
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_________________________ 

 
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. ผศ.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   
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย เจียรานุชาติ ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร 
๓. นายสมสกุล   ชัยกาญจนศักดิ์ ผูบริหารระดับตน  
   กลุมงานเลขาธิการและกํากับดูแลองคกร 
๔. นายบุญยิ่ง   โหมดเทศน ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางอรุณ   วงศศิวะวิลาส  ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นายขจรศักดิ์   ทานานนท ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
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๗. นางนภาพร   เกงสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวกานตชนา   เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวจิรประภา สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวสุภาวดี   สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวอภิชญามล   วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวจุฑาสินี   คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผูช้ีแจง 
 

๑. นายชุติเดช บุญโกสุมภ ปฏิบัติหนา ท่ีผู อํานวยการกลุมงานโครงขาย
พ้ืนฐานการใชและเชื่อมตอโครงขาย 

๒. นายสมบัติ  ลีลาพตะ    ผู บ ริ ห า ร ระดั บต น  รั กษาก าร ในตํ า แหน ง 
ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน 

๓. นางสาวมณีรัตน         กําจรกิจการ                 ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 
กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒  และ 
กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓  

๔.   นางนุสรา ชูกูล ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

๕. นางสาวสุภัทรา กฤตยาบาล ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนง    
   ผู อํานวยการกลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 

กิจการกระจายเสียงฯ  
๖. นายเนติพงษ ตลับนาค ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนง 
   ผูอํานวยการกลุมงานกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗.    นายสมศักดิ์              สิริพัฒนากุล ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนง 
   ผูอํานวยการกลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนฯ 
๘.    นางยุพา    จันทรกระจาง ผูบริหารระดับตน กลุมงานยุทธศาสตรและ

การงบประมาณ 
๙.  นายสมภพ รัตนาธรรมวัฒน ผูอํานวยการสวนงานสนับสนุนคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 
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๑๐.   นางสาวศิริรักษ เสมาเงิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
๑๑.   นายบวร  มากนาคา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานมาตรฐาน

และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๒.   นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน 
๑๓.  นายพิชัย                รวมภูมิสุข พนักงานตามสัญญาจาง  
    กลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนฯ 
๑๔. นายดนัย                ศรีบุตร  พนักงานตามสัญญาจาง  
    กลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนฯ 
๑๕.   นางสาวปยะดา  ชัยชนะ พนักงานตามสัญญาจาง กลุมงานยุทธศาสตรและ

การงบประมาณ 
๑๖. นายภาสุ   เสริมศรีสุวรรณ พนักงานตามสัญญาจาง  
    กลุมงานโครงขายพ้ืนฐานการใชและเชื่อมตอ   
                                                                    โครงขาย 
๑๗.    นายธรรศ   ธรรมฤทธิ์ พนักงานตามสัญญาจาง กลุมงานกองทุนวิจัยและ   
                                                                    พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
๑๘.    นายสิทธิ               สามิภักดิ์ พนักงานตามสัญญาจาง กลุมงานกองทุนวิจัยและ  
                                                               พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ  
๑๙.    นางสาววิไลลักษณ   โคตาสูตร พนักงานตามสัญญาจาง กลุมงานการอนุญาต 
                        ประกอบกิจการ ๑ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
   
ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    :   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

๑. ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกทาน ท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาไปรวมพบปะ
หารือกับคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน เม่ือชวงเย็นวันท่ี ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๖ ท่ีผานมา ซ่ึงการหารือดังกลาว จะทําใหการปฏิบัติงานสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
และขอบคุณเลขาธิการ กสทช.ท่ีไดประสานงานในเรื่องนี้ใหเปนไปดวยความเรียบรอย โดยคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ เสนอใหมีการจัดหารือรวมกันอีกในหวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมตอไป 
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๒. เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. พรอมดวยเลขาธิการ กสทช. 
ไดไปรวมในพิธีเปด “โครงการแจงเหตุดวน เหตุราย ผาน SMS หมายเลข ๑๙๑ โดยไมคิดคาบริการ” ซ่ึง
เปนความรวมมือระหวางสํานักงาน กสทช.และ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมชองทางแจง
เหตุรายใหแกประชาชน โดยสํานักงาน กสทช. เปนหนวยงานหลักในการประสานผูประกอบกิจการระบบ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ือขอรับการสนับสนุนโดยไมคิดคาบริการ SMS กลาวคือ เม่ือประชาชนประสบเหตุดวน 
เหตุราย สามารถแจงเหตุ พรอมระบุสถานท่ีเกิดเหตุใหชัดเจน โดยสง SMS ไปท่ีหมายเลข ๑๙๑ ซ่ึงใน
อนาคตจากท่ีไดหารือกันไว อาจมีการสงภาพและวีดีโอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวย  

๓. เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖  สํานักงาน กสทช. ไดจัดการสัมมนา  “ National 
Cyber-Security Awareness Day ”  กาวสูสังคมไรสายอยางปลอดภัย   ณ  โรงแรม  InterContinental 
Bangkok เปนการสัมมนารวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. 
คาดการณวาภายหลังจากที่ กสทช.ไดออกใบอนุญาต 3G  จะมีการสงขอมูลตลอดจนการทําธุรกรรมผาน
ระบบโทรศัพทมือถือมากขึ้น    โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีหนวยงานตางๆ ที่เขารวมประกอบดวย 
สํานักงาน กสทช. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาํนักงานตํารวจแหงชาติ  ธนาคาร
ตางๆ  และผูประกอบกิจการโทรศัพทรายใหญ ๓ ราย  ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขารวมสัมมนาเปน
อยางดี   และตอจากนั้นระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๖  สํานักงาน กสทช. ไดจัดนิทรรศการ 
“คิด กอน คลิก : Cyber-Security มหันตภัยปลายนิ้ว”  ณ หางสรรพสินคา Terminal 21 ชั้น G  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนและผูบริโภคที่ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีและอุปกรณ
ไรสาย  ซ่ึงกลุมเปาหมายหลัก ไดแก  นักเรียน และเยาวชน เพ่ือใหเกิดความตระหนักรูสภาพปญหาภัย
คุกคามท่ีเกิดจากการใชงานผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่  และสามารถปองกันตนเองในเบื้องตนไมใหถูก
หลอกลวงหรือตกเปนเหยื่อไดงายรวมท้ังเพ่ือสงเสริมการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในการใชงาน
ธุรกรรมทางการเงินผานระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี  โดยจะดําเนินการในสวนภูมิภาคในระยะตอไป    ซ่ึงการ
ดําเนินงานในเรื่องดังกลาวมีความสอดคลองกับนโยบายของ กสทช. ท่ีกําหนดใหป ๒๕๕๖ เปนปแหงการ
คุมครองผูบริโภค โดยกิจกรรมท่ีจัดข้ึนครั้งนี้ไดรับความสนใจเปนอยางมาก ขอฝากทานกรรมการฯ ทุกทาน
รวมกันรณรงคในเรื่องนี้ และในชวงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖  จะมีการจัดงาน ITU Telecom  World 2013 
สํานักงาน กสทช.อาจจะจัดกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงจะแจงใหท่ีประชุมทราบตอไป  

๔ .  เ ม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖  ประธาน กสทช .ไดรับเชิญจากคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือเปนวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวขอ “กสทช. กับความทาทายใน
อนาคต” ใหแกคณาจารย นักศึกษา และนักวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร ซ่ึงคณะเศรษฐศาสตรฯ จัดข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูเก่ียวกับความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร และการ
เตรียมพรอมเพ่ือกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หรือ AEC ในป ๒๐๑๕  ซ่ึงมีผูสนใจเขารับฟงการ
บรรยายประมาณ ๖๐ คน 

                         ๕. เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  Ms. Chris Perera  ผูอํานวยการอาวุโสดานนโยบาย 
คลื่นความถ่ีและการกํากับดูแลของ GSMA และคณะ ไดเขาพบประธาน กสทช. เพ่ือเยี่ยมคารวะและหารือ
เก่ียวกับนโยบายการจัดสรรคลื่น และแจงวาขณะนี้ ITU ไดเห็นชอบใหใชคลื่นความถ่ี  ๗๐๐ MHz   สําหรับ
เทคโนโลยี LTE  ท้ังนี้  เพ่ือใหสํานักงาน กสทช.ไดเตรียมการไวลวงหนา   นอกจากนี้ยังไดใหขอเสนอแนะ
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน และแสดงความพรอมท่ีจะใหความรวมมือทางวิชาการระหวางกัน อนึ่ง  GSMA ( Groupe 
Speciale Mobile Association )  เปนหนวยงานท่ีเกิดจากความรวมมือของสมาชิก ซ่ึงเปนผูประกอบการ



๕ 
 

  

ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ัวโลก รวมตัวกันจัดตั้งข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกันกําหนดมาตรฐานสําหรับ
เครื่องโทรศัพทเคลื่อนท่ีในระบบ GSM เพ่ือใหมีการพัฒนาเพ่ือรองรับมาตรฐานของ ITU   

