื่องดังกล่าว 

๔. เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประธาน กสทช.พร้อมด้วย รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) และเลขาธิการ กสทช. และ
ผู้บริหารสํานักงาน กสทช. ได้ให้การต้อนรับ Mr. Li Yue ซึ่งเป็น CEO ของ 
บริษัท ไชน่า โมบาย จํากัด และคณะ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาเข้า
พบเพ่ือเย่ียมคารวะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย พร้อมทั้งได้ร่วม
หารือเก่ียวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจและการลงทุนด้านโทรคมนาคมของ
ประเทศไทย โดยได้ให้ข้อมูลว่าบริษัทฯ มีจํานวนผู้ใช้บริการในประเทศจีน
ประมาณ ๘๐๐ ล้านคน ในปากีสถานประมาณ ๓๐ ล้านคน และฮ่องกง ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีจํานวนผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับหน่ึงของโลก 
และบริษัทฯ สนใจที่จะมาลงทุนด้านโทรคมนาคมร่วมกับ บริษัท ทรู        
คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ตามท่ีปรากฏเป็นข่าว ซึ่งในการพบปะคร้ังน้ี
บริษัท ไชน่า โมบาย จํากัด ได้ให้ความสนใจสอบถามเรื่องการจัดสรรคลื่น
ความถี่ต่างๆ อาทิ ย่านความถ่ี ๒๓๐๐MHz ขอขอบคุณสํานักงาน กสทช.     
ที่ได้จัดการต้อนรับดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย     

 
มติที่ประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สํานักงาน กสทช.     

รับไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
 
 
 
 
 



 ๕ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ 

สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
  
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม 

๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ 

    
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๐  

สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระที่ ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ 

สิงหาคม  ๒๕๕๗ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ  
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดี

ที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๗ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ  
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. 
เสนอ  

 อน่ึง เลขาธิการ กสทช. ได้รายงานผลการดําเนินงานเร่ืองการแจกคูปองทีวี
ดิจิตอล ตามโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ในประเด็นต่างๆ อาทิ ๑) การเปล่ียนแปลง
การพิมพ์ข้อมูลจากเดิม เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เปลี่ยนเป็นพิมพ์เลข
ทะเบียนบ้าน ๑๑ หลัก ๒) การเปล่ียนแปลงผู้ ดําเนินการจัดพิมพ์คูปอง           
๓) หลักเกณฑ์การแจกคูปอง โดยจะต้องเป็นทะเบียนบ้านที่มีเจ้าบ้านอยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ๔) กําหนดวันแจกคูปอง ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และ         
๕) จังหวัดที่จะจัดส่งให้ครั้งแรก จํานวน ๒๑ จังหวัด ในพ้ืนที่ที่ โครงข่าย
ครอบคลุมถึง ซึ่งที่ประชุมได้มีประเด็นข้อคิดเห็นขอให้สํานักงาน กสทช. รับไป
ดําเนินการ ได้แก่ ๑) ให้เพ่ิมเติมข้อความท่ีเชิญชวนเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการ
เปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย โดยให้
เพ่ิมเติมว่าเป็นไปตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ด้วย 
๒) ให้สํานักงาน กสทช. เตรียมจัดทําตารางเวลาในการบริหารงาน รวมทั้งมีการ



 ๖ 
 

ติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ ๓) การสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการ
ดําเนินงานของ กสทช. ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คสช. ก่อนดําเนินการ 
รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่าเมื่อได้รับคูปองแล้วจะต้อง
ดําเนินการอย่างไร จะนําไปแลกได้ ณ สถานที่ใดบ้าง  

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ตามท่ี กสทช. 
(พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :                

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

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

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน 

๙ เรื่อง ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. ระหว่างวันที่ ๑ 
มิถุนายน – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  : ปบ.  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจําประธาน ระหว่างวันที่ ๑ 

มิถุนายน – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๔ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ 
ประสพสุข  บุญเดช  พลเอก ชิตศักด์ิ  ประเสริฐ  นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ และ      
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์  จันทรังษ์ ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ 
กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

 
 
 



 ๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์) 
ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ : กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย  

จิตรภาษ์นันท์) ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จํานวน ๓ ท่าน 
ได้แก่ นายทศพร   ซิมตระการ  ดร . วิษณุ   ตัณฑวิรุฬห์ และนายสวัส ด์ิ                
รัฐพิทักษ์สันติ ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้าง    
ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามเอกสารที่ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : รายงานการประชุมและแลกเปลี่ ยนความคิด เห็น  องค์ความรู้  และ

ประสบการณ์กับคณะผู้บริหารระดับสูงของ กสทช. สวีเดน (The Swedish 
Post and Telecom Authority: PTS) บริษัท Ericsson และการสัมมนา 
Broadband for all-an essential infrastructure for a prosperous 
society : กสทช. ดร.สุทธิพลฯ   

