
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 

วันศุกรท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๓๐  น. 
ณ  หองประชุม  ช้ัน 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. 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. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน  ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศศิวะวิลาส   ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๕. นายขจรศักดิ์  ทานานนท  ผูบริหารระดับตน 
    กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นายสมสกุล  ชัยกาญจนาศักดิ์ ผูบริหารระดับตน  
   กลุมงานเลขาธิการและกํากับดูแลองคกร 
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 
๑๓. นางสาวพรวิไล  แจมมณี   ลูกจาง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผูช้ีแจง 
 
๑. นายไตรรัตน  วิริยะศิริกุล   รองเลขาธิการภารกิจยุทธศาสตรและกิจการองคกร  
๒. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ  ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการ 
    กลุมงานบริหารคดีและนิติการ 
๓. นายองอาจ  เรืองรุงโสม   ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการ 
    กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๔. นางอัจฉรา  ปณยวนิช   ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานทรัพยากรบุคคล 
๕. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน    ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
   กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๖. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
   กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๗. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล  ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ

กลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนและวิทยุในระบบ
ดิจิตอล 

๘. นายสมบัติ  ลีลาพตะ  ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
   กลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน 
๙. นางรมิดา  จรินทิพยพิทักษ  ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ

กลุมงานสงเสริมการแขงขันและกํากับดูแลตนเอง 



๓ 
 

๑๐. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท  ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๑. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม  ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
๑๒. นายนิพนธ  จงวิชิต  ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๑๓. นายชัยยุทธ  มังศรี  ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๔. นางธันยพร  เปาทอง  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานสงเสริมการแขงขันและกํากับดูแลตนเอง 
๑๕.  นายอดุลย  วิเศษบุปผา  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ 
๑๖.  นายณัฐนนท  ลี้ศัตรูพาย  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๗. นางสาววิไล  เถ่ือนทองแถว  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๘.  นางสาวรุจิรัตน  โกยกุล  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   กลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๑๙.  นายพิชัย  รวมภูมิสุข  ลูกจาง 
   กลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนและวิทยุในระบบ

ดิจิตอล 
๒๐.  นายณัฐพัฒน  ชินบุตร  ลูกจาง 
   กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
    
เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐  น.  
 
ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

๑. กลาวสวัสดีเนื่องในวันสงกรานตปใหมไทย และขอบคุณกรรมการท่ีไดเขารวมงาน    
สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานตเม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ท่ีผานมา รวมท้ังขอขอบคุณสํานักงาน 
กสทช. ท่ีชวยดําเนินการจัดงานดังกลาวไดเรียบรอยดี 

๒. เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช . ไดไปเปนประธานพิธีมอบบัตร         
ผูประกาศสํานักงาน กสทช. ท่ีศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ซ่ึงมีผูเขารวมประมาณ ๒๐๐ คน โดยมีรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย  นาคพงศ) ไดใหเกียรติมาแสดงปาฐกถาพิเศษ 



๔ 
 

๓. ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๒๓ (พิเศษ) เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ท่ีประชุมไดมี
มติเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรา ๗๐ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๕ ราย ไดแก  

๑) ดานกิจการกระจายเสียง (พล.อ.ธวัชชัย  สมุทรสาคร) 
๒) ดานกิจการโทรทัศน (นายพิชัย  อุตมาภินันท) 
๓) ดานกิจการโทรคมนาคม (นายอมรเทพ  จิรัฐิติเจริญ) 
๔) ดานการคุมครองผูบริโภค (นายประเสริฐ  อภิปุญญา) 
๕) ดานการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (พล.อ.บุณยวัจน  เครือหงส) 
ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. เรงจัดเตรียมสถานท่ีทํางานและอุปกรณตางๆท่ีจําเปน เพ่ือ

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการ ซ่ึงคาดวาคณะกรรมการชุดดังกลาวจะเริ่มปฏิบัติหนาท่ี
ประมาณตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖  

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. 

รับไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๒๖ มีนาคม 

๒๕๕๖       
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๒๖ มีนาคม 

๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
  
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๕๖   
   
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี 

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยขอใหสํานักงาน กสทช. 
จัดสงรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ป ๒๕๕๕ ท่ีจัดพิมพเปนรูปเลมเรียบรอย
แลวให กสทช. ทุกทานตอไป 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทยฯ ไดทักทวงในเรื่องการดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตใหใชคลื่น ๑๘๐๐ MHz ท่ีสํานักงาน กสทช . 
รายงานวากําลังอยูระหวางการรางคําสั่งแตงตั้งนั้นไมนาจะถูกตอง เนื่องจาก       
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ ไดพิจารณารางคําสั่งดังกลาวไปแลว จึงขอให
สํานักงาน กสทช. เรงดําเนินการใหมีความคืบหนาในเรื่องดังกลาวโดยเร็วดวย 
เพราะยิ่งลาชาจะยิ่งเสียหาย  

 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน : ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ)  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน ระหวางวันท่ี ๑ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ตามท่ี ประธาน กสท.    
(พันเอก นทีฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก เศรษฐพงคฯ)    
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี 

ประธาน กทค. ( พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   :    เรื่องเพ่ือทราบ  
 
 เลขาธิการ กสทช. ขอใหท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน ๑๑ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก นที  

ศุกลรัตน) ประจําเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ : รองประธาน กสทช. 
(พันเอก นทีฯ)  

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช .      

(พันเอก นที  ศุกลรัตน) จํานวน ๓ ทาน ไดแก พลตํารวจเอกชาญชิต  เพียรเลิศ         
พลเอกสุเจตน  วัฒนสุข และนายสวัสดิ์  โชติพานิช ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจาง     
ท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามเอกสารท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์

 งามสงา) ประจําเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ : กสทช. พันตํารวจเอก 
ทวีศักดิ์ฯ   

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสงา) จํานวน ๓ ทาน ไดแก พันตํารวจเอก(พิเศษ)ชัยทัศน  รัตนพันธุ    
นายวิศาล  วุฒิศักดิ์ศิลป และนายสถิตย  สิริสวัสดิ์ ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจาง     
ท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามเอกสารท่ี กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ เสนอ 



๖ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช .  (นายประเสริฐ          

ศีลพิพัฒน) ไตรมาสท่ี ๑/๒๕๕๖ : กสทช.ประเสริฐฯ   
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นายประเสริฐ     

ศีลพิพัฒน) จํานวน ๓ ทาน ไดแก นายเหรียญชัย  เรียววิไลสุข  ดร.เชิดชัย  ขันธนะภา 
และนายไพรัช  วรปาณิ ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตามขอ 
๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ 
และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช.ประเสริฐฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ : มท.    
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือนกุมภาพันธ 
๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 อนึ่ง กสทช. ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. กําหนดแนวทางการแกไขปญหา
ระยะยาวเก่ียวกับอุปกรณ RFID ในทางเขา – ออกของอาคารตางๆ แทนการไล
จับกุมเปนรายกรณีไปเรื่อยๆ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ :  รายงานผลการประชุม APT Wireless Group ครั้งท่ี ๑๔ (AWG-๑๔) : วภ., ตย. 
 