                        ๖. เม่ือวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖   ประธาน กสทช. ไดเปนประธาน ในพิธีมอบ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ครั้งท่ี ๒   ณ  หองประชุมวายุภักษ  โรงแรมเซ็นทรา 
ศูนยราชการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร โดยมี รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน)   กสทช.พลโท ดร.พีระพงษ 
มานะกิจ  และ กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา เขารวมในพิธีมอบใบอนุญาตดังกลาวดวย ซ่ึงการจัดงาน
ดังกลาว   มีวัตถุประสงคเพ่ือมอบใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหแกผูท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามประกาศหลักเกณฑวาดวยการอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ โดยมีผูท่ีไดรับใบอนุญาตประมาณ 
๒๐๐ คน และไดรับความสนใจจากประชาชนจํานวนมาก ขอขอบคุณ กสท. ท่ีไดดําเนินการดวยความเรียบรอย 

 
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    :  รับรองรายงานการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๖ มกราคม

๒๕๕๖ 
  
มติท่ีประชุม                ๑. รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๖ มกราคม 

๒๕๕๖  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   โดยใหแกไขตามบันทึก กสทช.ประวิทย 
ลี่สถาพรวงศา ท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๙  ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  ยกเวน 
ขอ ๘   ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติใหคงเดิม ตามท่ีสํานักงาน กสทช.
เสนอ  ท้ังนี้ ขอให สํานักงาน กสทช. แจงผลการตรวจสอบประเด็นตามมาตรา 
๒๐ แหง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ให กสทช.ประวิทย
ลี่สถาพรวงศา  ทราบดวย 

          ๒. ใหสํานักงาน กสทช. ถือเปนหลักปฏิบัติในการบันทึกมติท่ีประชุม กรณีท่ีมี
กรรมการ กสทช.ขอใหแกไขมติท่ีประชุม ในการรับรองรายงานการประชุม
ภายหลังจากท่ีเลขาธิการ กสทช.สรุปมติท่ีประชุมแลว หากมีกรรมการ กสทช.
ทานใด ประสงคจะขอแกไข/เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมมติท่ีประชุม ใหกรรมการ 
กสทช.ทานนั้นแจงความเห็นตอท่ีประชุม และใหเลขาธิการ กสทช.สรุปมติท่ี
ประชุมอีกครั้งใหท่ีประชุมพิจารณา หากไมมีกรรมการ กสทช.ผูใดคัดคานให
ถือเปนมติท่ีประชุม   ท้ังนี้ ใหถือหลักเดียวกันนี้ในการประชุม กสท. และ 
กทค.ดวย 

  
 
 
 
 
 



๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓    :    รายงานผลการดําเนินงาน 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๖ 

มกราคม ๒๕๕๖ 
 
มติท่ีประชุม               ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ วันพุธท่ี 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
 ๒. ใหสํานักงาน กสทช.รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี 

๑/๒๕๕๖ ท่ีมอบหมายใหสํานักงาน กสทช.ไปดําเนินการตรวจสอบประเด็น
ตามขอ ๗ ของรางประกาศ กสทช .เรื่อง หลักเกณฑการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง และบริการเพ่ือสังคม พ.ศ. .... ในวาระท่ี ๕.๑๑ 
วาเปนกรณีท่ีเขาขายตามมาตรา ๒๐ แหง พ .ร.บ.การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม ให กสทช.ประวิทยฯ ทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน (กสท.) : ประธาน กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน)  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน  ระหวางวันท่ี ๒๑ มกราคม – ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ตามท่ี
ประธาน กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓  :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :                

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) 
  
มติท่ีประชุม               ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

ตามท่ี ประธาน กทค. ( พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) เสนอ   
                             ๒.  มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ติดตามเรื่องคาปรับกรณีผูใหบริการโทรศัพท 

เคลื่อนท่ีระบบชําระคาบริการลวงหนา  (prepaid)  ปฏิบัติละเมิดประกาศ กทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๑๑ คือมี
การกําหนดวันหมดอายุของเงินเติม  อันมีลักษณะเปนการบังคับใหผูใชบริการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด อยางจริงจังตอไปดวย   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔    :   เรื่องเพ่ือทราบ 
 

 เลขานุการขอใหท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน ๑๓ เรื่อง 
ดังนี้ 
 



๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :  ร า ย ง านผลกา รปฏิบั ติ ง า น ที่ ป รึ กษาปร ะจํา ร องปร ะธ าน  กสทช .  
(พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) ไตรมาสท่ี ๔/๒๕๕๕ : รองประธาน กสทช. 
(พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.  (พันเอก 

เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) ไตรมาสท่ี ๔/๒๕๕๕  จํานวน ๓ ทาน  ไดแก พลเอก บุญเลิศ  
แกวประสิทธิ์   นายวรรณชัย  สุวรรณกาญจน  และ นายณกฤช  เศวตนนท  ท้ังนี้ 
ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี รองประธาน 
กสทช.  (พันเอก เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช.(พลโท ดร. พีระพงษ  มานะกิจ)  
   : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ  มานะกิจ)  

ระหวางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ – เดือนมกราคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ทาน ไดแก 
พลเอกธงชัย  เก้ือสกุล  นายธงชัย  ตรีพิพัฒนกุล  และ  นางอรพินธ  บุญชูเศรษฐ    
ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษาผูปฏิบัติงาน
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓   ตามเอกสารท่ี กสทช. 
พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :    รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช.(ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท) 

: กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีปรึกษาประจํา กสทช.  ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท  

ระหวางวันท่ี ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  จํานวน ๓ ทาน ไดแก ดร.
วิษณุ ตัณฑวิรุฬห นายสวัสดิ์ รัฐพิทักษสันติ และนายทศพร ซิมตระการ ท้ังนี้ 
ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษาผูปฏิบัติ งาน
เลขานุการ และผู ชวยเลขานุการประจํา กทช.พ.ศ . ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี 
กสทช.ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ : มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๕  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ :  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช.ประจําเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๕ : ปบ. 

 
มติท่ีประชุม ร ับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติ ท่ีประชุม กสทช .

ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ – ๑๕/๒๕๕๕ 
จํานวน ๒๑ เรื่อง แยกออกเปนดําเนินการแลวเสร็จจํานวน ๘ เรื่อง อยูระหวาง
ดําเนินการจํานวน ๑๓ เรื่อง  ตามเอกสารท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
 อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการเรื่อง RFID ขอใหสํานักงาน กสทช.ไดเพ่ิมความ

ระมัดระวังวาควรมีหลักฐานเพียงพอกอนเขาตรวจจับ เพ่ือมิใหเกิดเหตุในลักษณะ
ท่ีเขาตรวจจับแลวไมพบความผิดในการดําเนินการดังท่ีรายงาน ซ่ึงอาจกอใหเกิด
ภาพลักษณท่ีไมเหมาะสม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :  ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง กรอบจํานวนเงินและการย่ืนขอ   
                             รับการสงเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจําป ๒๕๕๖ : ทบ. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ เรื่อง กรอบจํานวน
เงินและการยื่นขอรับการสงเสริม และสนับสนุนเงินจากกองทุนกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน
สาธารณะ ประจําป ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ :   การเดินทางเขารวมประชุม DVB World 2013 Conference ณ กรุงมาดริด 

ราชอาณาจักรสเปน  : กสท. , จส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องการเดินทางเขารวมประชุม DVB World 2013 Conference ณ 

กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน ระหวางวันท่ี ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕  ณ กรุงมาริด 
ราชอาณาจักรสเปน โดยมีองคประกอบคณะเดินทางจํานวน ๗ ราย ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ :   งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ : 

ลย. 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให กสทช .ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน และ กสทช .ผศ .ดร .ธวัชช ัย       

จิตรภาษนันท พิจารณางบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และจัดสงความเห็น และขอสังเกตใหสํานักงาน กสทช.เพ่ือ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  



๙ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  :   การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี  ๒๗๔/๒๕๕๕  (ศาลปกครองอุดรธานี) 
ระหวาง  หางหุนสวนจํากัด ฐิติรัตน มีเดีย แอนด เน็ตเวิรค ผูย่ืนฟอง กสทช.  
ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และ กสท. ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ : กสท., มส. 