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ และ

ประสบการณ์กับคณะผู้บริหารระดับสูงของ กสทช. สวีเดน (The Swedish Post 
and Telecom Authority : PTS) บริษัท Ericsson และการสัมมนา 
Broadband for all-an essential infrastructure for a prosperous society 
ของ กสทช. ดร. สุทธิพลฯ และคณะ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ตามเอกสารที่ กสทช. ดร. สุทธิพลฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ : รายงานการประชุมและแลกเปลี่ ยนความคิด เห็น  องค์ความรู้  และ

ประสบการณ์กับคณะผู้บริหารระดังสูงของบริษัท IPSTAR Australia, 
หน่วยงาน ACMA และบริษัท Intelsat Australia และรายงานสรุปผลการ
ประชุม ITU-ACMA Asia Pacific Regulators’ Roundtable ครั้งที่ ๔ : 
กสทช. ดร.สุทธิพลฯ 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ และ

ประสบการณ์กับคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท IPSTAR Australia หน่วยงาน 
AEMA และบริษัท Intelsat Australia และรายงานสรุปผลการประชุม ITU 
AEMA Asia Pacific Regulator’s Round Table ครั้งที่ ๔ ของ กสทช. ดร.สุทธิพลฯ 
และคณะ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ นครซิดนีย์ และเมือง
แคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย ตามเอกสารที่ กสทช. ดร.สุทธิพลฯ เสนอ 

 



 ๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ : รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยการพัฒนา
โทรคมนาคม ๒๐๑๔ (World Telecommunication Development 
Conference: WTDC) : ตย. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยการพัฒนา

โทรคมนาคม ๒๐๑๔ (World Telecommunication Development 
Conference: WTDC) ซึ่งจัดขึ้นโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 
ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกต ขอให้สํานักงาน กสทช. เตรียมการเพ่ือรองรับ

ภารกิจในส่วนที่เก่ียวข้องกับปฏิญญาดูไบ (Dubai Declaration)   
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ :  รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ : มท. 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗  ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 อน่ึง กสทช.ประวิทย์ฯ ขอให้สํานักงาน กสทช. ช้ีแจงเรื่อง การต้ังสถานีโดยไม่ได้
รับใบอนุญาต ในประเด็นการดําเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดี และการ
เปรียบเทียบปรับว่าต้องมีการยึดของกลางหรือไม่อย่างไร  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ : รายงานการติดตามและตรวจสอบโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียน

ผ่านไปสู่การรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน : วส. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการติดตามและตรวจสอบโครงการสนับสนุนประชาชนในการ

เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 อน่ึง กสทช.ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตให้สํานักงาน กสทช. จัดทําความเห็นต่อ
ประเด็นรายงานการติดตามตรวจสอบของ กตป. พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ว่าได้นําความเห็น กตป. ไปใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงโครงการหรือไม่อย่างไร  

 



 ๙ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔.๘ : ขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) : กสทช. ดร. สุทธพิลฯ  

 
มติที่ประชุม รับทราบการขอลาออกของ กสทช. ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ จากการดํารง

ตําแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชา ติ  (กสทช . )  กรรมการ กิจการ โทรคมนาคม  (กทค . )  ประธาน
คณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม 
รวมท้ังที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการทุกคณะที่ กสทช. ได้มีคําสั่งแต่งต้ัง ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งการพ้นจากตําแหน่งกรรมการ กสทช. ดังกล่าว
เป็นไปตามมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. ดร. สุทธิพลฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ : ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อองค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ : ทบ.  

 
มติที่ประชุม รับทราบประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง รายช่ือองค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ได้มีมติคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ ท่าน ตามประกาศ 
คสช. ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ ได้แก่ ดร. รอม  หิรัญพฤกษ์ และ ศ.ดร.นิลวรรณ  เพชระบูรณิน 
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ ขอให้สํานักงาน กสทช. ไปตรวจสอบประเด็นข้อกฎหมายเรื่อง

การแต่งต้ังกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
(เพ่ิมเติม) ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ ว่าจะต้องจัดทําเป็นคําสั่ง
แต่งต้ังหรือไม่ และให้มีผลต้ังแต่เมื่อใด   

 
ระเบยีบวาระที่ ๕       : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๑    : เรื่องทีผ่่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 
 
 
 
 



 ๑๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้
กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : กสท. มส. 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครอง

และบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้      
พันตํารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน์  รัตนพันธ์ุ พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการ และ
แต่งต้ังนายสมศักด์ิ  พุ่มประยูร เป็นอนุกรรมการแทน ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ 
กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้
กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการให้เป็นไปตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่      
๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการติดตาม
คดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเป็นการใช้คลื่น

ความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : กสท. มส.  
 
มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาความ

จําเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้     
นายวินัย  วิทวัสการเวช พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการ และแต่งต้ังพลตํารวจเอก
อชิรวิทย์  สุพรรณเภสัช เป็นอนุกรรมการแทน ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเป็นการใช้คลื่น
ความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการให้เป็นไปตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔    
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่      
๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 
 
 
 



 ๑๑ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาความจําเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ : การแต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 

พ.ศ. ๒๔๙๘ และพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. 
ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : กสท. 
มส.  