มติท่ีประชุม              รับทราบรายงานผลการประชุม APT Wireless Group ครั้งท่ี ๑๔ (AWG-๑๔) 

ระหวางวันท่ี ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเกท กรุงเทพมหานคร 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 อนึ่ง กสทช. ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. จัดสงรายละเอียดเอกสารการ
ประชุมดังกลาวให กทค. ทราบดวย เนื่องจากสาระการประชุมเปนเรื่องเก่ียวกับ
กิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :  ขอเสนอของเครือขายครอบครัวรณรงคหยุดพนันตอมาตรการควบคุมและกํากับ

ดูแลการใหบริการ SMS การพนันและเส่ียงโชค : กสทช.ประวิทยฯ 
 
มติท่ีประชุม              ๑. รับทราบขอเสนอของเครือขายครอบครัวรณรงคหยุดพนันตอมาตรการควบคุม

และกํากับดูแลการใหบริการ SMS การพนันและเสี่ยงโชค ตามเอกสารท่ี กสทช.
ประวิทยฯ เสนอ    

 



๗ 
 

 
 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ท้ังสวนงานดานกิจการโทรคมนาคมและดาน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน รับเรื่องขอเสนอของเครือขาย
ครอบครัวรณรงคหยุดพนันตอมาตรการควบคุมและกํากับดูแลการใหบริการ 
SMS การพนันและเสี่ยงโชคไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ :  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน

มีนาคม ๒๕๕๖ : ปบ.      
 
มติท่ีประชุม              รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน

มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตการประชุมครั้ ง ท่ี ๕/๒๕๕๔ – ๒/๒๕๕๖ (งานคาง
ดําเนินการ) จํานวน ๒๑ เรื่อง แยกเปนดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๒ เรื่อง      
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑๙ เรื่อง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา กสทช. (พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร) 

ระหวางวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ : กสทช. พลเอก สุกิจฯ   
 
มติท่ีประชุม              รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ    

ขมะสุนทร) จํานวน ๓ ทาน ไดแก พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ  พลเอก มนตรี  
สังขทรัพย และนายสามารถ  รัตนประทีปพร ระหวางวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจาง 
ท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามเอกสารท่ี กสทช. พลเอก สุกิจฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ :  สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการตอ ราง 

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ : กสท., อนุกรรมการจัดทํา
มาตรฐานดานเทคนิคในกิจการกระจายเสียงฯ, ทส.   

     
มติท่ีประชุม              ๑. รับทราบสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการตอ 

รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. รับทราบ รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีมีการ
แกไข ภายหลังจากการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ   

 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ :  การเดินทางไปศึกษาดูงานเทคนิค งานระบบการบริหารจัดการ และการกํากับ
ดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ของสถานีวิทยุโทรทัศน CCTV 
กลาง แหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน : กสท., กส.   

     
มติท่ีประชุม              รับทราบการเดินทางไปศึกษาดูงานเทคนิค งานระบบการบริหารจัดการ และการ

กํากับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ของสถานีวิทยุโทรทัศน CCTV 
กลาง แหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนของ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ พรอมคณะ 
ระหวางวันท่ี ๑๑ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ซ่ึงมีบุคคลภายนอก (รศ. ดร.ประธาน  
วัฒนวาณิชย) ทําหนาท่ีผูประสานการติดตอดูงาน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ    

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ :  การเดินทางเขารวมประชุมกับคณะกรรมการการส่ือสารแหงรัฐบาลกลาง 

(Federal Communications Commission - FCC) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และการเขารวมงานสัมมนาของ National Association of Broadcasters 
ระหวางวันท่ี ๖ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา : กสท., ปส.๑   

 
มติท่ีประชุม              รับทราบการเดินทางของอนุกรรมการฯ เพ่ือเขารวมประชุมกับคณะกรรมการการ

สื่อสารแหงรัฐบาลกลาง (Federal Communications Commission - FCC) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และการเขารวมงานสัมมนาของ National Association of 
Broadcasters ระหวางวันท่ี ๖ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  :   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ :   แกไขประกาศ กทช. เรื่อง การเปดเสรีการใหบริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวาง

ประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) ท่ีมีโครงขายเปนของ
ตนเอง : กทค., ปท.๒ 

   
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบใหยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง การเปดเสรีการ

ใหบริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวางประเทศ (International Private 
Leased Circuit : IPLC) ท่ีมีโครงขายเปนของตนเอง ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ไดนําลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ 
กทช. เรื่อง การเปดเสรีการใหบริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวางประเทศ 
(International Private Leased Circuit : IPLC) ท่ีมีโครงขายเปนของตนเอง 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหนํารางประกาศดังกลาวเสนอประธาน 
กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนามตอไป 



๙ 
 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ :   รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชใน

การจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับท่ี ๒) : 
กทค., สท.   

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมเสียงขางมาก ( ประธาน กสทช., รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ), 

รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ), กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ, กสทช. 
สุทธิพลฯ, กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ, กสทช. ผศ. ดร. 
ธวัชชัยฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ ) มีมติเห็นชอบในหลักการ ราง ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับท่ี ๒) โดยใหสํานักงาน 
กสทช. ไปดําเนินการจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะระยะเวลา ๓๐ วัน โดยวิธีการ
ยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซดของสํานักงาน กสทช. และการจัด
ประชุมหารือเฉพาะกลุมผูรับใบอนุญาต (Focus Group) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๒๘ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ สําหรับท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทยฯ และ กสทช.       
สุภิญญาฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นไปดําเนินการ รวม ๒ 
ประเด็น ไดแก ๑) ใหดําเนินการตรวจสอบเรื่องการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชใน
การจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคมวาได
ดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายได
เพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือ
สังคมแลวหรือไม และใหดําเนินการบังคับตามประกาศในเรื่องการจัดเก็บรายได
จากผูรับสัมปทานโดยเครงครัดดวย และ ๒) ในการจัดรับฟงความคิดเห็นราง
ประกาศฉบับใหม ใหสอบถามประเด็นนิยามผูรับใบอนุญาตวาครอบคลุมถึงผูรับ
สัมปทานหรือไมใหชัดเจน เพ่ือไมเกิดชองวางการตีความดังปจจุบัน และสํานักงาน 
กสทช. สามารถบังคับใชประกาศอยางตรงไปตรงมา 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๑๑ ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๖ ขอแกไขขอความในระเบียบวาระท่ี ๕ .๒ และมีบันทึกท่ี สทช . 
๑๐๐๓.๑๐/๓๓๕  ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวใน
รายงานการประชุม ดังนี้ 

