
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_________________________ 

 
ผูเขาประชุม 
 

  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 
๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี    ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก นที   ศุกลรัตน    รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ   รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร.พีระพงษ มานะกิจ    กรรมการ 
๕. นายสุทธิพล  ทวีชัยการ    กรรมการ 
๖. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสงา   กรรมการ 
๗. นายประเสริฐ  ศีลพิพัฒน    กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษนันท  กรรมการ 
๙. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค    กรรมการ 
๑๐. นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา    กรรมการ 
๑๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร    กรรมการ 
๑๒. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์    เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ      
  
ผูเขารวมประชุม 
 
๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร   เลขานุการประธาน กสทช.  
 
เจาหนาท่ีการประชุม  
 
๑. นายเฉลิมชัย  กกเกียรติกุล    ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการ   
        กลุมงาน ประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย  เจียรานุชาติ     ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการ  
        กลุมงานสื่อสารองคกร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน    ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน 
        กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
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๔. นางอรุณ  วงศศิวะวิลาส     ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน 
        กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักดิ์  ทานานนท    ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน 
        กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นายสมสกุล  ชัยกาญจนาศักดิ์   ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  
        กลุมงานเลขาธิการและกํากับดูแลองคกร 
๗. นางนภาพร  เกงสาร     ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
        กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร    ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
        กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวสุภาวดี  สดศรี    ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
        กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม  
๑๐. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา   ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
        กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง    ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
        กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผูช้ีแจง 
 
๑. นายสงขลา  วิชัยขัทคะ  ท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) 
๒. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ  ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการ  
      กลุมงานบริหารคดีและนิติการ 
๓. นางสุพินญา  จําป   ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการ 
      กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม 
๔. นายสมบัติ  ลีลาพตะ   ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการ  
      กลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน 
๕. นางสาวมณีรัตน  กําจรกิจการ ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน   
      รักษาการผูอํานวยการกลุมงาน 
      กรรมการกิจการกระจายเสียงและ 
      กิจการโทรทัศน และกลุมงานการ 
      อนุญาตประกอบกิจการ ๓  
๖. นางสาวสุภัทรา  กฤตยาบาล  ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน   
      กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการฯ เพ่ือประโยชนสาธารณะ 
๗. นายพสุ  ศรีหิรัญ   ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน    
      กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน 
๘. นายชัยยุทธ  มังศรี   ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน   
      กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม 
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๙. นางสาวกนกอร  ฉวาง  ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
      กลุมงานบริหารคดีและนิติการ 
๑๐. นายภูริต  ประสานศักดิ์  ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
      กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๑. นายณัฐชาติ  พวงสุดรัก  ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
      กลุมงานสงเสริมการแขงขันและกํากับดูแลตนเอง 
๑๒. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน  ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
      กลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน 
๑๓. นางสาวภัทรวดี  ไชยยะ  ปฏิบัติหนาท่ีลูกจาง 
      กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการฯ เพ่ือประโยชนสาธารณะ 
๑๔. นางสาวอัจฉรีย  เจตินัย  ปฏิบัติหนาท่ีลูกจาง 
      กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑-๓  
๑๕. นางสาวคัคนางค  จามะริก  ปฏิบัติหนาท่ีลูกจาง 
      กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ :    เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

๑. ขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกทานท่ีรวมเดินทางไปถวายพานพุมดอกไมเพ่ือถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เม่ือชวงเชาของวันนี้ ท่ีโรงพยาบาลศิริราช 
โดยพรอมเพรียงกัน  