 
มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งต้ังพนักงานในสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

และสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค สํานักงาน กสทช. ให้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการกํากับดูแล
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ 
กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง การแต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. .... : 

กสท. วส.  
 
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช . เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

๒. มอบอํานาจให้ กสท .ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช .  ตามมาตรา ๒๗ (๒๔ )        
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการและให้ประธาน 
กสท. ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือนําไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
อน่ึง กสทช.ประวิทย์ฯ ขอสงวนความเห็น ประเด็นผู้มีอํานาจลงนามใน
ประกาศ โดยจะจัดทําบันทึกจัดส่งให้ในภายหลัง 



 ๑๒ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๔ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับ
บริการโทรทัศน์ พ.ศ. .... 

๒. กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่  สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๙๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานการประชุม กสทช. 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ดังน้ี 
“เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) 
กําหนดให้ กสทช. เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง  
อันเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ กสทช. แม้ว่าตามมาตรา ๒๓ วรรคท้ายของ
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จะกําหนดว่าในการปฏิบัติหน้าที่ กสทช.    
อาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ได้ 
แต่ตามหลักการมอบหมายอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority) ต้อง
พิจารณาในลักษณะของอํานาจหน้าที่ที่จะมอบหมายและความสําคัญของ
เรื่องน้ัน ซึ่งอํานาจในการลงนามร่างประกาศฯ เป็นอํานาจสําคัญ และเป็น
อํานาจหน้าที่เฉพาะของประมุขในองค์กร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว้
สําหรับปฏิบัติด้วยตนเอง ในการเห็นชอบร่างกฎหมายตามลําดับช้ันไป 
(อ้างอิงตามกระบวนการพิจารณายกร่าง แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่ เ ก่ียวข้องกับกระทรวงยุติธรรม : คู่มือการปฏิบัติงาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๑๙ ที่เป็นอํานาจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงลงนามร่างกฎกระทรวง เป็นต้น) ผมจึงเห็นว่า 
อํานาจในการเป็นผู้ลงนามในประกาศต่างๆ น้ันเป็นอํานาจหน้าที่ประธาน 
กสทช. โดยเฉพาะ ดังน้ัน หากไม่มีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบข้อกฎหมาย
ในประเด็นน้ีให้กระจ่างชัด ก็ควรที่จะพิจารณาให้ประธาน กสทช. เป็น       
ผู้ลงนามในประกาศต่างๆ เท่าน้ัน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทเร่ือง
ความชอบด้วยกฎหมายของประกาศ เป็นคดีปกครองจากการใช้อํานาจ  
ทางปกครองของเจ้าหน้าที่ที่ต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ใน
เรื่องน้ัน ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙(๑)” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ : การพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

จํานวน ๕ ฉบับ : กสท. มส.   
 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบผลการพิจารณาของ กสท. ต่อหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของ

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จํานวน ๕ ฉบับ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
 



 ๑๓ 
 

๒. เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะทํางานที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและกฎหมาย
เพ่ือพิจารณาหนังสือร้องเรียนดังกล่าว โดยให้มีองค์ประกอบ ประกอบด้วย 
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผู้แทน กสท. / กทค. ผู้แทนสํานักงาน กสทช. ด้านบริหารงานคลื่นความถ่ี ด้าน
ละ ๒ คน ทั้งน้ี ให้คณะทํางานฯ มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ ๓ เดือน ตามท่ี
เลขาธิการ กสทช. เสนอ สําหรับผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกท่ีจะแต่งต้ัง 
จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
กับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้ทํางาน (Conflict of Interest)  

อน่ึง กสทช.สุภิญญาฯ ขอสงวนความเห็น และ กสทช.ประวิทย์ฯ ขอเปิดเผย
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกจัดส่งให้ในภายหลัง 

๓. มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุม กสทช. ให้บริษัท 
อสมท จํากัด (มหาชน) ทราบ  

 
หมายเหตุ  ๑. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๙/๒๒๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่   
๙/๒๕๕๗ ดังน้ี 
“ดิฉันยังคงยืนยันความเห็นตามมติที่เคยเห็นชอบในการพิจารณาชั้นการ
ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๗ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ที่เห็นชอบผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ นอกจากน้ียังเห็นว่าการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานข้ึนมาเพ่ือพิจารณากรณีน้ีเป็นการเฉพาะ
น้ัน ไม่มีความชัดเจนในอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาหนังสือร้องขอความ
เป็นธรรมของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) เน่ืองจากทั้งในฝั่งกิจการ
กระจายเสียงฯ และกิจการโทรคมนาคม ต่างมีการต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานฯ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่อยู่แล้ว ดังน้ัน หากที่ประชุม 
กสทช . เห็นว่าประเด็นการพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมฯ 
จําเป็นต้องมีความเห็นจากฝั่งกิจการโทรคมนาคม ที่ประชุม กสทช. อาจ
มอบหมายให้ กทค. หรืออนุกรรมการที่เก่ียวข้องในฝั่งกิจการโทรคมนาคม
พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติมและนําผลการพิจารณาดังกล่าวเข้าสู่การ
ประชุม กสทช. ในครั้งถัดไป 