  “ผมเห็นชอบใหมีการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
จัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคม แตผมเห็นวา ในการจัดทํารางประกาศใหมนั้นควรมีความชัดเจน
ในประเด็นการนิยาม “ผูรับใบอนุญาต” วา ผูรับใบอนุญาตท่ีมีหนาท่ีจัดสรรรายได
จากการใหบริการโทรคมนาคมใหแกกองทุน USO คือผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมทุกราย เพ่ือใหสอดคลองตามมาตรา ๘๐ แหง พ.ร.บ. การประกอบ



๑๐ 
 

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีกําหนดไววา ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมใด
ท่ี ได รับอนุญาต สัมปทาน สัญญาจากการสื่ อสารแห งประเทศไทยหรือ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยอยูแลวกอนวันท่ี พ.ร.บ. นี้ใชบังคับ ใหถือวาผูนั้น
มีสิทธิหนาท่ีและความรับผิดเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. นี้ดวย ในขณะ
ท่ีตามมาตรา ๑๗ แหง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน วางหลักวา คณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตองจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
ตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในมาตรานี้ และมาตรา ๑๘ กําหนดวา ใหผูรับใบอนุญาตมี
สวนรวมรับผิดชอบในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง ดังนั้น ผูรับ
สัมปทานจึงมีหนาท่ีจะตองจัดสรรรายไดแกกองทุน USO ตามบทบัญญัติแหง 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ มาตรา ๘๐ วรรค ๒ ประกอบมาตรา 
๑๗ และมาตรา ๑๘ และตามท่ีประกาศฯ กําหนด ผมจึงไมเห็นชอบท่ีจะมีการ
นิยามใหยกเวนหนาท่ีดังกลาวแกผูประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไดรับอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญา อยูกอนวันท่ี พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ    
ใชบังคับ ตามท่ีสํานักงานเสนอในรางประกาศท่ีปรับปรุง ซ่ึงในคราวท่ีมีการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศฉบับแรกนั้น ผูประกอบการสวนใหญก็แสดง
ความไมเห็นดวยตอขอเสนอดังกลาว อีกท้ังท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ ก็
เคยมีมติใหตัดขอความยกเวนดังกลาวออกแลว 

  อยางไรก็ตาม เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงวา ในปท่ีผานมาบริษัทผูรับสัญญา
สัมปทานท้ังหลายมิไดจัดสรรเงินแกกองทุน USO เลย ดังนั้น จึงเห็นควรท่ี
สํานักงาน กสทช. ตองดําเนินการตรวจสอบ และหากพบการกระทําผิดก็ตอง
ดําเนินมาตรการบังคับและกําหนดบทลงโทษตอไปดวย เพ่ือไมเปนการละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ี  

  นอกจากนี้ ผมยังเห็นวา กรณีท่ีมีการเรียกเก็บเงินคา USO จากผูรับสัมปทาน
ซ่ึงเปนผูประกอบการรายใหญยอมจะทําใหฐานรายไดในการเรียกเก็บเงินคา USO 
โดยรวมเพ่ิมมากข้ึน อันจะสงผลใหสามารถกําหนดอัตราการเรียกเก็บเงินคา USO 
ลดลงไดอีก ซ่ึงจะสงผลดีตอผูประกอบการในภาพรวมอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตอผูประกอบการรายเล็ก 

  สวนในประเด็นเรื่องการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอราง
ประกาศฯ ผมเห็นควรดําเนินการเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ วันตามมาตรา ๒๘ 
แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และตองประกาศเชิญชวน
ลวงหนาอยางนอย ๑๕ วันตามระเบียบ กทช. วาดวยการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไปมีระยะเวลา
เพียงพอในการรวมแสดงความคิดเห็น รวมถึงควรมีการประเมินผลกระทบจากการ
กํากับดูแลตามหลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบจากการ
กํากับดูแลของสํานักงาน กสทช. ดวย” 

 
 
 



๑๑ 
 

 

 ๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๒๗ ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้ 

  “ดิฉันเห็นดวยในหลักการเก่ียวกับการปรับปรุงประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
แตยังมีขอพิจารณาเก่ียวกับการบังคับใชประกาศท่ีผานมา เนื่องจากไมชัดเจนวา
สํานักงาน กสทช. ไดจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูประกอบกิจการโทรคมนาคมซ่ึง
ได รับอนุญาต สัมปทาน สัญญาจากการสื่ อสารแห งประเทศไทย หรือ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ นี้ใชบังคับหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือสํานักงาน 
กสทช. ไดระบุในความเปนมา (๒.๒) ของวาระนี้วา “...กําหนดใหผูรับใบอนุญาต
ทุกราย (ไมรวมถึงผูรับสัมปทาน) มีหนาท่ีในการจัดสรรรายไดจากการใหบริการ
โทรคมนาคมใหแกกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการฯ...” 

  เนื่องจากกรณีดังกลาวสํานักงาน กสทช. ตองดําเนินการตามมาตรา ๘๐ วรรค
สอง แหง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีกําหนดให การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู ไดรับอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาจาก
การสื่อสารแหงประเทศไทยหรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยอยูกอนวันท่ี
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ นี้ใชบังคับ ตองอยู
ภายใตหลักเกณฑตามพระราชบัญญัตินี้ และตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด
บนพ้ืนฐานของหลักการการแขงขันโดยเสรีและอยางเปนธรรม ในการนี้ ใหถือวา  
ผู นั้ น มีสิทธิหน า ท่ีและความรับผิดชอบเชน เดียว กับผู รับ ใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย และในการกระทําความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีถือเปน
เหตุใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตได ถาเปนการกระทําของผูไดรับ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญานั้นได 

  ท้ังนี้ หากมีการบังคับใชประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บ
รายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ
เพ่ือสังคม และสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน จะเปนผลใหฐานรายไดใน
การเรียกเก็บคาธรรมเนียม USO สูงข้ึน และเปนผลใหสามารถกําหนดอัตราการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมลดลง อันเปนการสงเสริมการแขงขันในภาพรวมซ่ึงเปน
ประโยชนแกผูประกอบการรายเล็ก ดังนั้น จึงขอใหสํานักงาน กสทช. ไปศึกษาและ
ทบทวนตรวจสอบการดําเนินการมิใหเขาขายเปนการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีได 
และภายหลังจากการนํารางประกาศฉบับท่ีสองไปรับฟงความคิดเห็นตามกฎหมาย
แลว ควรพิจารณาหลักเกณฑใหรัดกุมและสามารถบังคับใชไดอยางตรงไปตรงมา” 

 
 
 



๑๒ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ :   แตงตั้งอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทางใหม ทดแทนตําแหนงท่ีวางดาน

โทรคมนาคม : กทค., วท. 
   