  
มติท่ีประชุม  รับทราบการกําหนดแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๗๔/๒๕๕๕ 

(ศาลปกครองอุดรธานี) ระหวาง หางหุนสวนจํากัด ฐิติรัตน มีเดีย แอนด เน็ตเวิรค 
ผูยื่นฟอง กสทช.ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และ กสท. ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๙๙/๒๕๕๕ (ศาลปกครองนครศรธีรรมราช) 

ระหวาง นายภูมิกิตต  รักแตงาม ผูฟองคดี กับ กสทช. ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และ 
กสท. ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ : กสท., มส. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบการกําหนดแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๙๙/๒๕๕๕ 

(ศาลปกครองนครศรีธรรมราช)  ระหวาง นายภูมิกิตต  รักแตงาม ผูฟองคดี  กับ 
กสทช. ผูถูกฟองคดีท่ี ๑  และ กสท. ผูถูกฟองคดีท่ี ๒  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช.เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ :  การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๖๕/๒๕๕๕ (ศาลปกครองขอนแกน) 

ระหวาง นายชัยกมล  ชุมชนสัมพันธ  ผูฟองคดี  กับ กสทช. ผูถูกฟองคดี : 
กสท., มส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบการกําหนดแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๖๕/๒๕๕๕ 
(ศาลปกครองขอนแกน)  ระหวาง  นายชัยกมล ชุมชนสัมพันธ ผูฟองคดี กับ 
กสทช.   ผูถูกฟองคดี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ :  การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๖๐/๒๕๕๕ (ศาลปกครองระยอง)   

ระหวาง นายเดชณรงค  ฤทธิ์ระบือ ผูฟองคดี กับ กสทช. ผูถูกฟองคดีท่ี ๑  
และ กสท. ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ : กสท., มส. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบการกําหนดแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๖๐/๒๕๕๕ 

(ศาลปกครองระยอง)   ระหวาง นายเดชณรงค  ฤทธิ์ระบือ ผูฟองคดี กับ กสทช. 
ผูถูกฟองคดีท่ี ๑  และ กสท. ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.
เสนอ 

 



๑๐ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ :   การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๓๐๔/๒๕๕๕ (ศาลปกครองนครราชสีมา) 
ระหวาง นางสาวดาราวรรณ  เดนอุดม ผูฟองคดี กับ กสทช. ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ 
และ กสท. ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ : กสท., มส. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบการกําหนดแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๓๐๔/๒๕๕๕ 

(ศาลปกครองนครราชสีมา) ระหวาง นางสาวดาราวรรณ  เดนอุดม ผูฟองคดี กับ 
กสทช. ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และ กสท. ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕    :    เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงาน กสทช. 

(๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) : คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร , ทย. 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการปรับปรุงแกไขรางแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน กสทช. (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
และนําเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาตอไป ดังนี้ 

 ๑. การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน กสทช. 
(๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ควรจัดทําในลักษณะยุทธศาสตรท่ีเปนกรอบกวางเพ่ือ
รองรับการดําเนินงานตามแผนแมบท ๓ ฉบับใหบรรลุเปาหมาย      

            ๒. ยุทธศาสตรท่ี ๑  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศใหมีคุณภาพอยาง
ท่ัวถึง เห็นควรกําหนดนิยาม “หนวยงาน” ใหมีความชัดเจน 

 ๓. การกําหนดยุทธศาสตรท่ี ๒  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรจะตองคํานึงถึงโครงสราง
องคกร เนื่องจากขณะนี้โครงสรางถาวรของสํานักงาน กสทช. ยังไมมีการ
พิจารณา   นอกจากนี้ การกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาระบบสารสนเทศขางตน 
ควรมีความชัดเจนในเรื่องความเชื่อมโยงระบบในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ดวย 

 ๔. ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใหบริการประชาชนผูประกอบการ  
และองคกรตาง  ๆในเรื่องการกําหนดตัวชี้วัด ควรเพ่ิมตัวชี้วัดรอยละของการรับเรื่อง
รองเรียนทางอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับการแกไขและแยกเรื่องการใหบริการกับ
เรื่องการเชื่อมโยงระบบกับหนวยงานภายนอกออกจากกัน เนื่องจากเปนเนื้อ
งานคนละมิติ 

 ๕. ยุทธศาสตรท่ี ๖ พัฒนาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ควรกําหนดกรอบ   
                                   อุปกรณเทคนิคตางๆ เพ่ือสงเสริมการปองกันการโจรกรรมขอมูล   
  ๖. การวิเคราะหสถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน กสทช.ในปจจุบัน   



๑๑ 
 

  

                                   (SWOT Analysis) ยังมีความสับสน  โดยไมไดจําแนกระหวางปจจัยภายนอก/   
                                   ภายในใหชัดเจน  
 ๗. การกําหนดตัวชี้วัดในยุทธศาสตรสวนใหญกําหนดเชิงปริมาณ ควรท่ีจะกําหนด 

                               ตัวชี้วัดเพ่ิมเติมในเชิงคุณภาพดวยและควรกําหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณใหชัดเจน 

 ๘. เนื่องจากปจจุบัน กสทช.ยังไมมีการอนุมัติแผนแมบทฯ นี้ ซ่ึงกําหนดวาเปน
แผนระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ดังนั้นจึงขอใหแกไขปรับปรุงเรื่องระยะ 
เวลาของแผนแมบทฯ ใหสอดคลองกับระยะเวลาตามความเปนจริง โดยอาจ
แกไขเลข พ.ศ. หรือลดระยะเวลาของแผนจาก ๕ ป เปน ๔ ป ก็ได                                    

 ๙. แผนการดําเนินงาน ๕ ป ท่ีจัดทําไวในบทท่ี ๔  ควรจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ    
                                   (Action Plan) โดยใหมีรายละเอียดงบประมาณเปนรายปประกอบดวย  
 ๑๐. ใหเพ่ิมขอความในบทสรุปผูบริหาร  ยุทธศาสตรท่ี ๖ แนวทางการดําเนินการ 
                                   ในเอกสารหนา ช   โดยใหเพ่ิมขอความเก่ียวกับความคุมคาของการใชจาย  
                                   งบประมาณไวในแนวทางการดําเนินงานดวย 

๑๑. ระบบฐานขอมูลโครงสรางพ้ืนฐาน ขอมูลโทรคมนาคม (Telecom  Infrastructure 
       Database ) ขอใหครอบคลุมฐานขอมูลการอนุญาตดวย    
๑๒. ใหปรับแนวทางการดําเนินงานท่ีจะมีการปรับเปนแผนปฏิบัติการใหมีความ

ชัดเจน เนื่องจากยังมีบางสวนท่ีไมชัดเจนวาหมายถึงอะไร 
๑๓. ใหตรวจสอบและปรับปรุงการไลเรียงบทในสวนสารบัญใหถูกตอง 
๑๔. ขอใหเนนเรื่องการพัฒนาขอมูลใหมีความถูกตองดวย 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ : แผนการตรวจสอบภายในประจําป ๒๕๕๖ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) ของ

สํานักงาน กสทช. : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
  
มติท่ีประชุม อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําป ๒๕๕๖ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) 

ของสํานักงาน กสทช. ตามท่ี คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เสนอ ท้ังนี้ตามขอ 
๑๙ ของระเบียบ กสทช.วาดวยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :    รางเคาโครงรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๕ : คณะทํางาน

กํากับการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานฯ , ยย. 
 
มติท่ีประชุม   มอบหมายให สํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการแกไข

ปรับปรุงรางเคาโครงรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจําป ๒๕๕๕ ใหมี
ความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และแจงเวียนกรรมการทุกทานเพ่ือพิจารณาภายใน
สัปดาหตอไป ดังนี้  

   ๑. ใหปรับแกไขในสวนท่ี ๓  ผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญของ กสทช.ประจําป 
๒๕๕๕ และสวนท่ี ๕ รายงานสถานะการตลาดและการแขงขัน กิจการ



๑๒ 
 

  

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ในป ๒๕๕๕  โดยให 
รายงานแยกเปนกิจการแตละดานและแตละสวนอยางชัดเจนและครบถวน 
ไดแก กสทช. กสท. (ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน) กทค. 
(ดานกิจการโทรคมนาคม) กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ และสํานักงาน 
กสทช. 

   ๒. ในการรายงานผลการดําเนินงาน ใหดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด นั่นคือ 
ตองแสดงผลงานโดยเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไว  

   ๓. ใหใชโครงและรูปแบบรายงานท่ีแกไขแลวตามขอสังเกตของ กสทช.เปน
แนวทางในการจัดทํารายงานผลการปฎิบัติงานประจําปในปตอๆ ไป  

   ๔. ใหปรับปรุงแบบปกรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.ประจําป ๒๕๕๕ โดยใช
รูปภาพท่ีแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ซ่ึง
ครอบคลุมภารกิจท้ังดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   ดาน
กิจการโทรคมนาคม  และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ เนื่องจากมี
ระยะเวลาคงเหลือไมมากแลวตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังนั้นใหสํานักงาน 
กสทช.เวียนเคาโครงท่ีปรับตามมติเรียบรอยแลวให กสทช.แตละทานพิจารณา
โดยเร็ว และเม่ือดําเนินการจัดทํารางตนฉบับของรายงานเสร็จแลวก็ใหเวียน
เพ่ือขอความเห็นจากกรรมการทุกทานตอไปดวย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ :  การปรับเปล่ียนองคประกอบของคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติ

หนาท่ีของ กสท. (จํานวน ๑๗ คณะ) : กสท., มส. 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติใหปรับเปลี่ยนองคประกอบของคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติ

หนาท่ีของ กสท. (จํานวน ๑๗ คณะ) ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช.ตามมาตรา 
๓๑ และ มาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามท่ี
รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ ดังนี้ 

   ๑. คณะอนุกรรมการกิจการไมใชคลื่นความถ่ี 
    ๑.๑  ใหบุคคลดังตอไปนี้ พนจากการเปนอนุกรรมการ 
      ๑.๑.๑ นายทศพร ซิมตระการ 
    ๑.๑.๒ นายไพรัช  ก่ิงแกว 
       ๑.๒ แตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ เปนอนุกรรมการ 
         ๑.๒.๑ ดร.ลัญจกร  วุฒิสทิธิกุลกิจ 
          ๑.๒.๒ นายสมยศ  สมวิวัฒนชัย 
          ๑.๒.๓ นายทวีเดช  เสงแกว 
   ๒.  คณะอนุกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลตนเอง  
     ๒.๑ ใหบุคคลดังตอไปนี้ พนจากการเปนอนุกรรมการ 