๒. กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๙๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานการประชุม กสทช. 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  ดังน้ี 

 
 
 



 ๑๔ 
 

“๑. เน่ืองจากต้นเรื่องของกรณีน้ีเป็นการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมาย
ของสัญญาทางธุรกิจเก่ียวกับกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกบน
คลื่นความถี่ MMDS ระหว่าง บมจ. อสมท. กับ บจ. เพลย์เวิร์ค ซึ่งได้มี
การดําเนินการตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยกรณีได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใน
เบ้ืองต้น และผลการพิจารณาของอนุกรรมการได้รับความเห็นชอบจาก 
กสท. และ กสทช. แล้วตามลําดับ (การประชุม กสท. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗, การประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ 
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗) การที่ บมจ. อสมท. มีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ 
กสทช. จึงต้องพิจารณาสถานะทางกฎหมายของกระบวนการดังกล่าวน้ี
ว่าคืออะไร เข้าข่ายเป็นการอุทธรณ์หรือเป็นการขอให้พิจารณาใหม่
หรือไม่ อย่างไร และ กสทช. มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไร เพ่ือเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. หากการมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของ บมจ. อสมท. เข้าข่ายเป็น
การอุทธรณ์หรือการขอให้พิจารณาใหม่ก็ตาม ยังมีประเด็นสําคัญที่ต้อง
พิจารณาก่อนว่า การใช้อํานาจทางปกครองในกรณีที่เป็นเหตุแห่งการ
ร้องเรียนน้ัน (การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาฯ) ถือว่า
เป็นการใช้อํานาจของ กสท. หรือ กสทช. และอํานาจถือเป็นที่สุด        
ที่คณะกรรมการชุดใด กสท. หรือ กสทช. เน่ืองจากในทางปฏิบัติสําหรับ
ทางฝั่ง กทค. น้ันถือว่าอํานาจในเรื่องดังกล่าวเป็นที่สุดที่ กทค. 

ทั้งน้ี ตามแนวปฏิบัติการดําเนินงานของ กสทช. ที่ผ่านมา หากการใช้
อํานาจเป็นที่สุดในระดับ กสท . หรือ กทค. ในช้ัน กสทช. ก็จะไม่
แทรกแซงการใช้อํานาจน้ัน แต่ประเด็นน้ีก็ยังอาจต้องทบทวนว่าตามหลัก
ที่ชอบด้วยกฎหมายน้ันเป็นเช่นไร 

๓. อน่ึง ข้อเท็จจริงในกรณีการร้องขอความเป็นธรรมของ บมจ. อสมท. น้ี 
คือ ที่ประชุม กสท. ได้เคยพิจารณาหนังสือฉบับแรกของบริษัทฯ แล้ว  
ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ และ     
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ได้เคย
มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ กสท. ในเรื่องดังกล่าวด้วย พร้อมทั้ง
มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. ไปพิจารณาดําเนินการให้ครบถ้วนตาม
กระบวนการทางกฎหมาย และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา     
อีกคร้ัง 

ส่วนในการนําเสนอเรื่องกลับมา กสทช. ครั้งน้ี ก็เป็นกรณีที่
หนังสือขอความเป็นธรรมของ บมจ. อสมท. ทั้ง ๕ ฉบับได้ผ่านการ
พิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แล้ว โดยที่มีการเชิญผู้แทน



 ๑๕ 
 

บริษัทฯ มาช้ีแจงด้วย (การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗) และที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ 
กั น ย า ย น  ๒๕๕๗  ก็ ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ช อบ ผ ล ก า ร พิ จ า รณ า ข อ ง
คณะอนุกรรมการดังกล่าว 

โดยรวมจึงต้องพิจารณาด้วยว่า กระบวนการพิจารณาการร้อง
ขอความเป็นธรรมของ บมจ. อสมท. ถือว่าดําเนินการครบถ้วนหรือยัง 
ซึ่งสัมพันธ์กับประเด็นว่าเป็นอํานาจการพิจารณาของใคร ตามข้อ ๒. 

๔. อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตามเอกสารประกอบวาระที่สํานักงาน กสทช. 
เสนอให้ กสทช. พิจารณาในคร้ังน้ี ไม่มีการนําเสนอข้อเท็จจริงและ     
ข้อวิเคราะห์ที่ชัดเจนในประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ในข้อ ๑. และ ๒. 
ข้างต้น ผมจึงเห็นว่า แม้จะเลือกแนวทางการแต่งต้ังคณะทํางานขึ้น
พิจารณาเรื่องน้ีอีกคร้ังหน่ึง แต่ก็ยังมีความจําเป็นต้องพิจารณาประเด็นที่
สําคัญเหล่าน้ีก่อนเป็นเบ้ืองต้น และต้องดําเนินกระบวนการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เพ่ือไม่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนหรือฟ้องร้องได้อีก” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ : การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. : 

กสท. มส. 
 
มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา       

ด้านกฎหมาย กสทช. โดยให้นายณัฐจักร  ปัทมสิงห์ พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย  กสทช .  และแต่งต้ัง นายประสิท ธ์ิ   ปทุมารัตน์            
เป็นอนุกรรมการแทน ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช . ตามมาตรา ๓๓        
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช.  
ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให้เป็นไปตามมติหลักการของที่ประชุม 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 ๙/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการที่
ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช.  

  
 
 
 
 



 ๑๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒    : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : การพิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม : กทค. 
จท.  

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยมีองค์ประกอบ 
อํานาจหน้าที่ และวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปี นับแต่วันที่มีคําสั่งแต่งต้ัง ซึ่งเป็นการ
ใช้อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งน้ี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุม ตามข้อ ๑๔(๒) 
ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุม และค่าใช้จ่ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี ตามที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังน้ี 
๑. นายดิเรก   เจริญผล ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายบุญส่ง   ลุจนานนท ์ อนุกรรมการ 
๓. นายจิตรนรา   นวรัตน์ อนุกรรมการ 
๔. พลตรี  เมธี   พยอมหอม อนุกรรมการ 
๕. นายวีรพงษ์   เกรียงสินยศ อนุกรรมการ 
๖. นายก่อกิจ   ด่านชัยวิจิตร อนุกรรมการ 
๗. นายพิทยาพล   จันทนะสาโร อนุกรรมการ 
๘. ผู้อํานวยการสํานักบริหารและจดัการเลขหมายโทรคมนาคม เลขานุการ 
๙. นางขวัญใจ   สุปัญโญ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นายชวัลวิทย์   ธีระพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นายศุภกาญจน์  บุญจันทร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ให้
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให้เป็นไปตามมติหลักการของที่ประชุม 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 ๙/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง การพิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหาร     
เลขหมายโทรคมนาคม  

 
 
 



 ๑๗ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๓    : เรื่องการบริหารงานสาํนักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : การกําหนดท่าทีเบื้องต้นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค    

ว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว 
(JTC) ครั้งที่ ๕ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : รองเลขาธิการ กสทช. (พลอากาศตรี 
ดร. ธนพันธุ์ฯ) คภ. 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต่อการ
กําหนดท่าทีเบ้ืองต้นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ
ประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว ครั้งที่ ๕ (The 5th 
Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand – Lao Common border - 
JTC) ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการวิทยุคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ :  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ : บย. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอุทธรณ์และการ

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. 
รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ไปพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ 
ดังกล่าว ก่อนนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงาน
ภายในของสํานักงาน กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนําเสนอที่ประชุม 
กสทช. พิจารณาต่อไป ดังน้ี 
๑. การย่ืนอุทธรณ์ให้ย่ืนต่อประธาน กสทช. และการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด

อุทธรณ์ให้เป็นอํานาจของประธาน กสทช. 
๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ มีหน้าที่ในการ

เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของประธาน กสทช. 
๓. การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ผู้คัดค้านส่งคําคัดค้านไปยัง

ประธาน กสทช.  
 
 
 
 
 



 ๑๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : 
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ นย. กบ.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วย

การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. 
และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... ออกไป และให้สํานักงาน กสทช. นําเสนอในการ
ประชุม กสทช. ครั้งต่อไป  

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตในประเด็น ข้อ ๖(๓) ของร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วย

การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. 
และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... ที่ระบุว่า “หรือเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชน” อาจจะไม่สอดคล้องกับภารกิจของสํานักงาน กสทช.    

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ

ประชาชนท่ัวไป พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ นย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วย

การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป พ.ศ. .... ออกไป 
ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ เพ่ือให้กรรมการ กสทช. ทุกท่านได้จัดส่งความเห็น
เพ่ิมเติม ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. รวบรวมความเห็นดังกล่าวนําเสนอที่ประชุม 
กสทช. พิจารณาในคร้ังต่อไป    

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : การกําหนดท่าทีเบื้องต้นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่า

ด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 
(JTC) ครั้งที่ ๔ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : รองเลขาธิการ กสทช. (พลอากาศตรี 
ดร. ธนพันธุ์ฯ) คภ. 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต่อการ

กําหนดท่าทีเบ้ืองต้นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (JTC) ครั้งที่ ๔ 
ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



 ๑๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖ : การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานในคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ : ทบ. 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ จํานวน ๒ คณะ และแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม      
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ิมเติมอีก ๑ คณะ โดยมีองค์ประกอบ อํานาจหน้าที่       
และวาระการปฏิบัติงาน ๑ ปี นับต้ังแต่วันที่มีคําสั่งแต่งต้ัง ซึ่งเป็นการใช้อํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เสนอ ทั้งน้ี โดยได้รับค่าตอบแทน 
ค่าเบ้ียประชุม ตามข้อ ๑๔(๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วย
การประชุม และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
แล้วแต่กรณี ดังน้ี 
๑. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองทุนวิจัย      