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติใหแตงตั้ง พันเอก ไพรัช  โอฬารไพบูลย เปนอนุกรรมการพิจารณาสิทธิ

แหงทาง แทนนายรัฐชทรัพย  นิชิดา อนุกรรมการท่ีขอลาออก ซ่ึงเปนการใช
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใหมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของ
คณะอนุกรรมการสิทธิแหงทางตามขอ ๑๒ ของประกาศ กทช .  เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสาหรือเดินสาย 
วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคมตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. เห็นชอบกําหนดคาตอบแทนคาเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิ
แหงทางใหม โดยใหไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔(๒) ของ
ระเบียบ กสทช .  วาดวยการประชุม คาตอบแทน และคาใชจายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๓. เห็นชอบกําหนดคาตอบแทนคาเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ท่ี กทช. 
ปฏิบัติหนาท่ี กสทช. แตงตั้งไว และท่ี กสทช. แตงตั้งตามระเบียบ กทช. เดิม ซ่ึงยัง
ไมหมดวาระการปฏิบัติหนาท่ี โดยใหไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ในอัตราใหม 
ตามขอ ๑๔(๒) ของระเบียบ กสทช. วาดวยการประชุม คาตอบแทน และ
คาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ .ศ .  ๒๕๕๔ ตามท่ี
เลขาธิการ กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔ :  แนวทางการเปดเผยรายงานการประชุม กสทช . แบบบันทึกเสียงลงส่ือ

บันทึกเสียง : ปบ.    
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการเปดเผยรายงานการประชุม กสทช. แบบบันทึกเสียงลงสื่อ

บันทึกเสียง ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. กรณีท่ีประชุม กสทช. มีมติใหเปนการประชุมลับ ใหสํานักงาน กสทช. หยุด

บันทึกเสียงการประชุมในวาระดังกลาว 
 ๒. กรณีท่ีกรรมการ กสทช. มีความประสงคจะขอใหสํานักงาน กสทช. จัดทํา

สําเนารายงานการประชุมแบบบันทึกเสียงลงสื่อบันทึกเสียง เพ่ือใชในการ
ตรวจสอบความถูกตองกอนการรับรองรายงานการประชุม ขอใหมีบันทึกแจง
สํานักงาน กสทช. เพ่ือดําเนินการตามความประสงคภายในระยะเวลา ๑-๒ วัน 
เพ่ือใหทันตอการตรวจรับรองรายงานการประชุมไดโดยไมลาชา อนึ่ ง         
ใหสํานักงาน กสทช. และผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎกติกาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยเครงครัด 



๑๓ 
 

 ๓. เห็นชอบให กสท. และ กทค. นําแนวทางการเปดเผยรายงานการประชุม 
กสทช. แบบบันทึกเสียงลงสื่อบันทึกเสียงไปปฏิบัติ ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกันท้ังองคกร 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๕ :  หลักเกณฑการใชโครงขายโทรคมนาคมเพ่ือรองรับการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ 

IMT ยาน ๒.๑ GHz : กทค., คณะทํางานจัดทําหลักเกณฑการใชโครงขาย
โทรคมนาคม, วท.   

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงขางมาก ( ประธาน กสทช., รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ), 

รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ), กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ, กสทช. 
สุทธิพลฯ, กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ, กสทช. ผศ. ดร. 
ธวัชชัยฯ, กสทช. สุภิญญาฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ ) มีมติเห็นชอบราง
หลักเกณฑการใชโครงขายโทรคมนาคมเพ่ือรองรับการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 
IMT ยาน ๒.๑ GHz ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นํารางประกาศจํานวน ๓ ฉบับ   
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใหมีผลบังคับใชตอไป ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 ๑) รางประกาศ กสทช. เรื่อง การใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับ
โครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. ..... 

 ๒) รางประกาศ กสทช. เรื่อง การใชบริการขางโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี
ภายในประเทศ พ.ศ. ..... 

 ๓) รางประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบโครงขายเสมือน พ.ศ. ..... 
 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดทํา

บันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 
 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม 

๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้ 
  “ในการจัดทํารางประกาศ กสทช. ท้ัง ๓ ฉบับนี้ สํานักงาน กสทช. ไมได

ดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตามท่ีกําหนดในระเบียบ กทช. วา
ดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมิไดมีการประกาศเชิญชวน
ลวงหนาอยางนอย ๑๕ วันกอนการเริ่มตนรับฟงความคิดเห็น ซ่ึงตามระเบียบ
กําหนดองคประกอบท่ีจะตองแสดงเปนอยางนอยไดแก สาระสําคัญของประเด็น
ปญหา เหตุผลและความจําเปนในการดําเนินการ วัน เวลา สถานท่ี วิธีการ ข้ันตอน
และระยะเวลาในการดําเนินการ และรายละเอียดอ่ืนตามความเหมาะสม อีกท้ัง 
สํานักงาน กสทช. ยังมิไดนําเสนอขอมูลท่ีมีการวิเคราะหผลกระทบจากการออก
ประกาศท้ัง ๓ ฉบับอยางเพียงพอ เพ่ือประกอบการใชดุลยพินิจของ กทค. 
โดยเฉพาะในกรณีของรางประกาศเรื่อง การใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
รวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... และรางประกาศเรื่อง การใช
บริการขามโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายในประเทศ พ.ศ. .... ท่ีมีการกําหนด



๑๔ 
 

ยกเวนการอยูภายใตบังคับของประกาศ กทช. วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในขณะท่ีรางประกาศเรื่อง บริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี
แบบโครงขายเสมือน พ.ศ. .... ก็มีการกําหนดยกเวนการอยูภายใตบังคับของ
ประกาศ กทช. เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายสงบริการ
และบริการขายตอบริการ ซ่ึงผมเคยใหความเห็นในชั้นกลั่นกรองไวแลววา 
สํานักงาน กสทช. ควรท่ีจะนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาในลักษณะการ
เปรียบเทียบใหเห็นวามีหลักการหรือประเด็นสําคัญตามประกาศท่ียกเวนนั้น    
สวนใดบางท่ีไมปรากฎในรางประกาศใหม และมีสวนใดบางท่ีใชหลักการท่ีแตกตางกัน 
ท้ังนี้ โดยควรมีการอธิบายเหตุผลในการปรับเปลี่ยนหลักการและสาระสําคัญ
ดังกลาวประกอบดวย แตสํานักงาน กสทช. ก็มิไดดําเนินการในเรื่องนี้แตอยางใด 

  ดวยเหตุนี้ผมจึงไมอาจใหความเห็นชอบตอรางประกาศท่ีมิไดดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดและไม มีการนําเสนอขอมูลอยางเพียงพอเ พ่ือ
ประกอบการใชดุลยพินิจโดยรอบคอบนี้ได” 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๖ :  ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดสรรคล่ืนความถี่สําหรับกิจการ    

วิทยุคมนาคมเพ่ือความม่ันคงของรัฐ พ.ศ. .... และแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ประสานงานการบริหารคล่ืนความถี่ เ พ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (พ.ศ. ๒๕๕๖) : กทค., วภ.    