๑๓ 
 

  

           ๒.๑.๑ ดร.นวลนอย  ตรีรัตน 
        ๒.๑.๒ นายเกรียงศักดิ์  ประเสริฐภักดิ์    
       ๒.๑.๓ พลตรี สิทธิเดช  วงศปรัชญา 
     ๒.๒ แตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ เปนอนุกรรมการ  
     ๒.๒.๑ พลตํารวจตรี สุรพล  ทวนทอง 
     ๒.๒.๒ นายวิชาญ  อุนอก 
        ๒.๒.๓ พันตํารวจโท ธวัชชัย แสวงทรัพย  

  ๓.   คณะอนุกรรมการกําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

      ๓.๑ ใหบุคคลดังตอไปนี้ พนจากการเปนอนุกรรมการ 
      ๓.๑.๑ นายณภัทร  ธิติโรจนะวัฒน 
      ๓.๑.๒ นางสุกัญญา  จันทรปรรณิก 
         ๓.๒ แตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ เปนอนุกรรมการ 
      ๓.๒.๑ พันเอก พีรวัชฌ แสงทอง 
      ๓.๒.๒ นายอนุรัตน  โควคาสัย 
      ๓.๒.๓ นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ  
  ๔.   คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนในการใชคลื่นความถ่ีดานกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
   ๔.๑ ใหบุคคลดังตอไปนี้ พนจากการเปนอนุกรรมการ 
       ๔.๑.๑ พันเอก สมชาย อุนอน 
       ๔.๑.๒ นายณพ ณรงคเดช 
            ๔.๑.๓ ดร.ดรุณี หิรัญรกัษ  

   ๔.๒ แตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ เปนอนุกรรมการ 
       ๔.๒.๑ นายเจริญ  คัมภีรภาพ 
       ๔.๒.๒ นายนุรักษ  มโนสุจริตธรรม 
       ๔.๒.๓ นายนคร  ชมพูชาติ  

  ๕.   คณะอนุกรรมการจัดทําแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับสงวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล 

   ๕.๑ ให ดร.ลัญจกร  วุฒิสิทธกุิลกิจ พนจากการเปนอนุกรรมการ 
   ๕.๒ แตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ เปนอนุกรรมการ 
       ๕.๒.๑ พลเอก ธงชัย เก้ือสกุล 
       ๕.๒.๒ นายสมยศ  สมวิวัฒนชัย 

  ๖.   คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานดานกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน  

   ๖.๑ ใหบุคคลดังตอไปนี้ พนจากการเปนอนุกรรมการ 
      ๖.๑.๑ นายสามารถ  รัตนประทีปพร 
      ๖.๑.๒ พันเอก พีรวัชฌ  แสงทอง  



๑๔ 
 

  

   ๖.๒ แตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ เปนอนุกรรมการ 
         ๖.๒.๑ นายสุชาติ  เตชจกัรเสมา 
           ๖.๒.๒ นายนคร  ชมพูชาติ  
            ๖.๒.๓ พันตํารวจเอก ไพฑูรย คุมสระพรหม  
  ๗.   คณะอนุกรรมการติดตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

๗.๑ ใหบุคคลดังตอไปนี้ พนจากการเปนอนุกรรมการ 
      ๗.๑.๑ นายเจริญ  คัมภีรภาพ 
      ๗.๑.๒ นายกิตติพงศ  เตมียะประดิษฐ   
   ๗.๒ แตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ เปนอนุกรรมการ 
         ๗.๒.๑ นายเจตต  จุลวงษ 
           ๗.๒.๒ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา  
    ๘.   คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการธุรกิจ        
   ๘.๑ ใหบุคคลดังตอไปนี้ พนจากการเปนอนุกรรมการ 
      ๘.๑.๑ นางวิมลรัตน  สถาวรวงศ 
      ๘.๑.๒ นายพันธศักดิ์  จันทรปญญา   
   ๘.๒ แตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ เปนอนุกรรมการ 
         ๘.๒.๑ นายประสงค  เอาฬาร 
           ๘.๒.๒ ดร.ฉัตรตระกูล  สมบัติธีระ  
  ๙.   คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน  
   ๙.๑ ใหบุคคลดังตอไปนี้ พนจากการเปนอนุกรรมการ 
      ๙.๑.๑ นายทวีเดช  เสงแกว 
      ๙.๑.๒ นายวิวัศน  เตชะไพบูลย   
   ๙.๒ แตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ เปนอนุกรรมการ 
          ๙.๒.๑ นายพีรพงศ  จารุสาร 
            ๙.๒.๒ พันเอก สุรพล  ตาปนานนท  
  ๑๐.  คณะอนุกรรมการประเมินมูลคาคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ    
                                          กิจการโทรทัศน  
    ๑๐.๑ ใหบุคคลดังตอไปนี้ พนจากการเปนอนุกรรมการ 
         ๑๐.๑.๑  พลโท ดร.สมชาย  วิรุฬหผล  
     ๑๐.๑.๒ นายสถิตย  สิริสวัสดิ ์ 
    ๑๐.๑.๓ นายประสิทธิ์  จันทรประทีปฉาย 
    ๑๐.๒  แตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ เปนอนุกรรมการ  
    ๑๐.๒.๑ ดร.วชิัย  พยัคฆโส 
    ๑๐.๒.๒ นายเอกวัฒน  หอมเศรษฐี 
    ๑๐.๒.๓ ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ    
  ๑๑.  คณะอนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหารายการ 
    ๑๑.๑ ใหบุคคลดังตอไปนี้ พนจากการเปนอนุกรรมการ 



๑๕ 
 

  

          ๑๑.๑.๑ พลโท เดชาวัต สังธกรณ 
          ๑๑.๑.๒ นายสุทัศน  กองธรนินทร 
    ๑๑.๒  แตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ เปนอนุกรรมการ 
          ๑๑.๒.๑ นายอารี  สวัสด ี
           ๑๑.๒.๒ นายณัฐเมศร  เรืองพิชัยพร  
   ๑๒.  คณะอนุกรรมการบัตรผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
                                          โทรทัศน 
     ๑๒.๑ ใหบุคคลดังตอไปนี้ พนจากการเปนอนุกรรมการ 
          ๑๒.๑.๑ นางลัดดาวัลย  บัวเอ่ียม 
            ๑๒.๑.๒ ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พวง 
           ๑๒.๑.๓ นายสุพจน  ลีรคมสัน 
          ๑๒.๑.๔ นายวีระพล  เจริญธรรม 
     ๑๒.๒ แตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ เปนอนุกรรมการ 
          ๑๒.๑.๑ ดร.เฉลิมชัย ผูพัฒน 
            ๑๒.๑.๒ นายพีระ  ตรีชดารัตน 
          ๑๒.๑.๓ ดร.รดี  ธนารักษ 
          ๑๒.๑.๔ นายมนตรี  ศรีโยธี  
   ๑๓.   คณะอนุกรรมการพิจารณาปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
    ๑๓.๑ แตงตั้งใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนอนุกรรมการ 
          ๑๓.๑.๑ นายสุนัย  ผาสุข 
            ๑๓.๑.๒ นางโซรยา  จามจุรี 
  ๑๔.   คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
    ๑๔.๑ ใหบุคคลดังตอไปนี้ พนจากการเปนอนุกรรมการ 
           ๑๔.๑.๑ ดร.วชิัย พยัคฆโส 
           ๑๔.๑.๒ ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห 
    ๑๔.๒ แตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ เปนอนุกรรมการ 
           ๑๔.๒.๑ พลโท เดชาวัต  สังธกรณ 
           ๑๔.๒.๒ พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ 

   ๑๕.   คณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและ   
                                         กิจการโทรทัศน 
    ๑๕.๑ ให พลตํารวจตรี ดร.ชยัณรงค เชิดชู พนจากการเปนอนุกรรมการ 
    ๑๕.๒ แตงตั้งให นายพสุ แกวปลั่ง   เปนอนุกรรมการ 
   ๑๖.    คณะอนุกรรมการสงเสริมและกํากับการแขงขันในกิจการกระจายเสียง    
                                          และกิจการโทรทัศน 
    ๑๖.๑ แตงตั้งให กสทช.สุภิญญา กลางณรงค เปนท่ีปรึกษาอนุกรรมการ 

      ๑๖.๒ ใหบุคคลดังตอไปนี้ พนจากการเปนอนุกรรมการ 
            ๑๖.๒.๑ พันตํารวจโทหญิง ดร.ศิริวรรณ  อนันตโท 



๑๖ 
 

  

                        ๑๖.๒.๒ นายสุนิตย เชรษฐา 
               ๑๖.๒.๓ นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ 
         ๑๖.๓ แตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ เปนอนุกรรมการ 
             ๑.๖.๓.๑ พันเอก สิทธิชัย  มากกุญชร 
               ๑.๖.๓.๒ นายฉัตรชัย  ชูแกว 
             ๑.๖.๓.๓ นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล  
   ๑๗.   คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
                                           โทรทัศน  
       ๑๗.๑  ใหบุคคลดังตอไปนี้ พนจากการเปนอนุกรรมการ 
             ๑๗.๑.๑ นายแสงชัย  รัตนเสรีวงษ 
             ๑๗.๑.๒ นางสาวเข็มพร  วิรุณราพันธ    
             ๑๗.๑.๓ นายพีรพงศ  จารุสาร   
               ๑๗.๑.๔ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 
             ๑๗.๑.๕ นางสาวสฤณี อาชวนันทกุล 
        ๑๗.๒ แตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ เปนอนุกรรมการ 
             ๑๗.๒.๑ นางอรพินท  วงศชุมพิศ 
             ๑๗.๒.๒ นายจิระเดช  พูลสุข 
             ๑๗.๒.๓ พลโท ณัฐติพล  กนกโชติ 
               ๑๗.๒.๔ พลตรี อภิชาติ  นพเมือง 
               ๑๗.๒.๕ รศ.ดร.นวลนอย ตรีรัตน 

  
 ท้ังนี้   ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จํานวน ๑๗ คณะ ขางตน ใหสํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี 
๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ :  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบิน : กสท., มส. 
  