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
๑.๑ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ (นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ) 
ประธานอนุกรรมการ 

๑.๒ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๓ ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๔ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๕ อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๖ ดร.สุธี  ผู้เจริญชนะชัย อนุกรรมการ 
๑.๗ ศาสตราจารย์ ดร. นิลวรรณ  เพชระบูรณิน อนุกรรมการ 
๑.๘ ดร. รอม  หิรัญพฤกษ์ อนุกรรมการ 
๑.๙ นาวาอากาศเอก สุทธิพันธ์ุ  ต่ายทอง อนุกรรมการ 
๑.๑๐ นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ อนุกรรมการ 
๑.๑๑ นายวิศรุต  สนธิชัย อนุกรรมการ 
๑.๑๒ ผู้แทน กสท. อนุกรรมการ 
๑.๑๓ ผู้แทน กสท. อนุกรรมการ 
๑.๑๔ ผู้แทน กทค. อนุกรรมการ 
๑.๑๕ ผู้แทน กทค. อนุกรรมการ 
๑.๑๖ ผู้จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขานุการ 
๑.๑๗ ผู้แทนสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 



 ๒๐ 
 

๑.๑๘ ผู้แทนสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ 
๒.๑ ศาสตราจารย์ ดร. นิลวรรณ  เพชระบูรณิน ประธานอนุกรรมการ 
๒.๒ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๒.๓ ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๒.๔ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ (นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ) 
อนุกรรมการ 

๒.๕ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๒.๖ นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธ์ิ อนุกรรมการ 
๒.๗ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๒.๘ รองศาสตราจารย์ จารุพร  ไวยนันท์ อนุกรรมการ 
๒.๙ รองศาสตราจารย์ ดร. พนา  ทองมีอาคม อนุกรรมการ 
๒.๑๐ นายเชิดชัย  มีคํา อนุกรรมการ 
๒.๑๑ นายสาธิต  อนันตสมบูรณ์ อนุกรรมการ 
๒.๑๒ ผู้แทน กสท. อนุกรรมการ 
๒.๑๓ ผู้แทน กสท. อนุกรรมการ 
๒.๑๔ ผู้แทน กทค. อนุกรรมการ 
๒.๑๕ ผู้แทน กทค. อนุกรรมการ 
๒.๑๖ ผู้จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขานุการ 
๒.๑๗ ผู้แทนสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๘ ผู้แทนสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
๓.๑ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ประธานอนุกรรมการ 
๓.๒ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๓.๓ ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๓.๔ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๓.๕ อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๓.๖ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๓.๗ ศาสตราจารย์ ดร. นิลวรรณ  เพชระบูรณิน  
หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 



 ๒๑ 
 

๓.๘ ดร. รอม  หิรัญพฤกษ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๓.๙ พลอากาศตรี สุรศักด์ิ  ทุ่งทอง อนุกรรมการ 
๓.๑๐ นายสมศักด์ิ  พจน์ปฏิญญา อนุกรรมการ 
๓.๑๑ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์ 

และกิจการองค์กร 
อนุกรรมการ 

๓.๑๒ ผู้จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขานุการ 
๓.๑๓ ผู้แทนสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๔ ผู้แทนสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้ ง น้ี ในการจัดทําคําสั่ งแต่ง ต้ังคณะอนุกรรมการเ พ่ือช่วยปฏิบัติงานใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ทั้ง ๓ คณะดังกล่าวข้างต้น   
ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให้เป็นไปตามมติหลักการของที่ประชุม 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 ๙/๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๖ เรื่อง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๗ : การพิจารณาแนวทางการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ

โทรทัศน์ที่เป็นการท่ัวไปในรายการ “การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย      
ปี ๒๐๑๔” : ทบ. 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช .  รองประธาน กสทช . (พันเอก            

ดร.เศรษฐพงค์ฯ) กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ฯ  กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ 
กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบแนวทางการ
สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปในรายการ 
“การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปี ๒๐๑๔” โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้
ประชาชนคนไทยทุกคนรวมถึงคนพิการผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสสามารถ
เข้าถึงบริการโทรทัศน์ที่เป็นรายการท่ัวไป “การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย  
ปี ๒๐๑๔” ผ่านฟรีทีวีในวงเงิน จํานวน ๓๖๙,๘๕๙,๑๒๔.๓๒ บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่า เ พ่ิม )  ซึ่ งลดลงจากกรอบวงเ งินที่  กสทช .  เ ห็นชอบ  จํานวน 
๕๗,๑๕๕,๘๗๕.๖๘ บาท ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการ
สนับสนุนให้ประชาชนได้รับชมฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปี ๒๐๑๔ ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ   