   
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบ ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการ

จัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความม่ันคงของรัฐ พ.ศ. ....  
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอประธาน 
กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนามกอนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

 ๒. อนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความ
ม่ันคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (พ.ศ. ๒๕๕๖) 
โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และวาระการปฏิบัติหนาท่ี ๑ ปนับตั้งแต
วันท่ีมีคําสั่งแตงตั้ง โดยใหไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔(๒) 
และขอ ๑๗ ของระเบียบ กสทช . วาดวยการประชุม คาตอบแทนและ
คาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑) พันเอก เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ  ท่ีปรึกษา 
 ๒) พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร   ท่ีปรึกษา 
 ๓)  พลเอก ชิตศักดิ์  ประเสริฐ   ท่ีปรึกษา 
 ๔) พลเรือเอกอมรเทพ  ณ บางชาง  ประธานอนุกรรมการ 
 ๕)  พลโท ชุมพล  เกิดนาค   รองประธานอนุกรรมการ 
 ๖) รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจภูมิภาค รองประธานอนุกรรมการ 
  และบูรณาการ หรือผูแทน 
 



๑๕ 
 

 
 ๗) พลเอก สมเกียรติ  สุทธิไวยกิจ   อนุกรรมการ 
 ๘) เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ หรือผูแทน อนุกรรมการ  
 ๙) ผูอํานวยการกองการสื่อสาร กรมการปกครอง อนุกรรมการ 
  กระทรวงมหาดไทย หรือผูแทน 
 ๑๐) เจากรมการสื่อสารทหาร    อนุกรรมการ 
  กองบัญชาการกองทัพไทย หรือผูแทน  
 ๑๑)เจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม อนุกรรมการ 
  หรือผูแทน 
 ๑๒) เจากรมการทหารสื่อสาร หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
 ๑๓) เจากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุกรรมการ 
  ทหารเรือ หรือผูแทน 
 ๑๔) เจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ  อนุกรรมการ 
  หรือผูแทน 
 ๑๕) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
 ๑๖) ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับ  อนุกรรมการ 
  วิทยุคมนาคม หรือผูแทน 
 ๑๗) ผูอํานวยการกลุมงานภูมิภาค หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
 ๑๘) พันเอก ศิริพงษ  พุมพวง    อนุกรรมการ 
 ๑๙) พันเอก นรินทรักษ  เชษฐศิริ   อนุกรรมการ 
 ๒๐) พันเอก กิตติ  สมสนั่น    อนุกรรมการ 
 ๒๑) นายชลรัช  จิตในธรรม    อนุกรรมการ 
 ๒๒) นางสาวรุงมณี  เมฆโสภณ    อนุกรรมการ 
 ๒๓) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๒๔) นายอดุลย  วิเศษบุปผา   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๒๕) นายมนตสรรพ  ทรงแสง   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่น
ความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 
(พ.ศ. ๒๕๕๖) ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และ
มติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๗ :  สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการตอ ราง 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหใชคล่ืนความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน เพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....  : กสท., จส. 
   

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีตอความคิดเห็นสาธารณะและแนวทาง
ดําเนินการของ ราง ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหใช
คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน เพ่ือประกอบกิจการ
ทางธุรกิจ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. 
นําไปลงเผยแพรในเวบไซตของสํานักงาน กสทช. ตอไป 

 ๒. ท่ีประชุมเสียงขางมาก ( ประธาน กสทช., รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ), 
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ), กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ, 
กสทช. สุทธิพลฯ, กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. พลเอก สุกิจฯ )  มีมติเห็นชอบ ราง ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกใหใชคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน เพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช. 
(พันเอก นทีฯ) เสนอ และใหนําเสนอประธาน กสท. ลงนามในประกาศดังกลาว ใน
ฐานะปฏบิัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอไป ท้ังนี้ 
ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

 สําหรับท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ, กสทช. ประวิทยฯ 
และ กสทช. สุภิญญาฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นสงให
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๔๓ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม 

๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้ 
  “ดวยผมเคยแสดงความเห็นในการพิจารณารางประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหใชคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศนเพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... กอนการรับฟงความคิดเห็นไวแลว
วา ควรมีการนําประสบการณและบทเรียนท่ีไดรับจากกรณีการจัดประมูลคลื่น
ความถ่ียาน ๒.๑ GHz เพ่ือใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ๓G มาใชประกอบการ
พิจารณาอยางจริงจัง โดยเฉพาะในประเด็นเคยถูกวิพากษวิจารณ ดังนี้ 

  ๑) เรื่องการวางหลักประกัน ควรกําหนดใหสามารถใชหนังสือรับรองจาก
สถาบันการเงิน หรือ Bank Guarantee ได ซ่ึงเปนบรรทัดฐานเดียวกันกับ
หลักเกณฑตามท่ีกําหนดในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

  ๒) เรื่องราคาตั้งตน ควรกําหนดใหมีการเคาะเพ่ือใหราคาขยับข้ึน โดยไม
ยอมรับท่ีจะยุติการประมูลท่ีราคาตั้งตน 

  ๓) เรื่องอํานาจการพิจารณาวาเปนของ กสทช. หรือของคณะกรรมการชุดเล็ก 
ควรมีการพิจารณาดําเนินกระบวนการใหรัดกุมมากยิ่งข้ึน เนื่องจากยังคงเปน
ประเด็นท่ีมีการฟองคดีและยังคงมีการตีความขอกฎหมายท่ีแตกตางกันอยู 



๑๗ 
 

 
  โดยท่ีปรากฏวา ตามเนื้อหาของรางประกาศท่ีเสนอในคราวนี้ยังไมมีการแกไขใน

เรื่องการวางหลักประกัน ท้ังท่ีเปนประเด็นท่ีคณะกรรมาธิการ วุฒิสภาเคยตั้งขอสังเกต
ไว เนื่องจากเห็นวา การกําหนดใหผูเขาประมูลตองวางเงินสดนั้นถือเปนการกีดกัน
ผูประกอบการรายเล็กท่ีไมมีเงิน จึงไมเปนการสงเสริมรายยอยและไมสงเสริมใหเกิดการ
แขงขัน ผมจึงยังไมสามารถใหความเห็นชอบตอรางประกาศตามท่ีนําเสนอได 

  สวนในประเด็นเก่ียวกับผูมีอํานาจลงนามในรางประกาศ กสทช. ผมยืนยันวาควรมี
การตรวจสอบวาแนวทางท่ีชอบดวยกฎหมายเปนเชนไร เนื่องจากตาม พ.ร.บ. องคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗(๒๔) นั้น กําหนดให กสทช. เปนผูมีอํานาจหนาท่ีออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช.  และแมตามมาตรา 
๒๓ วรรคทายของ พ.ร.บ. ฉบับดังกลาว จะกําหนดวา ในการปฏิบัติหนาท่ี กสทช. อาจ
มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ไดก็ตาม แต
อํานาจในการลงนามรางประกาศฯ เปนอํานาจสําคัญและเปนอํานาจหนาท่ีเฉพาะของ
ประมุขในองคกร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไวสําหรับปฏิบัติดวยตนเอง ซ่ึงตาม
หลักการมอบหมายอํานาจหนาท่ี (Delegation of Authority) ตองพิจารณาใน
ลักษณะของอํานาจหนาท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของเรื่องนั้น ดังนั้น หากไมมี
การดําเนินการเพ่ือตรวจสอบขอกฎหมายในประเด็นนี้ใหกระจางชัด ก็ควรท่ีจะ
พิจารณาใหประธาน กสทช. เปนผูลงนามในประกาศตางๆ เทานั้น เพ่ือปองกันมิใหเกิด
ขอพิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมายของรางประกาศจนเปนคดีปกครองจากการใช
อํานาจทางปกครองของเจาหนาท่ีท่ีตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น 
ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙(๑)”   

 ๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๒๗ ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้ 

  “๑. กรณีการวางหลักประกัน ดิฉันเห็นวาควรกําหนดใหสามารถใชหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคาร นอกเหนือจากเงินสดหรือเช็คท่ีธนาคารสั่งจาย ตามบรรทัดฐาน
ของหลักเกณฑท่ีกําหนดในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ดวยเหตุผลวาการกําหนด
เง่ือนไขใหผูเขาประมูลตองวางหลักประกันเฉพาะท่ีเปนเงินสดหรือเช็คท่ีธนาคารสั่ง
จายนั้นถือเปนการกีดกันผูประกอบการรายยอยท่ีไมมีทุนหมุนเวียนเปนเงินสดตาม
อัตราท่ีประกาศกําหนด ไมเปนการสงเสริมผูประกอบการรายยอย และไมสงเสริม
ใหเกิดการแขงขัน ซ่ึงเปนประเด็นท่ีกรรมาธิการวุฒิสภาไดตั้งขอสังเกตไวตอการ
ดําเนินการจัดประมูลคลื่นความถ่ียาน ๒.๑ GHz 

  ๒. ดานอํานาจหนาท่ีของบอรด กสทช. นั้น ดิฉันขอยืนยันความเห็นตามท่ีสงวน
ความเห็นมติประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ เก่ียวกับการมอบอํานาจดําเนินการใหแก 
กสท. หรือ กทค. ซ่ึงในระหวางท่ีรอความเห็นทางกฎหมายจากสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาหรือในระหวางท่ี กสทช. ยังไมมีมติมอบอํานาจดําเนินการใดๆ และยังไมมีแนว
ปฏิบัติท่ีชัดเจน ตองถือวาอํานาจหนาท่ีในทุกกรณียังเปนของ กสทช. ดังนั้น อํานาจ
หนาท่ีตามมาตรา ๒๗(๔) วาดวยการพิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถ่ีฯ 
ซ่ึงดําเนินการตามประกาศฉบับนี้ยังคงเปนของ กสทช.” 



๑๘ 
 

 
 ๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้ 
  “๑. (ราง) ประกาศฯ ฉบับนี้พยายามกําหนดกรอบกวางของการประมูลคลื่น

ความถ่ีประเภทบริการทางธุรกิจ โดยไมเจาะจงถึงสิ่งท่ีจะประมูล ท้ังท่ีควรทําแยก
เพ่ือเนนการประมูลหนึ่งๆ เทานั้น เชนเดียวกับกรณีการประกาศหลักเกณฑและ
วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลยาน ๒.๑ 
GHz (3G) ท่ีผานมา ดังนั้น (ราง) ประกาศฯ ฉบับนี้ ควรทําใหเปนการเฉพาะเพ่ือ
การประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน ระบบดิจิตอล ท่ีจะเกิดข้ึนในเร็วๆนี้
เทานั้น เพ่ือเขาสูการประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 

  ๒. ขอ ๘.๓ ของ (ราง) ประกาศฯ ฉบับนี้ ท่ีกําหนดข้ันตอนการเขารวมประมูล
วา ผูขอรับใบอนุญาตจะตองวางหลักประกันการประมูลเปนเงินสดหรือเช็คท่ี
ธนาคารสั่งจาย และหนังสือสนับสนุนทางการเงินในการประกอบกิจการ ประเด็นนี้
ผมมีความเห็นวา เปนการเอ้ือประโยชนแกบริษัทรายใหญ เพราะไมใหโอกาสใน
การใชหลักประกันรูปแบบอ่ืน เชน หนังสือคํ้าประกันการกูยืมจากธนาคาร ซ่ึงควร
จะสามารถใชเปนหลักฐานไดเชนกัน นอกจากนี้ยังควรมีการกําหนดมูลคาของเงิน
ประกันท่ีชัดเจน อาทิ เปนสัดสวนเทาใดกับราคาเริ่มตนการประมูลใน (ราง) 
ประกาศฯ ฉบับนี้ดวย 

  ๓. กฎของการประมูลตามท่ีระบุในหมวด ๓ ของ (ราง) ประกาศฯ ฉบับนี้ ได
กําหนดรายละเอียดการประมูลใหเปนการประมูลหลายรอบ (multiple rounds) 
และเสนอราคาสูงข้ึนเรื่อยๆ (ascending bid) คือ ผูเขารวมการประมูลตองเสนอ
ราคาท่ีสูงกวาราคาเริ่มตนและราคาท่ีตนเองไดเสนอในครั้งกอนหนาเทานั้น หาก 
(ราง) ประกาศฯ ฉบับนี้ มีความประสงคจะกําหนดกรอบในวงกวางก็ไมควรใส
วิธีการประมูลในรายละเอียดลงไป ท้ังนี้ จากการปรึกษาผูเชี่ยวชาญการประมูลก็
สนับสนุนเหตุผลดังกลาว เพราะโดยแทจริงแลวกฎของการประมูลนั้นมีความ
หลากหลาย สําหรับการประมูลสิ่งท่ีแตกตางกัน แตละกระบวนการตางมีขอดีและ
ขอเสียท่ีไมเหมือนกัน ฉะนั้น กฎของการประมูลควรโยงกับสิ่งท่ีจะประมูลเฉพาะ
อยางและตองผานการประชาพิจารณเพ่ือประกอบการพิจารณาดวยเชนกัน เพราะ
หากกําหนดชี้ชัดวาจะตองใชรูปแบบนี้ในการประมูลเทานั้น หมายความวาจะไม
สามารถใชวิธีประมูลแบบอ่ืนๆ ได ท้ังท่ีอาจจะมีทางเลือกอ่ืนท่ีดีกวา 

  ๔. การประมูลคลื่นความถ่ีท่ีถือเปนทรัพยากรของชาติ มีความแตกตางกัน
อยางสิ้นเชิงกับการประมูลเพ่ือจัดซ้ือพัสดุของสํานักนายกรัฐมนตรี (E-Auction) ท่ี 
(ราง) ประกาศฯ ฉบับนี้อางถึงการประมูล การจัดซ้ือวัสดุดังกลาว เนนการประมูล
ซ้ือวัสดุอุปกรณในราคาท่ีต่ําสุด แตการประมูลคลื่นความถ่ีกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศนนั้นมีลักษณะพิเศษท่ีคลายคลึงกับการประมูลคลื่น 3G มากกวา ซ่ึง
คํานึงถึงภาวะตลาด และการแขงขันหลังการประมูล จึงตองพิจารณาอยางถ่ีถวน 
การอางอิงเกณฑของสํานักนายกรัฐมนตรี ผมเห็นวาไมเหมาะสมเนื่องจากเปน
ธุรกิจคนละประเภทและมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน” 



