
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ 
วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 
  

  

ระเบียบวาระที่  ๑    :   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒    :   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                              ๒.๑    รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

                              ๒.๒    ขอเปดเผยมติและความเห็นในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕

ระเบียบวาระที่  ๓    :   รายงานผลการดําเนินงาน 
                              ๓.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

                              ๓.๒   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

                              ๓.๓   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

ระเบียบวาระที่  ๔   :  เรื่องเพ่ือทราบ 
                              ๔.๑   รายงานผลการปฏิบัติงานที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.(พันเอก เศรษฐพงค   มะลิสุวรรณ) ไตร

มาสที่ ๑/๒๕๕๕ : รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

                              ๔.๒   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก นที  ศุกลรัตน) : 

                                      รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) 

                              ๔.๓   รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม กสทช. ประจําเดือนเมษายนและเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๕ : ปบ. 

                              ๔.๔   การพิจารณาคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิ

ในการปกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดในการ

ใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก 

ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. คร้ังท่ี ๕, 

๗ และ ๙/๒๕๕๕) : กทค., คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง., วท. 

                              ๔.๕   ความคืบหนาผลการดําเนินการจัดทํารางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ 

                                      การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : กสท., ปส.๑ 

                              ๔.๖   การจัดทํา (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อการทดลองหรือทดสอบเปนการ

ชั่วคราว : กสท., มส. 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   : เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  



  

มติที่ประชุม              เห็นชอบในหลักการการแตงต้ังผูแทนหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของในองคประกอบคณะอนุกรรมการ

จัดทําแผนการปรับเปล่ียนการรับสงวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิทัล (เพิ่มเติม) จํานวน ๘ ราย ไดแก ๑) ผูแทน

กระทรวงกลาโหม     ๒) ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ  ๓) ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๔) 

ผูแทนกระทรวงพาณิชย ๕) ผูแทนกระทรวงมหาดไทย       ๖) ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม  ๗) ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี 

และ ๘) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตาม

มาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้งนี้ ใหคําส่ังแตงต้ังเพิ่มผูแทนหนวยงานราชการ

ที่เก่ียวของมีผลบังคับต้ังแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

                        ทั้งนี้  ในการจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการปรับเปล่ียนการรับสงวิทยุโทรทัศนใน

ระบบดิจิทัล (เพิ่มเติม) ใหสํานักงานฯ ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : การเปล่ียนแปลงองคประกอบรายชื่อคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานดานกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน : กสท., ปส๓. 

  

มติที่ประชุม           เห็นชอบในหลักการการเปล่ียนแปลงองคประกอบรายชื่อคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานดาน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซึ่งเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกร

จัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

                             ๑. คณะอนุกรรมการวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เปล่ียนแปลงรายชื่ออนุกรรมการ

จากเดิม “พลเอกธงชัย  เก้ือกุล” เปล่ียนเปน “ดร.วิชัย  พยัคฆโส” 

                             ๒. คณะอนุกรรมการสงเสริมกํากับดูแลกันเอง เปล่ียนแปลงรายชื่ออนุกรรมการจากเดิม “ดร.

วิชัย  พยัคฆโส” เปล่ียนเปน “พลตรีศักดา  แสงสนิท” 

                             ทั้งนี้  ในการจัดทําคําส่ังแตงต้ังอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงานดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน (เพิ่มเติม) ใหสํานักงานฯ ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖   

     

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  : (ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมประเภทขอมูลสําหรับ

โครงขายโทรศัพทเคล่ือนที่ : กทค., ทท. 

  

มติที่ประชุม         เห็นชอบ(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมประเภทขอมูล

สําหรับโครงขายโทรศัพทเคล่ือนที่ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงานฯ ดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนที่

กฎหมายกําหนดไวตอไป 

  



                          หมายเหตุ ใหสํานักงาน กสทช. จัดสงรายละเอียดการแกไขถอยคําทางกฎหมายในรางประกาศ กสทช. 

เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมประเภทขอมูลสําหรับโครงขายโทรศัพทเคล่ือนที่ ตามมติที่ประชุม 

กทค. คร้ังที่         ๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให กสทช.ประวิทยฯ ทราบดวย 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : รางระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. .... : กทค., มท. 

  

มติที่ประชุม         ๑. ที่ประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช.พันเอก นทีฯ รองประธาน กสทช.พัน

เอก เศรษฐพงคฯ  กสทช.สุทธิพลฯ  กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ  กสทช.ประเสริฐฯ  กสทช.ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ  กสทช.สุ

ภิญญาฯ และ กสทช.พลเอก สุกิจฯ) เห็นชอบในหลักการรางระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทระหวางผูรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยใหนํารางระเบียบ

ฯ ดังกลาวไปจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ โดยทาง Website สํานักงาน กสทช. และชองทางเวทีรับฟงความ

คิดเห็นสาธารณะอีกหน่ึงชองทาง เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ตอไป โดย กสทช.สุภิญญาฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นเงื่อนไขระยะเวลา ความทับซอนอํานาจหนาที่ของ

คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม และรายงานการประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแล โดยจะ

ไดจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง สําหรับที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช.ประวิทยฯ) มีมติไมเห็นชอบรางระเบียบ 

กสทช. วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. .... โดยจะ

ไดจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง  

                         ๒. ใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปปรับปรุงแกไขขอความในรายงานการประเมินผล

กระทบจากการกํากับดูแล ขอ ๘.๒(๒) การวิเคราะหปจจัยที่จะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของการระงับขอรองเรียนดวย

วิธีการไกลเกล่ียฯ ในประเด็นการเปรียบเทียบความเสียหายของผูรองเรียนกับคาใชจายท่ีเกิดจากการไกลเกล่ีย โดยให

จําแนกสัดสวนผูรองเรียนตามขนาดของความเสียหาย แทนการเปรียบเทียบกับคาเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการ

คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีภารกิจมากไปกวาเพียงการไกลเกล่ีย 

   

หมายเหตุ         ๑. เหตุผลในการพิจารณาลงมติของที่ประชุมฝายเสียงขางมากในการพิจารณารางระเบียบ กสทช. วาดวย

การไกลเกล่ียขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. .... สรุปไดดังนี้ 

                              ๑.๑ ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนแมบทการบริหารคล่ืนความถี่ พ.ศ.๒๕๕๕ และแผนแมบทกิจการ

กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.

๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไดกําหนดเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการเร่ืองรองเรียน และการระงับขอพิพาทโดยการไกล

เกล่ียในยุทธศาสตรดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมไวในแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.

๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

                              ๑.๒ ในการประชุม กทค. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบภารกิจ

ที่สําคัญของ กทค. ในระยะแรก ป ๒๕๕๕ ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม โดยมีภารกิจการปรับปรุงและ

พัฒนากลไกระงับขอพิพาทดานกิจการโทรคมนาคมใหมีประสิทธิภาพ 

                              ๑.๓ กสทช. ไดมีคําส่ังที่ ๒๗/๒๕๕๔ แตงต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและ

ระเบียบดานโทรคมนาคม ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรเก่ียวกับการพัฒนาและ







  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ : รางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต



  

หมายเหตุ            ๑. กสทช.สุภิญญาฯ ไดมีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๙/๑๒๘ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ขอใหนํามติและ

ความเห็นบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ วาระที่ ๕.๕ เร่ือง รางประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน ดังนี้ 

                          “ดิฉันเห็นวาการจัดทําหลักเกณฑการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายฯ ของ กสท. เพื่อให กสทช. 

เห็นชอบในขั้นตอนนี้นั้น เปนการดําเนินการตามกฎหมายอยางรัดกุมและเปนแนวทางการดําเนินงานของ กสท. อยาง

รอบคอบ ตามมาตรา ๘๒ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ และถูกตองตามแนวทางดําเนินการของแผนแมบท

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

                           ดังนั้นการที่ กสทช. มีมติในวาระน้ีโดยมอบหมายใหอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมายของ กสทช. 