มติท่ีประชุม   อนุมัติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบิน ซ่ึงเปนการ
ใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓   แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีวาระการปฏิบัติหนาท่ี ๑ ป นับตั้งแตวันท่ีมีคําสั่งแตงตั้ง  โดยให
ไดรับคาตอบแทนเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔(๒) ขอ ๑๕ และ ขอ ๑๗ ของระเบียบ 
กสทช. วาดวยการประชุม คาตอบแทน และคาใชจาย ของคณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔  ตามท่ีรองประธาน กสทช.(พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ  ดังนี้ 
๑. พันเอก นที ศุกลรัตน    ท่ีปรึกษา 
๒. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสงา  ประธานอนุกรรมการ 
๓. ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ  อนุกรรมการ 



๑๗ 
 

  

๔. ผูอํานวยการใหญ บริษัท วิทยุการบิน  อนุกรรมการ 
แหงประเทศไทย จํากัด หรือผูแทน  

๕. พลตํารวจโท สมเดช ขาวขํา   อนุกรรมการ 
๖. พลโท สุรวัช  บุตรวงษ   อนุกรรมการ 
๗. พันตํารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน รัตนพันธุ อนุกรรมการ 
๘. พันตํารวจโท ประมวล สุรเสน   อนุกรรมการ 
๙.   นาวาอากาศเอก วีระพล กิจจารักษ  อนุกรรมการ 
๑๐. พันเอก ชัยณรงค กิจรุงโรจนเจริญ  อนุกรรมการ 
๑๑. นายวิชาญ  อุนอก    อนุกรรมการ 
๑๒. ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายกระจายเสียง เลขานุการ 

 และโทรทัศน หรือผูแทน 
   ๑๓. นายพงษศักดิ์  ทรัพยาคม   ผูชวยเลขานุการ 
   ๑๔. นางปริตา  วงศชุตินาท    ผูชวยเลขานุการ 
   ๑๕. นายสุเทพ  วิไลเลิศ       ผูชวยเลขานุการ 
 
   

ท้ังนี้   ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวน
การบินใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๖  
        
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ :    การแตงตั้งคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ทดแทนอนุกรรมการท่ีลาออก) : กทค., คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติใหแตงตั้ง พันเอก บวร วงษแสงจันทร เปน  คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   แทน   นายชาญวิทย มุนิกานนท   อนุกรรมการ
ท่ีขอลาออก ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช.  ตามมาตรา ๓๓  แหง พ.ร.บ.องคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามท่ีรองประธาน กสทช.(พันเอก เศรษฐพงค 
มะลิสุวรรณ) เสนอ  

   อนึ่ง กสทช.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา ตั้งขอสังเกตกรณีการเสนอชื่อบุคคลมาเปน
อนุกรรมการฯ วาไมใชอํานาจหนาท่ีของอนุกรรมการฯ ในการเสนอชื่อ  

 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  



๑๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ :    อัตราคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมเปนการช่ัวคราว สําหรับ
ผูรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่  สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunications – IMT) ยาน ๒.๑ GHz  

  : กทค., ชท. 
 
มติท่ีประชุม   รับทราบผลการพิจารณาของ กทค.  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม  ๒๕๕๖ 
 เรื่อง  ผลการศึกษาอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ของผูรับ

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล ( International 
Mobile Telecommunications – IMT)  ยาน ๒.๑ GHz  โดยบริษัท เดเทคอน 
เอเชียแปซิฟก จํากัด   และ  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖  เรื่อง 
รางคําสั่ง กสทช. เรื่องอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมเปนการ
ชั่วคราว สําหรับผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี
สากล  (International Mobile Telecommunications – IMT) ยาน ๒.๑ GHz 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ  ท้ังนี้ให สํานักงาน กสทช.นาํคําสั่งดังกลาวเสนอ
ประธาน กสทช. เพ่ือลงนามกอนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหมีผล
บังคับใชตอไป  

 
หมายเหตุ   ๑. รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) ไดมีบันทึกท่ี ทช 

๑๐๐๓.๓/๓๔๘ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ขอใหแนบบันทึกความเห็นไว
ทายรายงานการประชุม  จํานวน ๒ หนา ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี 
๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑  

   ๒. กสทช.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา ไดมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๑๔๓ ลงวันท่ี ๑     
                                   มีนาคม ๒๕๕๖ ขอใหแกไขรางรายงานการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  

                                 และบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๑๖๑  ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ขอใหบันทึก
ความเห็นในรายงานการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ ดังนี้ 

 “ การพิจารณาเรื่องอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมเปน
การชั่วคราว สําหรับผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี สําหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International  Mobile Telecommunications – 
IMT) ยาน ๒.๑ GHz  ในชั้น กทค. มีปญหาวาในการเสนอเรื่องดังกลาวตอท่ี
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ นั้น สํานักงาน 
กสทช. มิไดนําเสนอเอกสารวาระใหท่ีประชุมพิจารณาและมิไดมีการสั่งบรรจุ
วาระดังกลาวอยางถูกตอง ดังนั้น ข้ันตอนการบรรจุวาระและการพิจารณา
เรื่องดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย อีกท้ังท่ีประชุม กทค.ครั้งนั้นเพียงมีมติ
รับทราบผลการศึกษาและเห็นชอบในหลักการใหสํานักงาน กสทช.ไปจัดทํา
รางคําสั่งตอไป แตยังไมไดพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอฯ 
วาจะเปนอัตราใด แตในการประชุม กทค.ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๖ กลับมีการรับรองรายงานการประชุม กทค.ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 



๑๙ 
 

  

วาท่ีประชุมมีมติกําหนดอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอฯ ท่ี ๐.๔๕ บาทแลว 
ซ่ึงไมตรงตามความเปนจริง 

      ในประเด็นเรื่องอัตราคาเชื่อมตอโครงขายฯ  ผมมีความเห็นวาควรกําหนด
อัตราท่ีเปนไปตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานการคํานวณอัตราคาตอบแทน
การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม นั่นคือ ๐.๔๑ บาท/นาที ซ่ึงการใชอัตรา
ดังกลาวนี้จะสงผลใหอัตราคาบริการของตลาดโดยรวมต่ําลงและสะทอน
ตนทุนจริงตลอดจนชวยไมใหเกิดปญหาการกําหนดราคาคาบริการท่ีแตกตาง
กันระหวางออนเน็ต-ออฟเน็ต อันจะปองกันการบิดเบือนตลาดและกอใหเกิด
ความเปนธรรมตอผูใชบริการตอไป  

   นอกจากนี้ ผมเห็นควรมีการปรับปรุงแกไขคําสั่งท่ี ๘๔/๒๕๕๕ เรื่อง 
ใหใชอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมเปนอัตราอางอิง ให
เปนไปตามขอเสนอของบริษัทท่ีปรึกษาท่ีแนะนําใหกําหนดอัตราคาตอบแทน
การเชื่อมตอโครงขายฯ เทากันท้ังระบบ ๓G และ ๒G ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเกิดความ
แตกตางระหวางอัตราคาบริการของท้ังสองตลาด อันจะทําใหเกิดความเสมอ
ภาคตอผูประกอบการและเปนการปองกันปญหาการโอนยายผูใชบริการขาม
ตลาดผานแรงจูงใจดานราคาดวย ” 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๘ :   การแตงตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการขอมูลเพ่ือการบริหารงานของสํานักงาน 

กสทช. : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการจัดทํา Data Center  ซ่ึงเปนการใช

อํานาจของ กสทช.   ตามมาตรา ๓๓  แหง  พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  พ.ศ.
๒๕๕๓  โดยมีรายชื่อองคประกอบและวาระการปฏิบัติหนาท่ี ๑ ป  นับตั้งแตวันท่ีมี
คําสั่งแตงตั้ง โดยใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔(๒) ขอ ๑๕ 
และขอ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. วาดวยการประชุม คาตอบแทน และคาใชจาย ของ
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ แลวแตกรณี ตามท่ีสํานักงาน กสทช.
เสนอ ดังนี้  

   ๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี   ท่ีปรึกษาอนุกรรมการ 
  ๒. พลเอกชิตศักดิ์  ประเสริฐ   ท่ีปรึกษาอนุกรรมการ 
  ๓. รองศาสตรจารย ดร.สุเจตน จันทรังษ  ประธานอนุกรรมการ 
  ๔. นายดิเรก  เจริญผล    อนุกรรมการ 
  ๕. รองศาสตรจารย ดร.บวร ปภัสราทร  อนุกรรมการ 
  ๖. รองเลขาธิการ กสทช.     อนุกรรมการ 
     ท่ีเลขาธิการ กสทช.มอบหมาย   
  ๗. นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร   อนุกรรมการ 
  ๘. รอยโท เจษฎา ศิวรักษ    อนุกรรมการ  
  ๙. นายสุริย  บวัคอม     อนุกรรมการ 



๒๐ 
 

  

 ๑๐. นาวาอากาศโท สุทธิพงศ  วงษสวัสดิ ์ อนุกรรมการ 
 ๑๑. ผูอํานวยการกลุมงานประธานกรรมการ  อนุกรรมการ 
       และการประชุม 

๑๒. ผูอํานวยการกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุกรรมการ 
๑๓. ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมสิทธิและกิจการ อนุกรรมการและเลขานุการ 
     เพ่ือสาธารณะ 
๑๔. พนักงานของสํานักงาน กสทช.   ผูชวยเลขานุการ 
      ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย 
๑๕. พนักงานของสํานักงาน กสทช.   ผูชวยเลขานุการ 
      ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย 

 
 ท้ังนี้ใหสํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้  
 ๑. ใหปรับแกไขชื่อคณะอนุกรรมการบูรณาการขอมูลเพ่ือการบริหารงานของ  

สํานักงาน กสทช. ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
๒. ใหปรับแกไขขอความอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการตามขอ ๑ ใหมีความ

สอดคลองกับภารกิจการจัดทํา Data Center อาทิ ศึกษาวิเคราะหและเสนอแนะ
แนวทางการจัดตั้ง Data Center  และ ประเมินผลระบบขอมูล เปนตน  

๓. ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการขอมูลเพ่ือการบริหารงานของ
สํานักงาน กสทช. ใหสํานักงาน กสทช.  ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติ
ท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙  :   การแตงตั้งคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการเพ่ือขอรับการสงเสริมและ

สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการบริหารและติดตามประเมินผล
โครงการกองทุนฯ : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม   อนุมัติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ เพ่ือขอรับการสงเสริมและ

สนับสนุน เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ และคณะอนุกรรมการบริหารและ
ติดตามประเมินผลโครงการกองทุนฯ ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช.ตามมาตรา 
๓๓  แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 
ท้ังนี้ใหคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาวขางตน  มีวาระการปฏิบัติหนาท่ี ๑ ป  นับแต
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง โดยมีสิทธิไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔(๒)   
ขอ  ๑๕ และขอ ๑๗ ของระเบียบ กสทช.วาดวยการประชุม คาตอบแทนและ
คาใชจายของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ ยกเวน อนุกรรมการท่ี
เปนท่ีปรึกษาของ กสทช. ไมไดรับสิทธิเบิกคาเบี้ยประชุม  

  ๑. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ เพ่ือขอรับการสงเสริมและสนับสนุนเงิน   



๒๑ 
 

  

    จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ 
     โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

 ๑. พลเอก ธงชัย  เก้ือสกุล   ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นายมนัส  แจมเวหา    อนุกรรมการ 
 ๓. ดร.พันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ   อนุกรรมการ 
 ๔. นายนันทพล  กาญจนวัฒน   อนุกรรมการ 
 ๕. ผูแทน กสท.(๑ คน)    อนุกรรมการ  
 ๖. ผูแทน กทค.(๑ คน)    อนุกรรมการ 
 ๗. พลอากาศเอก ณรงคศักดิ์ สังขพงศ  อนุกรรมการ   

 ๘. นายสมชาย  นินทนาวงศา   อนุกรรมการ 
 ๙. นายวรพันธ  เย็นทรัพย   อนุกรรมการ 
 ๑๐. นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร   อนุกรรมการ 
 ๑๑. นายนคร  วีระประวัติ   อนุกรรมการ 
 ๑๒. รศ.อุดม จีนประดับ   อนุกรรมการ 
 ๑๓. นางสาววันทนีย พันธชาติ   อนุกรรมการ 
 ๑๔. นายอารี  สวัสด ี   อนุกรรมการ 
 ๑๕. พนักงาน กสทช.ท่ีไดรับมอบหมาย  เลขานุการ 
 ๑๖. พนักงาน กสทช.ท่ีไดรับมอบหมาย  ผูชวยเลขานุการ 

๒. คณะอนุกรรมการการบริหาร และติดตามประเมินผลโครงการกองทุน   
    วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ    
    โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

        ๑. รศ.ดร.พนา  ทองมีอาคม   ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นายชาญวิทย  อมตะมาทุชาติ  อนุกรรมการ 
 ๓. ศ.ดร.ธีระวุฒิ  บุณยโสภณ    อนุกรรมการ 
 ๔. นายตอพงศ  เสลานนท   อนุกรรมการ 
 ๕. ผูแทน กสท. (๑ คน)    อนุกรรมการ 
 ๖. ผูแทน กทค. (๑ คน)   อนุกรรมการ 
 ๗. นางพันธทิพย สุรทิณฑ    อนุกรรมการ 
 ๘. นายไพโรจน  อาจรักษา   อนุกรรมการ 
 ๙. พันโท ธรนิศวร  เก้ือสกุล   อนุกรรมการ 
 ๑๐. ดร.สุนีย  มัลลิกะมาลย   อนุกรรมการ 
 ๑๑. นายสาธิต  อนันตสมบูรณ   อนุกรรมการ 
 ๑๒. นายเชิดชัย  มีคํา     อนุกรรมการ 
 ๑๓. พนักงาน กสทช.ท่ีไดรับมอบหมาย  เลขานุการ 
 ๑๔. พนักงาน กสทช.ท่ีไดรับมอบหมาย   ผูชวยเลขานุการ 

 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการ
สงเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ



๒๒ 
 

  

โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ  และคณะอนุกรรมการบริหารและติดตามประเมินผลโครงการกองทุนฯ ให
สํานักงาน กสทช.ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ :   การพิจารณาปรับปรุงรางประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑการแบงเวลาให
ผูอ่ืนดําเนินรายการ ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ : กสท., ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีตอความเห็นสาธารณะของรางประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑการแบงเวลาใหผูอ่ืนดําเนินรายการ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช.เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงาน 
กสทช.ตอไป 

๒. ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช.(พันเอก นที ศุกลรัตน) 
รองประธาน กสทช.(พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ)   กสทช. พลโท ดร.
พีระพงษ มานะกิจ  กสทช. สุทธิพล ทวีชัยการ  กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ 
งามสงา  กสทช.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน  กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท 
และ กสทช.พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)   มีมติเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑการแบงเวลาใหผู อ่ืนดําเนินรายการ ตามท่ีรองประธาน กสทช.  
(พันเอก นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไป
แกไขปรับปรุงขอความในรางประกาศในสวนอารัมภบท วรรคท่ีสอง บรรทัดท่ี 
๗  บทอาศัยอํานาจ โดยแกไขจากเดิม “ อันมีบทบัญญัติบางประการ....” 
แกไขใหมเปน “อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการ....” และ 
อางอิงมาตรา ๔๖ และ มาตรา ๖๑ เพ่ิมเติมใหครบถวน และตัดมาตรา ๔๘ 
ออกไป ท้ังนี้ ใหเปนไปตามรูปแบบมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา กอนนําเสนอ ประธาน กสท.เพ่ือลงนามในประกาศดังกลาวขางตน 
ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. ตอไป  สําหรับท่ีประชุมเสียงขางนอย 
(กสทช.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค) ขอสงวน
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 

๓. ใหตรวจสอบประเด็นขอกฎหมายเก่ียวกับผูมีอํานาจลงนามในประกาศเพ่ือให
เกิดความถูกตองแมนยําและชัดเจน 

 
หมายเหตุ   ๑. กสทช.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา ไดมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๑๖๐ ลงวันท่ี ๗ 

มีนาคม ๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 
ดังนี้  

  “ ผมเห็นควรใหมีการตรวจสอบในประเด็นเก่ียวกับผูมีอํานาจลงนามในราง
ประกาศ กสทช.ใหชัดเจนวาแนวทางท่ีชอบดวยกฎหมายเปนเชนไร เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗(๒๔) นั้น 
กําหนดให กสทช.เปนผูมีอํานาจหนาท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอัน



๒๓ 
 

  

เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. และแมตามมาตรา ๒๓ วรรคทายของ
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว จะกําหนดวาในการปฏิบัติหนาท่ี กสทช.อาจ
มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน ไดก็ตาม แต
อํานาจในการลงนามรางประกาศฯ เปนอํานาจสําคัญ ซ่ึงตามหลักการมอบ
อํานาจหนาท่ี (Delegation of Authority) ตองพิจารณาในลักษณะของ
อํานาจหนาท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของเรื่องนั้น ซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ี
เฉพาะของประมุขในองคกร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไวสําหรับปฏิบัติ
ดวยตนเอง ในการเห็นชอบรางกฎหมายตามลําดับชั้นไป (อางอิงตาม
กระบวนการพิจารณายกราง แกไข ปรับปรุงกฎหมายระเบียบและขอบังคับท่ี
เก่ียวของกับกระทรวงยุติธรรม : คูมือปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๔ หนา ๑๙ ท่ีเปนอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงลงนาม
รางกฎกระทรวง เปนตน ) ผมจึงเห็นวาอํานาจในการเปนผูลงนามในราง
ประกาศตางๆ นั้นเปนอํานาจหนาท่ีประธาน กสทช. โดยเฉพาะ 

   ดังนั้น หากไมมีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบขอกฎหมายในประเด็นนี้ให
กระจางชัด ก็ควรท่ีจะพิจารณาใหประธาน กสทช. เปนผูลงนามในประกาศ
ตางๆ เทานั้น เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมายของ
รางประกาศเปนคดีปกครองจากการใชอํานาจทางปกครองของเจาหนาท่ีท่ี
ตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๙(๑) ” 

๒. กสทช.สุภิญญา กลางณรงค มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๕๗  ลงวันท่ี ๗ 
มีนาคม ๒๕๕๖     ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช.ครั้งท่ี 
๒/๒๕๕๖ ดังนี้ 

 “ ดิฉันสงวนความเห็นรางประกาศดังกลาวในชั้นประชุม กสท.ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 
กลาวคือ แมจะเห็นดวยในหลักการเรื่องการสงเสริมผูประกอบการรายเล็กใน
การเชาเวลา แตเนื่องจากการกําหนดสัดสวนรอยละ ๔๐ เปนสัดสวนท่ีสูงโดย
ไมมีกติกาท่ีเปนหลักประกันวา ผูรับใบอนุญาตอาจเปดโอกาสใหผูอ่ืนมาเชา
เวลาในชวงท่ีมีผูชมมากท่ีสุด (Prime Time) ตามสัดสวนท่ีกําหนด ดังนั้น
ประกาศฉบับนี้จึงอาจเปดชองใหมีการดําเนินการท่ีขัดตอเจตนารมณท่ี
ตองการสนับสนุนใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการดวยตนเอง ไมใชเปนการ
เปดใหผูรับอนุญาตจัดใหมีการรับเหมาชวงใหผูอ่ืนดังเชนท่ีเคยปฏิบัติมา ” 

 
 
 
 
 



๒๔ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ :   รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหใชคล่ืนความถี่ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ 
พ.ศ. .... : กสท., จส. 

  
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช.(พันเอก นที ศุกลรัตน)  

รองประธาน กสทช.(พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) กสทช.พลโท.ดร.พีระพงษ  
   มานะกิจ  กสทช.สุทธิพล ทวีชัยการ กสทช.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน  กสทช.

พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา  และ  กสทช.พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร )  มีมติ
เห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกให
ใชคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  สําหรับการประกอบ
กิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....  ตามท่ี รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) 
เสนอ ท้ังนี ้โดยใหสํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นของท่ีประชมุไปพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงรางประกาศดังกลาวตามความเหมาะสม  เพ่ือใหมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน 
กอนนําเสนอท่ีประชุม กสท.พิจารณา  และนําไปจดัรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
ตามกระบวนการ ข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดไวตอไปดังนี้ 

    ๑.๑ เห็นควรปรับแกไขในขอ ๖ ของรางประกาศ โดยปรับแกจากประกาศของ 
สํานักงาน กสทช.แกไขใหมเปนประกาศ กสทช.   ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลอง
กับมาตรา ๔๑ วรรคหก แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ 
ท่ีกําหนดใหการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ 
โทรทัศนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา   และเง่ือนไขท่ี กสทช. 
ประกาศกําหนด  

    ๑.๒ การกําหนดคุณสมบัติผูเขารวมการประมูล ในรางประกาศ  ขอ ๘ ควรท่ี
จะตองใหมีความสอคคลองกับบทบัญญัติในมาตรา ๔๑ วรรคเจ็ด  แหง 
พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ 

     ๑.๓ การกําหนดราคาเริ่มตน และ ราคาข้ันต่ํา ท่ีมีความแตกตางกันกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  เก่ียวกับเรื่อง E–Auction  

     ๑.๔ การกําหนดระยะเวลาการประกาศลวงหนากอนการประมูล เพ่ือเปนหลัก 
ประกันใหทุกฝายมีความพรอมในการแขงขัน 

     ๑.๕ กรณีของผูเขาประมูลท่ีมีสถานะเปนหนวยงานของรัฐ ท่ีถือหุนโดย
กระทรวงการคลัง จะพิจารณาวาเปนผูมีผลประโยชนรวมกันหรือไม  

     ๑.๖ การวางหลักประกัน หากจะกําหนดใหสามารถยื่นหนังสือรับรองสถาบัน
การเงินในกรณีหนวยงานของรัฐ ท่ีถือหุนโดยกระทรวงการคลังจะสามารถ 
อนุโลมใหยื่นหนังสือรับรองจากกระทรวงการคลังในฐานะใหการสนับสนุน
ดานการเงินไดหรือหลักประกันจะใช Bank Gurantee ไดหรือไม ท้ังนี้ 
เพ่ือใหเปนแนวปฏิบัติเชนเดียวกับกรณีการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานภาครัฐ 



๒๕ 
 

  

     ๑.๗ ในสวนของภาคผนวก กรณีการพิจารณาผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน ซ่ึงยังไมได
ระบรุายละเอียดวิธีดําเนินการไว ควรจัดทําเปนตารางแนบทายประกาศหรือไม 
     

 ๒.  มอบอํานาจให กสท ปฏิบัติหนาท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แหง 
พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ในการจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการและใหนําเสนอประธาน กสท.      
ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตอไป 

  
หมายเหตุ                  ๑. กสทช.สุทธิพล ทวีชัยการ  ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๕/๑๐๔  ลงวันท่ี  ๒๗ กุมภาพันธ  

๒๕๕๖   ขอใหแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงานการประชุม   จํานวน  ๒ หนา 
ท้ังนี้  ตามมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
วาระท่ี ๒.๑  

 ๒. กสทช.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา  ไดมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๑๖๔  ลงวันท่ี ๗ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 
ดังนี้ 

                            “ ผมเห็นชอบกับการท่ีจะออกประกาศเปน ๒ ระดับ คือ ประกาศหลักเกณฑ
กลางกับประกาศหลักเกณฑเฉพาะสําหรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีแตละครั้ง 
อยางไรก็ตาม ผมเห็นวาในการออกประกาศท้ัง ๒ ลักษณะควรจะตองผาน
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและผานการใชดุลยพินิจอยาง
รอบคอบ   

   ในสวนเนื้อหาสาระของรางประกาศท่ีนําเสนอในวาระนี้ ผมเห็นควรตอง
พิจารณาในประเด็นตางๆ อยางถ่ีถวน โดยนําประสบการณและบทเรียนท่ี
ไดรับจากกรณีการจัดประมูลคลื่นความถ่ียาน ๒.๑ GHz เพ่ือใหบริการ
โทรศัพท เคลื่อนท่ี ๓G มาใชประกอบการพิจารณาอยางจริงจัง โดยเฉพาะใน
ประเด็นเคยถูกวิพากษวิจารณ ดังนี้  ๑) เรื่องการวางหลักประกัน ควร
กําหนดใหสามารถใชหนั งสือรับรองจากสถาบันการเ งิน หรือ Bank 
Guarantee ได ซ่ึงเปนบรรทัดฐานเดียวกันกับหลักเกณฑตามท่ีกําหนดในการ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  ๒) เรื่องราคาตั้งตน ควรกําหนดใหมีการเคาะเพ่ือให
ราคาขยับข้ึน โดยไมยอมรับท่ีจะยุติการประมูลท่ีราคาตั้งตน  ๓) เรื่องอํานาจ
การพิจารณาวาเปนของ กสทช.หรือของคณะกรรมการชุดเล็ก ควรมีการ
พิจารณาดําเนินกระบวนการใหรัดกุมมากยิ่งข้ึน เนื่องจากยังคงเปนประเด็นท่ี
มีการฟองคดีและยังคงมีการตีความขอกฎหมายท่ีแตกตางกันอยู 