 ๒๒ 
 

ทั้งน้ี หากผู้ได้รับลิขสิทธ์ิถ่ายทอดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับกรอบวงเงินซึ่งที่ประชุม   
มีมติอนุมัติ และมีข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมให้มีสิทธิย่ืนหนังสืออุทธรณ์ต่อ กสทช. 
เพ่ือที่จะได้จัดส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการสนับสนุนให้
ประชาชนได้รับชมฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปี ๒๐๑๔ พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช.ประวิทย์ฯ) ของดออกเสียงลงมติ โดยจะจัดทํา
บันทึกเปิดเผยความเห็นส่งให้ในภายหลัง  

อน่ึง กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ แจ้งว่าไม่ร่วมพิจารณา โดยจะทําบันทึกเปิดเผย
ความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง  กสทช.สุภิญญาฯ แจ้งว่าไม่ร่วมพิจารณาโดยยืนยัน
ความเห็นตามที่ได้เคยพิจารณาในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
 

หมายเหตุ              ๑. กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๙๘  ลงวันที่ ๘ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในส่วนหมายเหตุท้ายรายงานการประชุม 
กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ดังน้ี  
“๑. ในการพิจารณาเร่ือง การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ

โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ในรายการ “การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ
สุดท้าย ปี ๒๐๑๔” (FIFA World Cup Final) ของที่ประชุม กสทช.  
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผมได้ร่วมการ
พิจารณาแต่มิได้ลงมติ เน่ืองจากเห็นว่า ข้อมูลและระยะเวลาในการ
พิจารณาไม่เพียงพอ กรรมการ กสทช. ได้รับแจกเอกสารประกอบวาระ
การประชุมในห้องประชุม ซึ่งประกอบด้วยเอกสารหลายฉบับที่จําเป็น     
ต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างรอบคอบ ได้แก่ มติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดและคําพิพากษาศาลปกครอง
กลาง รายละเอียดค่าเสียโอกาสในการบริหารลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกของ
บริษัท อาร์เอสฯ ซึ่งมีวงเงินสูงถึง ๗๖๖.๕๑๕ ล้านบาท และรายละเอียด
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้ประชาชนได้รับชมการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างทั่วถึง โดยสํานักงาน กสทช. ซึ่งมีวงเงินสูง
ถึง ๔๙๒.๔๘๑ ล้านบาท ทําให้กรรมการไม่ได้มีโอกาสศึกษาก่อน และไม่
อาจใช้ดุลพินิจได้อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ อีกทั้งในที่ประชุม กสทช.     
มีการโต้แย้งรายละเอียดการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้
ประชาชนได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายฯ ของสํานักงาน 
กสทช. ว่ามีการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง จําเป็นต้องปรับลดตัวเลขวงเงิน
สนับสนุนลงอีกหลายสิบล้านบาท ในขณะที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน
ค่าลิขสิทธ์ิที่แท้จริงให้ที่ประชุมพิจารณา ทําให้ไม่สามารถประเมินวงเงิน
สนับสนุนที่สมเหตุสมผลได้ 

 
 



 ๒๓ 
 

๒. ในการพิจารณาคราวน้ีเป็นการนําเสนอผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 
ซึ่งได้เสนอกรอบวงเงินที่จะพิจารณาสนับสนุนจํานวน ๙,๘๕๙,๑๒๔.๓๒ 
บาท โดยมีการแจกแจงรายละเอียดที่มาและวิธีคิดวงเงินดังกล่าว
พอสมควร ผมจึงได้ร่วมพิจารณาและมีข้อสังเกต ดังน้ี 
๒.๑ การคิดเงินสนับสนุนในส่วนที่เป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเกิด

จากการที่ทางบริษัทต้องรับซื้อคืนกล่องบอลโลกจากประชาชน
ทั่วไป จํานวน ๑๙๖.๘๐ ล้านบาทน้ัน เมื่อมีการยืนยันว่าเป็น
ยอดเงินชดเชยที่มีการจ่ายจริงแล้ว ผมก็เห็นว่าเป็นส่วนที่มีที่มา
ตรงไปตรงมาและยอมรับได้ 

๒.๒ โดยรวมแล้ว การคิดยอดเงินสนับสนุนต้ังอยู่บนหลักของการคิดค่า
เสียโอกาสของบริษัท อาร์เอสฯ ในมิติต่างๆ แต่ยังไม่มีการคิดจาก
มุมของเป้าประสงค์แห่งการสนับสนุนให้ประชาชนได้รับชมการ
แข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายฯ ว่าได้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์
ครบถ้วนหรือไม่เพียงใด และโดยที่ตามข้อเท็จจริงน้ันปรากฏว่าการ
ถ่ายทอดไม่ได้ทําครบทุกคู่แข่งขัน โดยขาดการถ่ายทอดไปในบางคู่ 
ดังน้ันในแง่น้ีจึงควรที่จะต้องมีการหักลดยอดเงินสนับสนุนลงด้วย
หรือไม่อย่างไร ซึ่งเป็นมุมที่คณะอนุกรรมการยังไม่ได้พิจารณา” 