๒. ขณะนี้วุฒิสภาไดออกระเบียบวุฒิสภาท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีของ กสทช . จํานวน ๒ ฉบับ ไดแก ๑) ระเบียบวุฒิสภาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปน
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕) เพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอชื่อ 
เพ่ือเสนอใหวุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการดังกลาว โดยกําหนดการ       
รับสมัครบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกในระหวางวันท่ี ๒๔ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
สําหรับรายละเอียดไดสําเนาแจกไวใหแลว ๒) ระเบียบวุฒิสภาวาดวยหลักเกณฑ
กรณีประชาชนยื่นคํารองตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติให กสทช. พนจาก
ตําแหนงท้ังคณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนการออกระเบียบรองรับใน พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ โดยประชาชนจํานวนไมนอยกวา ๒ หม่ืนคนเขาชื่อรองตอประธานวุฒิสภา 
เพ่ือใหวุฒิสภามีมติถอดถอน กสทช. พนจากตําแหนงท้ังคณะ ซ่ึงระเบียบดังกลาวขางตน
ท้ัง ๒ ฉบับไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
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๓. ระหวางวันท่ี ๔ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประธาน กสทช. และ กสทช. พลเอก  สุกิจฯ 
เลขาธิการ กสทช. และคณะ ไดเดินทางไปรวมประชุมสภาบริหารของ ITU ณ นคร
เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ทําใหไดทราบความเปลี่ยนแปลงดานนโยบายกํากับดูแลใน
ระดับสากล โดยเฉพาะเรื่องการกํากับดูแลในเรื่องของความปลอดภัยทางดาน
คอมพิวเตอร หรือ Cyber Security ซ่ึงเรื่องนี้ทาง ITU และประเทศสมาชิกให
ความสําคัญเปนอยางมาก โดยผูแทนจากประเทศอินโดนีเซียเปนผูเสนอประเด็นนี้ 
ในท่ีประชุม และมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง แตท่ีประชุมยังไมมีมติ เพราะ
ประเทศตะวันตกคอนขางจะไมเห็นดวยในหลักการท่ีอินโดนีเซียเสนอ ภาพรวมการ
ดําเนินการในเรื่องนี้คงจะตองใชเวลานาน นอกจากนี้ ITU เสนอใหประเทศไทยเปน
เจาภาพจัดงาน World Telecommunication ในป ๒๐๑๓ ซ่ึงเรื่องนี้จะมอบหมาย
ใหสํานักงานฯ พิจารณาจัดทําขอเสนอรวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) หลังจากนั้นคณะฯ ไดไปศึกษาดูงานท่ีองคกรกํากับดูแลประเทศ 
สหราชอาณาจักร หรือ Ofcom และ BBC ณ กรุงลอนดอน  

๔. เม่ือวันอังคารท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประธาน กสทช. ไดเขารวมเปนเกียรติและ
รับมอบของท่ีระลึกในพิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณใหกับผูชนะเลิศการ
ประกวดวีดีทัศนตางๆ ภายใตหัวขอ “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุข
แหงมหาชนชาวสยาม บอกรักพอในแบบของคุณ” ซ่ึงรองประธานวุฒิสภาไดมอบ
ของท่ีระลึกเพ่ือเปนการขอบคุณ กสทช. ท่ีไดใหการสนับสนุนโครงการนี้   

๕. ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ไดขอรับพระราชทานผาพระกฐินประจําป ๒๕๕๕ 
เพ่ือนําไปถวายพระสงฆซ่ึงจําพรรษา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร ซ่ึงไดกําหนดถวายผาพระกฐินในวันเสารท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
จึงขอแจงใหทราบในเบื้องตน สําหรับรายละเอียดตางๆ จะไดแจงใหทานกรรมการ
ทราบในโอกาสตอไป  

๖. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ มีวันสําคัญ ไดแก ๑) วันเสารท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เปน
วันสื่อสารแหงชาติ ซ่ึงจะมีกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสํานักงาน กสทช. สําหรับ
รายละเอียดจะไดแจงใหทราบตอไป ๒) วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ครบรอบ ๘๐ พรรษา ขอให
สํานักงาน กสทช. เรงดําเนินการจัดทํารายละเอียดกําหนดการตางๆ เวียนให
กรรมการ กสทช. และผูบริหารตางๆ ทราบดวย  
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๗. วันนี้ในการประชุมจะมีเรื่องสําคัญเรงดวนเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา จํานวน ๒ 
เรื่อง ไดแก (๑) ราง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะ
เปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. .... โดยดาน กทค. จะชี้แจงใน
รายละเอียด และ (๒) เรื่อง ราง ระเบียบ กสทช. วาดวยคาตอบแทนและคาใชจาย
อ่ืนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 
พ.ศ. .... ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. จะเปนผูชี้แจง  