เปนผูพิจารณาประเด็นขอกฎหมายเก่ียวกับการจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะเสียกอน จึงจะสามารถ

ดําเนินการตามท่ี กสทช. มีมติเห็นชอบในหลักการได ซึ่งหากอนุกรรมการมีความเห็นวาไมเปนกรณีที่ตองดําเนินการจัด

ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ความเห็นดังกลาวอาจมีผลใหเปนการยกเวนการดําเนินการตามแผนแมบท

กิจการกระจายเสียงฯ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลผูกพัน กสทช. ตามกฎหมาย” 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ : รางประกาศ กสทช. เร่ือง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : 

กสท., วส. 

  

  



  

  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ : ปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจาย ประจําป ๒๕๕๖ : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ, ยย. 

  

 มติที่ประชุม          ๑. เห็นชอบกระบวนการ และขั้นตอน ตามปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจาย ประจําป ๒๕๕๖ ของ

สํานักงาน กสทช. ตามท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. เสนอ ซึ่งเปนการดําเนินการตามขอ 

๑๑ ของระเบียบ กทช. วาดวยการงบประมาณของสํานักงาน กทช. พ.ศ.๒๕๕๒ และมติที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๕ 

เม่ือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ โดยใหรับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการอนุมัติ

งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อใหสํานักงาน กสทช. ไดมี

ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงาน กสทช. เพื่อใชเปนกรอบในการติดตาม  ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติ

งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๖ แลว 

                              ๒. ใหสํานักงาน กสทช. รายงานผลการดําเนินงานในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖ 

ของสํานักงาน กสทช. ใหที่ประชุม กสทช. ทราบ เปนประจําทุกเดือนจนกวาจะนําเสนองบประมาณรายจายประจําป 

๒๕๕๖ ให ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ : รางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการ

โทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ยาน ๒.๑ GHz  พ.ศ. .... และราง

ประกาศ กสทช.ที่เก่ียวของ : ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมฯ 

  

มติที่ประชุม          ๑. เห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช.เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่

สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ยาน ๒.๑ GHz พ.ศ. .... 

และรางประกาศ กสทช. ที่เก่ียวของ จํานวน ๔ ฉบับ ไดแก ๑) รางประกาศ กสทช.เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ

โทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล (International Mobile Telecommunications- IMT) ยานความถ่ีวิทยุ ๑๙๒๐-๑๙๘๐/

๒๑๑๐-๒๑๗๐ MHz และยานความถ่ีวิทยุ ๒๐๑๐-๒๐๒๕ MHz ๒) รางประกาศ กสทช. เรื่อง การใชโครงสรางพื้นฐาน

โทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคล่ือนที่ พ.ศ. ....  ๓)  รางประกาศ กสทช. เร่ือง การใชบริการขามโครงขาย

โทรศัพทเคล่ือนที่ภายในประเทศ พ.ศ. .... และ ๔) รางประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพทเคล่ือนที่แบบโครงขายเสมือน 

พ.ศ. .... ตามที่ รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นํารางประกาศฯ ทั้ง ๔ ฉบับ 

ไปรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตอไป  

ทั้งนี้ ในสวนรางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่

สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ยาน ๒.๑ GHz พ.ศ. .... นั้น กสทช.ประวิทยฯ ไมเห็นชอบ

สาระสําคัญของขอ ๑๐.๒.๒ ประกอบกับขอ ๑๐.๒.๓  

                              ๒. เห็นชอบแนวทางการรับฟงความคิดเห็นตอรางประกาศ กสทช. ตามขอ ๑ ตามที่คณะอนุกรรมการ

เตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคล่ืนความถ่ียาน ๒.๑ GHz เพื่อรองรับเทคโนโลยี IMT-2000 เสนอ โดยใหลงเผยแพร

ในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ตามกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนด และจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะดวย 





 

  
ระเบียบวาระที่  ๖    :   เรื่องอ่ืนๆ 

 