๒. กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ มีบันทึกด่วนที่สุด ที่ สทช ๑๐๐๓.๘/๑๙๓ ลงวันที่ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในส่วนหมายเหตุท้ายรายงานการ
ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ดังน้ี 
“ผมไม่เห็นชอบกับประกาศ หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ให้เผยแพร่ได้
เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (Must Have) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็น
เหตุแห่งการพิจารณาวาระน้ีมาต้ังแต่ต้น เพราะผมเห็นว่าประกาศน้ีจะส่ง 
ผลลบแก่ผู้ประกอบการอย่างรุนแรงโดยไม่จําเป็น ในขณะที่มีทางเลือกอ่ืน      
ที่ดีกว่า อีกทั้งยังเป็นการออกประกาศที่มีผลย้อนหลังซึ่งไม่เป็นธรรมต่อ     
ผู้ลงทุนประกอบการ ซึ่งผมได้สงวนความเห็นต่อมติที่ประชุมแล้วสามคร้ัง
ได้แก่  
๑) สงวนความเห็นต่อมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๕ 
๒) สงวนความเห็นต่อมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ 
๓) สงวนความเห็นฉบับพิเศษต่อมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔   :  เรื่องค้างการพิจารณา 
 
 
 
 



 ๒๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ : ประธาน กสทช. และ กสทช. พิจารณาเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทย 
และพิจารณาองค์ประกอบคณะผู้แทนของสํานักงาน 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 ๑. เห็นชอบให้ประธาน กสทช. เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทย ในการเข้าร่วม

การประชุมใหญ่ผู้มีอํานาจเต็มปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU Plenipotentiary Conference ๒๐๑๔ หรือ PP-๑๔) ระหว่าง
วันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 
อน่ึง หากกรรมการ กสทช. ที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทย
เพ่ิมเติม ขอให้แจ้งความประสงค์ให้สํานักงาน กสทช. เพ่ือดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป 

๒. เห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนสํานักงาน กสทช. ในการเข้าร่วมการประชุม
ใหญ่ผู้แทนผู้มีอํานาจเต็มปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU Plenipotentiary Conference ๒๐๑๔ หรือ PP-๑๔) ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
๒.๑ เลขาธิการ กสทช. หรือรองเลขาธิการ กสทช. ที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๒ ผู้เช่ียวชาญพิเศษ (นายทศพร  เกตุอดิศร) 
๒.๓ ผู้แทนจากสํานัก คภ.  ทท.  วท. สํานักละ ๑ คน เพ่ือรับผิดชอบในเรื่อง   

ที่เก่ียวกับการใช้คลื่นความถี่ฯ และมาตรฐานอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
วิชาการโทรคมนาคม 

๒.๔ ผู้แทน ตย. เพ่ือรับผิดชอบการประชุมทั้งหมดในภาพรวม รวมท้ังการ   
ร่วมหาเสียงสนับสนุนการสมัครรับเลือกต้ังของประเทศไทยเป็นสมาชิก 
สภาบริหารอีกวาระหน่ึง  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๒ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๕ ใน
ประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และ
กิจการวิทยุคมนาคม : รองเลขาธิการ กสทช. (พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ์ฯ) คภ. 
 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ
ประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๕ 
(The 25th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination 
and Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia Common 
Border - JTC) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗       



 ๒๕ 
 

ณ เมืองกูชิง ประเทศมาเลเซีย ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตามเอกสาร          
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต่อบันทึกความตกลงร่วม 
(Agreed Minutes) ในส่วนของการประชุมเต็มคณะการประชุม Working 
Group ๑ (Broadcasting) และการประชุม Working Group ๒ (Mobile 
and-Non-broadcasting) ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๓ : ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ

คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... : นย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๓ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
การประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ และให้สํานักงาน 
กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๔ : ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เรื่อง 

ความชอบด้วยกฎหมายของการออกระเบียบของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และความชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน : บย. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕ .๔ .๔ เรื่อง ผลการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เรื่อง ความชอบด้วยกฎหมาย
ของการออกระเบียบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และความชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ผู้เช่ียวชาญและผู้ปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ และให้สํานักงาน กสทช. 
นําเสนอในการประชุม กสทช. ครั้งต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖    :  เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑ : การพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ : มส. วส. 
 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบเรื่อง บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด ย่ืนขอให้พิจารณา

ทบทวนมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งน้ี ให้
สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด 
เพ่ือขอให้ยืนยันประเด็นผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือดังกล่าว หากถูกต้องให้
สํานักงาน กสทช. ส่งเร่ืองให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ 
กสทช. พิจารณาให้ความเห็นต่อไป 

๒. เห็นชอบให้สํานักงาน กสทช. ส่งหนังสือศูนย์ประสานงานการจัดต้ังสมาคม
เครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เรื่องการกระทําอันเป็น
การฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายของสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ และขอให้ 
กสทช. ใช้อํานาจตามกฎหมายดําเนินการ ให้ กสท. ไปพิจารณาดําเนินการ  
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
ประธาน  ได้แจ้งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  

 พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐  น.  
 