๑๙ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๘ :  ขอเปล่ียนแปลงองคประกอบคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ี

ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน : กสท., มส.    
 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงองคประกอบคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติ

หนาท่ีภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศนจํานวน ๓ คณะ ซ่ึงเปนการใชอํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ โดยใหอนุกรรมการท่ีแตงตั้งใหมมีวาระการปฏิบัติหนาท่ีเทากับวาระท่ี
เหลืออยู ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนในการใชคลื่นความถ่ีดานกิจการ                                     
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 ๑) ใหนายวรพัฒน ทิวถนอม พนจากการเปนอนุกรรมการ 
 ๒) แตงตั้งให นายทวีเดช เสงแกว เปนอนุกรรมการแทน 
 ๑.๒ คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใชกฎหมายดานกิจการ                                      

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
 ๑) ใหนายพงษภัฏ เรียงเครือ พนจากการเปนอนุกรรมการ 
 ๒) แตงตั้งใหนายวรพัฒน ทิวถนอม เปนอนุกรรมการแทน 
 ๑.๓ คณะอนุกรรมการพิจารณาปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ๑) ใหนางเอ้ือพงศ อวมพิทยา  และนายวิเชียร จันทรโณมัย พนจาก

การเปนอนุกรรมการ 
 ๒) แตงตั้งให ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ และผูแทน ศอ.บต. เปน                                         

อนุกรรมการแทน 
  ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติ

หนาท่ีภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน ตามขอ ๑.๑ – ๑.๓ (เพ่ิมเติม) 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  ๖  :   เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖.๑ :  ขอใหพิจารณาการขอลาออกของนายประเสริฐ  อภิปุญญา : วย.    
 
มติท่ีประชุม ๑. ประเด็นการลาออกของนายประเสริฐฯ ซ่ึงสํานักงาน กสทช. เห็นวาไมปฏิบัติตามขอ 

๗๐ วรรคสอง ของระเบียบ กสทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ ตาม 
(๑) ท่ีประชุมมีมติ ใหเลขาธิการ กสทช. พิจารณาดําเนินการตามระเบียบ กสทช. วา
ดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ โดยคํานึงถึง
ความจําเปน ประโยชนสาธารณะ และความทับซอนของผลประโยชนของ กสทช. 

 



๒๐ 
 

 
 ๒. ประเด็นอนุมัติใหดําเนินการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงและการชะลอการ

จายเงินบําเหน็จ รวมท้ังเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในสวนของเงินสมทบและ
ผลประโยชนของเงินสมทบตาม (๒) และ (๓) ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา เนื่องจากไมมี
ขอกําหนดในระเบียบ กสทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีมติให
สํานักงาน กสทช. นํา พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . พิจารณาทบทวนระเบียบ กสทช . วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีความครบถวน
สมบูรณ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาตอไป 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทยฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นสงใหในภายหลัง 

 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการพิจารณาวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง ขอใหพิจารณาการขอลาออก
ของนายประเสริฐ อภิปุญญา เปนการประชุมลับ  

 ๒. รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๒/๙๐ ลงวันท่ี ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้  
  “ประเด็นการลาออกของนายประเสริฐฯ โดยไมปฏิบัติตามขอ ๗๐ วรรคสอง ของ

ระเบียบ กสทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ ตาม (๑) ท่ีประชุมมีมติ             
ใหเลขาธิการ กสทช. ดําเนินการตามระเบียบ กสทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
๒๕๕๕ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความจําเปน ประโยชนสาธารณะ และ
ความทับซอนของผลประโยชนของ กสทช. ในกรณีท่ีทําใหเกิดความลาชาในกระบวนการ
แตงตั้ งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งาน ตามมาตรา ๗๐(๓) แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓”    

 ๓. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๒๘ ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้ 

  “ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. และกลุมงานทรัพยากรบุคคลไดนําเรื่องเขาสูท่ีประชุม กสทช. 
เพ่ือใหพิจารณาการลาออกของนายประเสริฐ  อภิปุญญา พรอมท้ังไดชี้แจงวามีกระบวนการ
ดําเนินการทางวินัยตอนายประเสริฐ  อภิปุญญา กอนระเบียบ กสทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จะใชบังคับ อีกท้ังไดแจงเรื่องใหวุฒิสภารับทราบแลวตั้งแตชั้นการสรรหากรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ดิฉันเห็นวาขอเท็จจริงเก่ียวกับการกําหนดวันเพ่ือลงมติเลือกกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ นั้น วุฒิสภาเปนผูกําหนดข้ึนภายหลังจากท่ีศาลปกครองไดมีคําสั่ง
คุมครองชั่วคราว ดังนั้น ผูรับการสรรหาทุกรายจึงมิอาจทราบลวงหนากอน ๓๐ วัน อีกท้ังการ
กําหนดวันเพ่ือลงมติของวุฒิสภาก็กําหนดลวงหนาไวนอยกวา ๓๐ วัน จึงเปนไปไมไดท่ีผูสมัคร
เขารับการคัดเลือกฯ จะยื่นหนังสือลาออกจากหนวยงานท่ีสังกัดลวงหนาไดกอน ๓๐ วัน 
ประกอบกับในชั้นกระบวนการสรรหาฯ วุฒิสภาไดรับทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการทาง



๒๑ 
 

วินัยตอนายประเสริฐ  อภิปุญญา แลว แตยังคงมีมติเลือกใหเปนกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ จึงสะทอนวาวุฒิสภามิไดเห็นวาขอเท็จจริงท่ีรับทราบถือเปนประเด็นสําคัญท่ี
จะเปนขอยุติมิใหเลือกบุคคลดังกลาวเปนกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับระยะเวลาการยื่นหนังสือลาออกตามท่ีระเบียบ กสทช. วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดนั้นเปนการกําหนดในกรณีท่ัวไป มิใชกรณีซ่ึงเปนเหตุ
จําเปนและเกินวิสัยของบุคคลท่ีจะรับทราบลวงหนาไดตามเง่ือนไขระยะเวลาของระเบียบ อีกท้ัง
ปรากฏขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวเปนพนักงานของสํานักงาน กทช. ท่ีโอนยายมาโดยผลของ
กฎหมาย ตามมาตรา ๘๙ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๓ และยังมิไดรับการ
บรรจุหรือ กสทช. มีมติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ (บ๑) ในสํานักงาน กสทช. ตามท่ี
ระเบียบฉบับเดียวกันกําหนด จึงไมสามารถนําเง่ือนไขการลาออกลวงหนา ๓๐ วัน ตามระเบียบ
ขอ ๗๐ มากลาวอางไดในกรณีนี้ ดังนั้น การท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอใหยกเวนระเบียบเพ่ือกรณี
ดังกลาว จึงไมสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีปรากฏ 