   ในประเด็นเก่ียวกับผูมีอํานาจลงนามในรางประกาศ กสทช. ผมเห็นควร
มีการตรวจสอบวาแนวทางท่ีชอบดวยกฎหมายเปนเชนไร เนื่องจากตาม
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) นั้น กําหนดให 
กสทช.เปนผูมีอํานาจหนาท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับ
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อํ านาจหน า ท่ีของ  กสทช .  และแมตามมาตรา  ๒๓ วรรคท ายของ
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว จะกําหนดวา ในการปฏิบัติหนาท่ี กสทช. อาจ
มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช.ไดก็ตาม 
แตอํานาจในการลงนามรางประกาศฯ เปนอํานาจสําคัญและเปนอํานาจหนาท่ี
เฉพาะของประมุขในองคกร คือประธาน กสทช. อันสงวนไวสําหรับปฏิบัติดวย
ตนเอง ซ่ึงตามหลักการมอบอํานาจหนาท่ี (Delegation of Authority) ตอง
พิจารณาในลักษณะของอํานาจหนาท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของเรื่อง
นั้น ดังนั้น หากไมมีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบขอกฎหมายในประเด็นนี้ให
กระจางชัด ก็ควรท่ีจะพิจารณาใหประธาน กสทช.เปนผูลงนามในประกาศ
ตางๆ เทานั้น เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมายของ
รางประกาศจนเปนคดีปกครองจากการใชอํานาจทางปกครองของเจาหนาท่ีท่ี
ตองกระทําโดยเจาหนาท่ีท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙๑(๑) ” 

 ๓. กสทช.สุภิญญา กลางณรงค   มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๕๗   ลงวันท่ี ๗  มีนาคม     
                                   ๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๒/ ๒๕๕๖    
                                   ดังนี้ 
       “ ดิฉันสงวนความเห็นรางประกาศนี้ในชั้นประชุม กสท.ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 

กลาวคือ มีความเห็นตางท้ังในหลักการและรายละเอียดของรางประกาศฯ 
โดยในหลักการ หมวด ๓ วาดวย กฎการประมูลของรางประกาศดังกลาวมี
ความคลุมเครือ ไมชัดเจน เนื่องจากระบุวา “...ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด” ท้ังนี้ หัวใจสําคัญของกฎการประมูล อาทิ ราคาตั้งตน หรือ กฎการ
ประมูลพ้ืนฐาน ควรทําใหเกิดความชัดเจนตั้งแตในชั้นของ ประกาศ กสทช. 
มิใชกําหนดในชั้น ประกาศ สํานักงาน กสทช. ซ่ึงนัยยะของแนวทางปฏิบัติ
ภายในตามท่ีสํานักงาน กสทช. ไดเสนอแนวทางไว การกําหนดอยางคลุมเครือ
ตามท่ีปรากฎในรางประกาศดังกลาวกอใหเกิดภาวะความไมม่ันใจใหแก
ภาคเอกชนท่ีสนใจเขารวมประมูล และสรางความกังขาจากสาธารณชนตอ
การใชดุลยพินิจของคณะกรรมการ นอกจากนี้ในรายละเอียดของรางประกาศ
ในขอ ๔ วาดวย “คณะกรรมการ” ดิฉันเห็นวาการจัดสรรคลื่นความถ่ีควรเปน
อํานาจของคณะกรรมการ กสทช.มิใชเปนอํานาจของคณะกรรมการชุดเล็กแต
ละชุด เวนแตในกรณีท่ีมีการไดรับอํานาจจากคณะกรรมการ กสทช.เทานั้น 
อีกท้ังรางประกาศฉบับนี้ยังขาดการกําหนดระยะเวลาของการประกาศ
ลวงหนากอนการประมูล ซ่ึงถือเปนเง่ือนไขสําคัญของการสงเสริมการแขงขัน
ในการเตรียมตัวของผูประกอบการโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีสนใจ
ในการเขารวมการประมูล ในสวนการพิจารณาผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
ตลอดจนกฏกติกาในการประมูลเปนประเด็นท่ีเก่ียวของกับมุมมองทาง
เศรษฐศาสตรเปนอยางมาก ดิฉันจึงเห็นวาคณะอนุกรรมการชุดท่ีเก่ียวของกับ
เรื่องทางเศรษฐศาสตรควรมีสวนสําคัญในการรวมกลั่นกรองแนวทางของการ
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จัดทํารางประกาศดังกลาว นอกเหนือจากการมีสวนรวมในข้ันตอนการเปดรับ
ฟงความคิดเห็นท่ัวไปเทานั้น”  

 ๔. กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท  ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๖๐ ลงวันท่ี 
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ขอใหแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงานการประชุม  
จํานวน ๒ หนา ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๒  : การรับฟงความคิดเห็นตอ รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการ

อนุญาตใหใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐานขนาดเล็ก : กทค., ทท. 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแลตอราง ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับการอนุญาตใหใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับ
สถานีฐานขนาดเล็ก ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการของ รางประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑเก่ียวกับการอนุญาตใหใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐาน
ขนาดเล็ก ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 ๓. เห็นชอบแนวทางการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน
ท่ัวไปตอ รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับการอนุญาตใหใชงาน
เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐานขนาดเล็ก พรอมท้ังเอกสารประกอบการ
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๒๘ แหง พ.ร.บ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ :  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติและติดตามผลการ

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
พ.ศ.๒๕๕๑ : ทบ. 
 

มติท่ีประชุม ๑. ไมอนุมัติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติและ
ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑  ตามท่ี สํานักงาน กสทช.เสนอ  

๒. เห็นชอบใหสาํนักงาน กสทช. จดัสงขอมูลสัญญาสัมปทานท่ีอยูในความครอบครอง
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน  ดานกิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทัศน ใหกระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณาดําเนินการจัดสรรรายไดท่ีไดจาก
สัญญาสัมปทาน โอนเขากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๓. ใหสํานักงาน กสทช.เพ่ิมเติมเรื่องปญหาอุปสรรคในการนําสงรายไดท่ีไดจาก
สัญญาสัมปทานตามท่ีกฎหมายกําหนด  เพ่ือโอนเขากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน



๒๘ 
 

  

สาธารณะ ไวในรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๕ ของ กสทช.  ซ่ึง
สํานักงาน กสทช. จะตองจัดทําใหแลวเสร็จเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี และ
รัฐสภา ตามมาตรา ๗๖ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ 
ตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ :   แนวทางการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผานไปสูการรับชมโทรทัศนภาค 

พ้ืนดินในระบบดิจิตอล :  ทบ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ แนวทางการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผานไปสูการ

รับชมโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน
สาธารณะ ในลักษณะท่ีเปนคูปองเพ่ือสนับสนุนประชาชน ใหไดรับบริการ
โทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ  ซ่ึงเห็นชอบวิธีการ
จัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ในลักษณะท่ีเปนคูปอง 
เนื่องจากมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน ตามมาตรา 
๕๒(๑)  แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามแนวทางท่ี กสท.
เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖    :    เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ : โครงการศึกษาความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งสํานักงาน กสทช.แหงใหม และ

แนวคิดในการออกแบบเบ้ืองตน : พย. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมของสถานท่ีตั้ง

สํานักงาน กสทช.แหงใหม และแนวคิดในการออกแบบเบื้องตน ตามท่ีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เสนอ ซ่ึงท่ีประชุมมีขอสรุปใน
การพิจารณา ๒ แนวทางไดแก แนวทางท่ี ๑ ท่ีตั้งสํานักงาน กสทช.หลัก อยูท่ี
ถนนพหลโยธิน ซอย ๘  และ สวนท่ีเปนสวนสนับสนุนอยูท่ีบริเวณสํานักงาน 
กสทช.เขต ๑ นนทบุรี  ถนนรัตนาธิเบศร และ แนวทางท่ี ๒ สวนท่ีเปนสวน
สนับสนุนอยู ท่ีบริเวณสํานักงาน กสทช.ถนนพหลโยธิน ซอย ๘  และท่ีตั้ง
สํานักงาน กสทช.หลัก อยูท่ีสํานักงาน กสทช. เขต ๑ นนทบุรี  ถนนรัตนาธิเบศร   
ซ่ึงท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช.  กสทช .ประเสริฐ ศีลพิพัฒน    
กสทช.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา    กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท   กสทช.
พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสงา  และ  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค) มีมติ
เห็นชอบกําหนดสถานท่ีตั้งสํานักงาน กสทช.แหงใหมตามแนวทางท่ี ๒  สําหรับท่ี 



๒๙ 
 

  

 ประชุมเสียงขางนอย ( รองประธาน กสทช.(พันเอก นที ศุกลรัตน)  กสทช.พลโท.
ดร.พีระพงษ มานะกิจ   กสทช.สุทธิพล ทวีชัยการ  และ กสทช.พลเอก สุกิจ  
ขมะสุนทร) มีมติเห็นชอบกําหนดสถานท่ีตั้งสํานักงาน กสทช.แหงใหมตาม
แนวทางท่ี ๑ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช.รับไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 
 อนึ่ง รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ)  ไมไดอยูในท่ีประชุม

ระหวางการพิจารณาวาระนี้ แตไดประสานสอบถามความเห็นทางโทรศัพท ซ่ึง
รองประธาน กสทช.(พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ)  เห็นดวยกับแนวทางท่ี ๑  

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ :    การปรับปรุงระบบเสียงและการนําเสนอในหองประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน  กสทช. : 

ประธาน กสทช. 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. พิจารณาดําเนินการปรับปรุงระบบเสียงและการ 
                               นําเสนอในหองประชุมชั้น ๑๒ สํานักงาน กสทช.  ท้ังนี้ เพ่ือใหการประชุมเปนไป                           

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตามขอสังเกตของประธาน กสทช. 
 
ประธาน   ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖  ในวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖     
                             ใหท่ีประชุมทราบ กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
  
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๕  น.  
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