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช.  รับไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม            ๑. รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๕ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็น             
ท่ีประชุมไปเพ่ิมเติมขอความในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๔ โดยใหเพ่ิมขอความ
เหตุผลในการพิจารณาลงมติของท่ีประชุมเสียงขางมาก ท้ังนี้ เพ่ือใหสาธารณชน
ไดรับทราบเหตุผลในการพิจารณาของท่ีประชุมอยางครบถวน   

 ๒. มอบหมายให สํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 
ดังนี้  

 ๒.๑ ใหสํานักงานฯ ไปหารือคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมายของ 
กสทช. ในประเด็นทางกฎหมาย เรื่องขอบเขตการดําเนินงานตามมาตรา 
๒๔ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓  และนําผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายของ กสทช. เสนอ       
ท่ีประชุม กสทช.พิจารณา ตอไป 

 ๒.๒ ใหสํานักงานฯ จัดทําแนวทางการบันทึกรายงานการประชุมในกรณี        
ท่ีประชุมมีมติไมเปนเอกฉันท และกรรมการเสียงขางนอยไดจัดทําบันทึก
ความเห็นแยงตามขอ ๓๖ ของระเบียบ กสทช. วาดวยขอบังคับการ
ประชุม กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ นําเสนอใหท่ีประชุม กสทช. พิจารณา ในการ
ประชุมครั้งตอไป 

หมายเหตุ   กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. ไปปรับปรุงรูปแบบการเผยแพรรายงาน
การประชุม กทค. ท่ีนําลงเผยแพรทางเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. โดยใหสามารถ
เห็นรายละเอียดขอสงวนความเห็นของกรรมการในรายงานการประชุม โดยไมตอง
ไปสืบคนเพ่ิมเติม 



๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๕๕ 
 
มติท่ีประชุม            รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
 
หมายเหตุ    กสทช.ประวิทยฯ ขอให สํานักงาน กสทช. พิจารณาดําเนินการเพ่ิมเติมรวม ๒ เรื่อง 

ไดแก 
 ๑. ใหจัดสงรายงานการศึกษาผลกระทบ (RIA) ของรางระเบียบ กสทช.วาดวยการ

ไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและ    
ผูรองเรียน พ.ศ. ....  ให กสทช.ประวิทยฯ พิจารณาดวย 

 ๒. ใหจัดสงผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมายของ 
กสทช. ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายของการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนใหกรรมการ กสทช. ทุกทานทราบดวย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน : ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ)  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ระหวางวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ตามท่ี ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน 

กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี 

ประธาน กทค. ( พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ   
 
 
 
 
 
 
   



๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ : มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชน ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ : ดท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบสรุปขอมูลสถานะความเคลื่อนไหวของวิทยุชุมชนและขอมูลสถิติระดับ

ความเสี่ยงตางๆ ท่ีเกิดจากวิทยุชุมชน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีผลกระทบรายแรงตอ
การรบกวนวิทยุการบิน ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ :  มติคณะรัฐมนตรี  เรื่อง ผลการพิจารณามาตรฐานการรับส งสัญญาณ         

วิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลตามแนวนโยบายของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท. , จส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ผลการพิจารณา
มาตรฐานการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลตามแนวนโยบายของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นายประเสริฐ  ศีลพิพัฒน) 

ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๕๕ : กสทช. ประเสริฐฯ  
 
มติท่ีประชุม           รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นายประเสริฐ            

ศีลพิพัฒน) จํานวน ๓ ทาน (นายเหรียญชัย  เรียววิไลสุข, ดร.เชิดชัย  ขันธนะภา และ
นายไพรัช  วรปาณิ)  ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๕๕  (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕) ท้ังนี้ ตามขอ 
๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. ประเสริฐฯ เสนอ 

 
 
 
 
 



๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : ขอขยายการบังคับใชอัตราคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมเปน
อัตราอางอิง : กทค. , ชท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่องขอขยายการบังคับใชอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมเปนอัตราอางอิง ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการตออายุคําสั่ง 
กสทช. ท่ี ๑๔.๑/๒๕๕๔ เรื่อง การบังคับใชอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมเปนอัตราอางอิงออกไปอีก ๑ ป และเห็นชอบรางคําสั่ง กสทช. ท่ี   
..../๒๕๕๕ เรื่อง ใหใชอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมเปน
อัตราอางอิง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : การ เ พิกถอน สิทธิ กา ร เป น ผู ทดลองออกอากาศใน ลักษณะ ช่ัวคราว 
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) : กสท. , ปส.๑ 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการเพิกถอนสิทธิการเปน     
ผูทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รางบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงาน กสทช. กับกระทรวงกลาโหม : มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรางบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงาน กสทช. กับกระทรวงกลาโหม 

ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   :  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : การเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ือคณะอนุกรรมการประเมินมูลคาคล่ืน
ความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท. , กส. 

มติท่ีประชุม อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงองคประกอบรายชื่ออนุกรรมการประเมินมูลคาคลื่นความถ่ีใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จากเดิม “นายสถิต  สิริสวัสดิ์” เปลี่ยนใหม
เปน “ดร.ฉัตรตระกูล  สมบัติธีระ” ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ 
แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีรองประธาน กสทช.       
(พันเอก นทีฯ ) เสนอ ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมิน
มูลคาคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใหสํานักงานฯ 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช . ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔      
เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  



๙ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : รางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน และการ
ปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนในตําแหนงเลขาธิการ กสทช. และพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ , นย.  

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวารางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน 
และการปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนในตําแหนงเลขาธิการ กสทช. และพนักงานของ
สํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... มีประเด็นขอกฎหมายท่ีจะตองพิจารณาโดยรอบคอบ ดังนั้น 
จึงมอบหมายให  กสทช.สุทธิพลฯ และ กสทช.ทวีศักดิ์ฯ พิจารณาถอยคําในราง
ระเบียบฯ ดังกลาว เพ่ือใหมีความเหมาะสมและถูกตอง และหากกรรมการทานใดมี
ความเห็นเพ่ิมเติมใหจัดสงความเห็นให กสทช.สุทธิพลฯ  กสทช.ทวีศักดิ์ฯ เพ่ือใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณากอนสรุปนําเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
อนึ่ง เนื่องจากตามรางระเบียบฯ มีกรณีท่ีเก่ียวของกับการรักษาการแทน การปฏิบัติการ
แทน ของเลขาธิการ กสทช. จึงใหเลขาธิการ กสทช. ไดเขาหารือกับ กสทช.สุทธิพลฯ 
และ กสทช.ทวีศักดิ์ฯ ดวย 

    
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ : รางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการจายเงินคารับรอง พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ , นย.  

  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวารางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการจายเงินคารับรอง พ.ศ. ....  มี
ประเด็นขอกฎหมายท่ีจะตองพิจารณาโดยรอบคอบ ดังนั้น จึงมอบหมายให กสทช.
สุทธิพลฯ และ กสทช.ทวีศักดิ์ฯ พิจารณาถอยคําในรางระเบียบฯ ดังกลาว เพ่ือใหมี
ความเหมาะสมและถูกตอง และหากกรรมการทานใดมีความเห็นเพ่ิมเติมใหจัดสง
ความเห็นให กสทช.สุทธิพลฯ  กสทช.ทวีศักดิ์ฯ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณากอนสรุปนําเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนาย หรือ

มีไวจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณสําหรับใชในการรับหรือ
แปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบ
บอกรับเปนสมาชิก : กสท. , มส.  

  
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการ ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต 

นําเขา จําหนาย หรือมีไวจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ
สําหรับใชในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ



๑๐ 
 

  

กิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) 
เสนอ   

 ๒. มอบอํานาจให กสท.ปฏิบัติหนาท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗(๒๔) แหง 
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และให
ประธาน กสท. ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. 
เพ่ือนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ : รางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานของผูประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน : 
กสท. , คณะอนุกรรมการจัดทําแผนดําเนินงานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนใน
ภาวะภัยพิบัติ , วส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงาน

ของผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือ
เหตุฉุกเฉิน ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน 
กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมในประเด็นตางๆ ไปพิจารณาดําเนินการตาม
ความเหมาะสม ดังนี้ 

 ๑) การบังคับ (Enforcement) และการซักซอมความเขาใจกับหนวยงานรัฐและ
ผูประกอบกิจการในการปฏิบัติตามประกาศดังกลาว 

 ๒) ในการดําเนินการตามรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติงานของผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ในกรณี
เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ควรกําหนดความชัดเจนของหนวยงานของรัฐท่ี
จะรองขอในขอ ๙ และการกําหนดความรับผิดชอบผูประกอบกิจการและ
ผูอํานวยการสถานีวาจะเปนการบังคับทางปกครองตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองหรือทางแพงตามขอ ๑๒ และการกําหนดใหแจงขอมูล
เอกสารหลักฐานตามขอ ๑๔ ซ่ึงอาจมีภาระเรื่องปริมาณเอกสารท่ีมีจํานวนมาก 

  ๒. มอบอํานาจให กสท.ปฏิบัติหนาท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗(๒๔) แหง 
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และให
ประธาน กสท. ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. 
เพ่ือนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

 
 



๑๑ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ : ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการเผยแพรกิจการโทรทัศนท่ีใหบริการ
เปนการท่ัวไป : กสท. , วส. , มส. , ปส ๒. 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการ ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการเผยแพรกิจการ
โทรทัศนท่ีใหบริการเปนการท่ัวไป และรับทราบรายงานผลการดําเนินการจัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการเผยแพร
กิจการโทรทัศน ท่ีใหบริการเปนการท่ัวไป ซ่ึงไดดําเนินการไปแลวตามท่ี
สํานักงานฯ ไดรายงาน 

                       ๒. เห็นชอบใหดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตามหลักเกณฑ
ของมาตรา ๒๘ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๓. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวาเนื่องจากเปนกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปน
เรงดวน จึงมีมติเห็นชอบใหดําเนินการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะใหแลวเสร็จ
ภายใน ๒ วันนับตั้งแตวันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ตามขอยกเวนมาตรา ๒๘ แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

                            ๔. มอบอํานาจให กสท.ปฏิบัติหนาท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗(๒๔) แหง 
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และให
ประธาน กสท. ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. 
เพ่ือนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุมมีมติรับรองมติท่ีประชุมในระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง ราง ประกาศ กสทช. 

เรื่อง หลักเกณฑการเผยแพรกิจการโทรทัศนท่ีใหบริการเปนการท่ัวไป ในการ
ประชุม กสทช. ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ : การพิจารณารางประกาศ กสทช. เกี ่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการของรางประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จํานวน ๓ ฉบับ ไดแกรางประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหบริการโครงขายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน, รางประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหบริการ   
สิ่งอํานวยความสะดวกดานกระจายเสียงหรือโทรทัศน และ รางประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการอนุญาต และการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 



๑๒ 
 

  

และรายงานการประเมินผลกระทบจากการออกหลักเกณฑ วิธีการอนุญาตการ
ใหบริการโครงขาย การใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก และการใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศนดังกลาวขางตน ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก 
นทีฯ) เสนอ  

                           ๒. มอบอํานาจให กสท. ปฏิบัติหนาท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แหง 
พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และใหประธาน กสท. ลงนามใน
ประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการ

ครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. .... : มท. 
  
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช.เรื่อง การ

กําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว 
พ.ศ. ....  ตามท่ี สํานักงาน กสทช.เสนอ และใหนําไปเผยแพรในเว็บไซตของ
สํานักงาน กสทช.เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไวตอไป 

 ๒. ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)        
รองประธาน กสทช .(พันเอก เศรษฐพงคฯ)  กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ  
กสทช.สุทธิพลฯ  กสทช.พลเอก สุกิจฯ  กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช. 
ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  และ กสทช.ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบรางประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดย   
คนตางดาว พ.ศ. ....  ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงานฯ นํา
รางประกาศฯ เสนอประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนาม กอนนําลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตามข้ันตอนตอไป 

 
  ท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช.ประวิทยฯ) มีมติไมเห็นชอบรางประกาศ กสทช. 

เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคน   
ตางดาว พ.ศ. .... โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นเฉพาะตนประกอบรายงานการประชุม 
กสทช. ตอไป อนึ่ง กสทช. สุภิญญา ขอสงวนสิทธิ งดออกเสียงการพิจารณาใน
วาระนี้  

 
 
 



๑๓ 
 

  

หมายเหตุ ๑. กสทช.สุทธิพลฯ กรรมการเสียงขางมาก มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๕/๔๑๐      
ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอใหเปดเผยมติและบันทึกความเห็นในรายงาน
การประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ จํานวน ๓ หนา โดยใหแนบไวทาย
รายงานการประชุมดังกลาว 

 ๒. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๕๖ ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ขอแกไขขอความในระเบียบวาระท่ี ๖.๑ และบันทึกท่ี สทช. 
๑๐๐๓.๑๐/๔๖๘ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอใหนํามติและความเห็นบันทึก
ในรายงานการประชุม กสทช.  ดังนี้ 

  “ผมไมเห็นชอบรางประกาศดังกลาวตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดวยเหตุผล
ดังตอไปนี้ 

  ๑. กระบวนการเสนอรางประกาศ มิไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกฎหมายและ
ตามท่ีพันธกรณีระหวางประเทศกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งตามระเบียบ กทช. วา
ดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา
กฎหมายของ กสทช .  ใหความเห็นรับรองการมีผลใชบังคับในสวนกิจการ
โทรคมนาคม โดยมิไดเผยแพรรางประกาศเปนการท่ัวไปกอนรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะเปนเวลา ๑๕ วัน 

  ๒. ในประเด็นท่ีสํานักงาน กสทช. รายงานวาไดตรวจสอบบัญชีแนบทายรางประกาศ 
วาขัดหรือแยงกับพันธกรณีท่ีรัฐบาลไดตกลงไวกับตางประเทศหรือไม ตามมติ 
กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น วิธีการตรวจสอบ  
ทําโดยการตรวจสอบจากตารางขอผูกพันในเว็บไซตขององคการการคาโลก และ
มิไดมีการรับรองผลการตรวจสอบจากหนวยงานราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรง   
แตอยางใด โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงาน กสทช. ยังมิไดติดตามความเห็นของ
กระทรวงการตางประเทศในประเด็นดังกลาวตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕   
เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ท้ังท่ีเวลาผานมาเนิ่นนานแลว จึงยังมิอาจยืนยันโดย
ชัดเจนวา นิยามการครอบงํากิจการและขอหามตามบัญชีแนบทายรางประกาศ 
ฉบับนี้ไมขัดตอพันธกรณีหรือความตกลงท่ีไทยผูกพันไว 

  ๓. ดวยเหตุดังกลาว รางประกาศฉบับนี้จึงขัดตอหลักความแนนอนและภาวะวิสัย
ตามหลักการแหงความตกลงระหวางประเทศท่ีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศให
ความสําคัญ แมจะมีการกําหนดใหประกาศฉบับนี้บังคับใชไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ
ความตกลงหรือสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเปนภาคีหรือมีความผูกพัน แตหากไมมี
การตรวจสอบยืนยันกอนการประกาศใช ก็จะทําใหขอกําหนดในประกาศขาดความ
ชัดเจนแนนอนวา  ขอใดมีผลบังคับใชและขอใดไมมีผลบังคับใช อีกท้ังการพิจารณา
พฤติการณท่ีขัดตอบัญชีขอหามทายประกาศซ่ึงมิไดมีกฎเกณฑท่ีเปนรูปธรรม    
ยอมข้ึนกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

  ๔. เนื่องจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมจําเปนตองอาศัยเงินลงทุนจํานวน
มหาศาลและตองอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การกําหนดหลักเกณฑท่ีขัดตอหลัก



๑๔ 
 

  

ความแนนอนและภาวะวิสัยจะกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของตางประเทศ และ
อาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวมได” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ : ราง ระเบียบ กสทช.วาดวยคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ พ.ศ. .... : กลุมงาน
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ราง ระเบียบ กสทช .วาดวยคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนในการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ พ.ศ. .... ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหรับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปเพ่ิมเติมขอความใน
รางระเบียบฯ ขอ ๘ ใหม เปนดังนี้ “ขอ ๘ คาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนใหเบิกจาย
จากงบประมาณของสํานักงานฯ โดยใหบรรจุไวในงบประมาณรายจายประจําปของ
สํานักงานฯ” สําหรับ กสทช.สุภิญญาฯ ขอสงวนสิทธิงดออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจาก
เปนกรณีท่ีมีท่ีปรึกษาประจํา กสทช. รวมเปนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ    
ท้ังนี้ ใหสํานักงานฯ นํารางประกาศท่ีปรับปรุงแกไขแลว นําเสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือลงนามใหมีผลบังคับใชตอไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๓ : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคล่ืนความถี่

วิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (Personal Communication 
Network) ๑๘๐๐ : รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการ

บริหารคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (Personal 
Communication Network) ๑๘๐๐ โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และวาระ
การปฏิบัติหนาท่ี ๒ ป นับแตวันท่ีมีคําสั่งแตงตั้ง ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ ท้ังนี้ โดยใหไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔(๒) ขอ ๑๕     
ขอ ๑๗ และขอ ๑๘ ของระเบียบ กสทช. วาดวยการประชุม คาตอบแทน และ
คาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีรองประธาน 
กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ ดังนี้ 
๑. ดร.กิตติน  อุดมเกียรติ   ประธานอนุกรรมการ 
๒. ศาตราจารย ดร.ถวิล  พ่ึงมา  อนุกรรมการ 
๓. ดร.ประวิทย  เขมะสุนันท  อนุกรรมการ 
๔. นายมานิต  มัสยวาณิช   อนุกรรมการ 



๑๕ 
 

  

๕. นายเหรียญชัย  เรียววิไลสุข  อนุกรรมการ 
๖. ดร.ธนะพงษ  โพธิปติ   อนุกรรมการ 
๗. ดร.เดือนเดน  นิคมบริรักษ  อนุกรรมการ 
๘. นายอารักษ  โพธิทัต   อนุกรรมการ 
๙. นายอิสริยะ  ไพรีพายฤทธิ์  อนุกรรมการ 
๑๐. นายไพบูลย  มงคลศุภวาร  อนุกรรมการ  
๑๑. นายจาตุรนต  โชคสวัสดิ์  เลขานุการ 
๑๒. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท  ผูชวยเลขานุการ 
๑๓. นายประถมพงศ  ศรีนวล  ผูชวยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวรุงตะวัน  จินดาวัลย  ผูชวยเลขานุการ 
๑๕. นางสาวพรพักตร  สถิตเวโรจน  ผูชวยเลขานุการ  

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการ
บริหารคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (Personal Communication 
Network) ๑๘๐๐ ใหสํานักงานฯ ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๔ : การจัดทํา ราง ประกาศ  กสทช.เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปนการ
ช่ัวคราว : มส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบการจัดทํา ราง ประกาศ  กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใช

คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพ่ือการทดลองหรือ
ทดสอบเปนการชั่วคราว ซ่ึงไดดําเนินการแกไขปรับปรุงตามมติท่ีประชุม กสท. 
ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ ท้ังนี้ 
ใหสํานักงานฯ เสนอรางประกาศดังกลาวใหประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณา     
ลงนามเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

 ๒. รับทราบรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นการจัดทํา ราง ประกาศ  กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนเพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปนการชั่วคราว และการเผยแพรรายงาน
การดําเนินการจัดรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไปตอ
การจัดทํา ราง ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปนการ
ชั่วคราว ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ 

 
หมายเหตุ ในชวงเวลากอนเลิกประชุม ประธาน กสทช. ไดขอใหท่ีประชุมมีมติอนุมัติใน

หลักการใหผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกรเขารวมการประชุม กสทช. ตั้งแต



๑๖ 
 

  

การประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ เปนตนไป ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีประธาน กสทช. 
เสนอ และประธาน กสทช. ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ 
ในวันพุธท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ใหท่ีประชุมทราบ กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ 
และกลาวปดประชุม  

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น.  
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