  อนึ่ง การลาออกครั้งนี้เก่ียวพันกับการทําหนาท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ตามกลไกของ พ.ร.บ. องคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น การจะอนุมัติใหลาออกหรือไมยอมตองคํานึงถึง
ผลประโยชนท่ีจะเกิดจากระบบติดตามตรวจสอบโดยชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงมุงหวังให  
ทําหนาท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงานของ 
กสทช. กสท. กทค. สํานักงาน กสทช. ตลอดจนเลขาธิการ กสทช. ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี
เก่ียวของกับกิจการสาธารณะและประโยชนสาธารณะ ซ่ึงการนําเง่ือนไขระยะเวลาการ
ลาออกตามระเบียบบริหารงานบุคคลมาใชในกรณีนี้จึงเทียบกับผลกระทบท่ีจะตามมา
จากการไมอนุมัติใหลาออกไมได และอาจสืบเนื่องเปนปญหาเรื่องผลประโยชนขัดแยง
ของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. จากการท่ีไมตองถูกตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประวิงเวลาการตรวจสอบออกไป”  

 ๔. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๑๑ ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖    
ขอแกไขขอความในระเบียบวาระท่ี ๖.๑ และบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๖๑    
ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอใหแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงานการ
ประชุมจํานวน ๒ หนา ท้ังนี้ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ และบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๖๐ ลงวันท่ี 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้ 

  “๑. ลสทช. ใหขอเท็จจริงวา กรณีการดําเนินการทางวินัยนี้ไดเริ่มดําเนินการกอน
ระเบียบ กสทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ จะใชบังคับ และไดแจงเรื่อง
ใหวุฒิสภาทราบแลวตั้งแตในชั้นการสรรหากรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ การท่ีวุฒิสภายังคงลงมติเลือกนายประเสริฐ  อภิปุญญา เปนกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. จึงเปนดุลยพินิจวาขอเท็จจริงดังกลาว 
มิไดมีน้ําหนักสําคัญ 

 
 



๒๒ 
 

  ๒. การกําหนดวันลงมติเปนอํานาจของวุฒิสภา ผูไดรับการสรรหาจึงมิอาจทราบ
ลวงหนาไดกอน ๓๐ วันวาจะตองยื่นใบลาออกในวันใด อีกท้ังในการกําหนดวันลงมติใน
ครั้งนี้ก็เพ่ิงมีขาวมาไมเกิน ๓๐ วันกอนวันลงมติ ขอเท็จจริงจึงเปนไปไมไดท่ีผูสมัครจะ
ยื่นหนังสือลาออกลวงหนา ๓๐ วันได 

  ๓. ในประเด็นจํานวนวันท่ีตองยื่นหนังสือลาออกท่ีระเบียบกําหนดนั้นเปนการ
กําหนดกรณีท่ัวไป มิใชกรณีมีเหตุจําเปนอันไมอาจทราบลวงหนาและมีระยะเวลาการ
ลาออกจํากัดดังเชนกรณีนี้ การท่ี ลสทช. เสนอใหยกเวนระเบียบในสวนระยะเวลาการ
ยื่นลาออกลวงหนาจึงไมตรงกับขอเท็จจริง ท้ังนี้ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ 
พลเรือนฯ ซ่ึงใชเปนแนวทางในการออกระเบียบนี้ ก็กําหนดระยะเวลาการยื่นหนังสือ
ลวงหนาสําหรับกรณีท่ัวไปเทานั้น โดยไมมีการยกเวน สวนกรณีเหตุจําเปนเปนคนละ
ประเด็นกัน กรณีนี้จึงมิใชกรณีการยกเวนระเบียบตามท่ีเสนอใหพิจารณา 

  ๔. ในสวนขอเสนอเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยนั้น ตามขอ ๘๑ ของระเบียบ 
กสทช . วาดวยการบริหารงานบุคคลฯ กําหนดไววา การดําเนินการทางวินัยซ่ึง
ดําเนินการกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามระเบียบเดิมจนกวาจะแลวเสร็จ 
เม่ือ ลสทช. รับวาไดเริ่มดําเนินการทางวินัยในครั้งท่ีระเบียบเดิมใชบังคับ จึงตอง
พิจารณาหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินการทางวินัยตามระเบียบเดิม รวมถึงการ
ชะลอการจายเงินผลประโยชนตางๆ ก็ตองคํานึงถึงบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ
โดยเครงครัด 

  ๕. หาก ลสทช. ไมอนุมัติการลาออกเพ่ีอใหไปดํารงตําแหนงดังกลาว โดยอาง
ความเห็นทางกฎหมายของตนตอระเบียบ กสทช. วาดวยการบริหารงานบุคคลฯ ยอม
สงผลเปนการระงับผลท่ีจะเกิดจากการลงมติของวุฒิสภา ซ่ึงดําเนินการโดยชอบตาม 
พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเปน พ.ร.บ. ท่ีเปนฐานทางกฎหมาย
ในการออกระเบียบดังกลาวเอง ลสทช. จึงควรพิจารณาอนุมัติการลาออกโดยรอบคอบ 
มิใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินการโดยชอบตาม พ.ร.บ. ดังกลาว และมิใหเปนการ   
กาวลวงอํานาจแหงองคกรนิติบัญญัติ อีกท้ังการลาออกครั้งนี้เก่ียวพันกับการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และ ลสทช. กรณีไมอนุมัติการ
ลาออกตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดกับระบบติดตามตรวจสอบการกํากับดูแลท่ีเก่ียวของ
กับกิจการสาธารณะและประโยชนสาธารณะดวย และจะกอใหเกิดปญหาผลประโยชน
ขัดแยงของ กสทช. และ ลสทช. จากการท่ีไมตองถูกตรวจสอบหรือประวิงเวลาการ
ตรวจสอบออกไป” 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖.๒ :  รายงานความกาวหนาการพิจารณา ราง พระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนพัฒนาส่ือ
ปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. .... : ทบ.   

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานความกาวหนาการพิจารณา ราง พระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนพัฒนา

สื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน 
กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการจัดเตรียมขอมูลและชี้แจงทําความ
เขาใจกับผูท่ีเก่ียวของ อาทิ กลุมท่ีผลักดันรางกฎหมายฉบับนี้ ตลอดจนกรรมาธิการ 
และสมาชิกรัฐสภา เพ่ือใหมีความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ อนึ่ง หากกรรมการ กสทช. ทานใดมีความเห็นเพ่ิมเติมขอให
จัดสงสํานักงาน กสทช. เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามมติท่ีประชุมตอไป 

 
ประธาน ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ ในวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

ใหท่ีประชุมทราบ พรอมกลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๔๐  น.  
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