
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๓๐  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. นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ 
๕. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา กรรมการ 
๖. นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน กรรมการ 
๗. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท กรรมการ 
๘. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กรรมการ 
๙. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๐. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๑๑. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผูไมเขาประชุม 
๑. พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ ติดภารกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม  
๑. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจาหนาท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย กกเกียรติกุล ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานประธานกรรมการ 
   และการประชุม 
๒. นายบุญยิ่ง โหมดเทศน ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายขจรศักดิ์ ทานานนท ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๕. นายสมสกุล ชัยกาญจนาศักดิ์ ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานเลขานุการและการกํากับดูแลองคกร 
๖. นางนภาพร เกงสาร ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวกานตชนา เกตุสุวรรณ ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุภาวดี สดศรี ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอภิชญามล วารุณประภา ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
 

ผูช้ีแจง 
๑. นายดํารงค วัสโสทก ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการ กลุมงานการอนุญาต
   และกํากับวิทยุคมนาคม 
๒. นายองอาจ เรืองรุงโสม ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการ กลุมงานการอนุญาต
   ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๓. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน รักษาการ 
   ผูอํานวยการ กลุมงานวิชาการและจัดการ 
   ทรัพยากรโทรคมนาคม 
๔. นายอดุลย วิเศษบุปผา ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   กลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ 
๕. นายมนตสรรพ ทรงแสง ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
    กลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ 
๖. นางสาวกอกนก กิจบาลจาย ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน รักษาการ 
   ผูอํานวยการ กลุมงานอํานวยการภารกิจ 
   กระจายเสียงและโทรทัศน 
๗. นางสาวพิชญนุช ชลาชีวะ ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๘. นายธนิษฐนันท กิตติชนะเจริญ ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานตามสัญญาจาง  
  
  กลุมงานอํานวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
  ประธาน     กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

๑. วันนี้เปนการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ (นัดพิเศษ) เพ่ือพิจารณาเรื่องท่ี
สําคัญ ๓ เรื่อง ไดแก ๑) การปรับปรุง (ราง) แผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี
และรางตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ ๒) การปรับปรุง (ราง) แผนแมบท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และ  
๓) การปรับปรุง (ราง) แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม  ภายหลังการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้ ขอความกรุณากรรมการทุกทานชวยเสนอแนะความเห็น
ตอรางแผนแมบทฯ ท้ัง ๓ แผน เพ่ือใหสํานักงาน กสทช. นําไปปรับปรุงแกไข  
ข้ันสุดทายใหเรียบรอย เพ่ือใหมีความสมบูรณ กอนนําไปลงประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา เพ่ือใชเปนกรอบในการปฏิบัติของ กสทช. ตอไป ซ่ึงมีความเห็นใน
เบื้องตนท่ีจะขอฝากท่ีประชุม ๒ – ๓ เรื่อง ตามท่ีไดเรียนหารือไว เรื่องความเปน
มาตรฐานของแผน รูปแบบเชน หัวขอตางๆ ควรมีรูปแบบและเนื้อหาท่ีสอดคลอง
กับระเบียบงานสารบรรณใหเรียบรอย อาทิ ตัวเลข เพราะใชแตกตางกันคนละ
ระบบท้ัง ๓ แผน ถาไมขัดของก็จะไปปรับใหสอดคลองเฉพาะแบบฟอรม โดยไม
ยุงกับเนื้อหา นอกจากนี้เรื่องการตอบขอคิดเห็นของประชาชนท้ัง ๓ แผน ควร
ตอบใหสอดคลองกัน เพราะในบางครั้งคําถามเดียวกันอาจตอบไมเหมือนกัน     
ก็ควรจะพิจารณาใชเปนแนวทางเดียวกันเพ่ือความเรียบรอย เพราะในบางกรณี
การชี้แจงไมตรงกันอาจเกิดปญหาการฟองรองเนื่องจากการชี้แจงท่ีแตกตางกัน 

๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๔ ของ กสทช. ตามมาตรา ๗๖ แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ซ่ึง
กําหนดใหจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป เสนอตอคณะรัฐมนตรี และ
รัฐสภาภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันสิ้นบัญชีนั้น ทางฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอ
ขอมูล รูปเลมใหกรรมการ กสทช. เพ่ือรับขอคิดเห็นจากกรรมการท้ัง ๑๑ ทาน 
กรรมการหลายทานไดใหขอคิดเห็นแลว บางทานกําลังดําเนินการเสนอ ขอใหสง
ขอคิดเห็นใหฝายเลขานุการฯ ภายในวันศุกรท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ นี้ เพ่ือ
ดําเนินการจัดพิมพใหเรียบรอย ตามกําหนดเวลาตอไป ซ่ึง กสทช.ประวิทยฯ ได
เสนอความเห็นเพ่ิมเติมวาตามกรอบปฏิทินเดิม ซ่ึงสํานักงานฯ กําหนดไวจะสง
รางใหคณะกรรมการใหความเห็นเปนรายบุคคล กอนรวบรวมปรับปรุงเสนอเขาท่ี
ประชุมเพ่ือเห็นชอบรายงานฉบับสุดทาย กอนจัดพิมพและนําสงรัฐสภา ซ่ึงเขาใจ
วาจะไมทัน เพราะการประชุมครั้งตอไปประมาณปลายเดือนเมษายน และ
กําหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน (๓๐ เมษายน ๒๕๕๕) ถารอใหท่ีประชุมพิจารณา
เห็นชอบครั้งสุดทายการจัดสงรายงานฯ จะไมสามารถดําเนินการไดทัน ถาเปนไป
ไดอาจจะขอใหท่ีประชุมมอบหมาย กสทช.ประเสริฐฯ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ 
และ กสทช.สุทธิพลฯ เปนองคคณะในการพิจารณาความถูกตองครบถวนของราง
ฉบับท่ีแกไขปรับปรุงกอนใหสํานักงาน กสทช. รับไปดําเนินการตอไป ท้ังนี้รอง



๔ 
 

ประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอใหเพ่ิมเติม กสทช.พันตํารวจเอก 
ทวีศักดิ์ฯ ชวยพิจารณาตรวจรางรายงานฯ อีก ๑ ทาน   

 
มติท่ีประชุม ๑.  รับทราบเรื่องประธาน กสทช. แจงใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช. รับไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
๒. มอบหมายให กสทช.ประเสริฐฯ  กสทช.ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ  กสทช.สุทธิพลฯ และ 

กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ เปนผูพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและความ
ครบถวนของรางรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป ๒๕๕๔ ของ กสทช. กอนให
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดพิมพ เพ่ือจัดสงใหคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
ภายในกรอบเวลา ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : การปรับปรุงรางแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถี่และรางตารางกําหนด        

คล่ืนความถี่แหงชาติ ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ : ปฏิบัติหนาท่ี       
รองเลขาธิการ กสทช. (นายทศพรฯ), วภ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบขอมูลคลื่นความถ่ีท่ีอนุญาตและไมไดกําหนดอายุการใชคลื่นความถ่ีใน

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 ๒. ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น และสรุปผลการ
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี และราง
ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ พรอมเหตุผลและแนวทางในการดําเนินการท่ี
ไดแกไขปรับปรุง ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ รวมท้ังขอมูลเอกสาร
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดดําเนินการตามมาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๔๘ วรรคทาย แหง 
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบขอ ๙ และขอ 
๒๖ ของระเบียบ กทช. วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ 
อยางครบถวนแลว โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี และรางตารางกําหนด
คลื่นความถ่ีแหงชาติ พรอมเหตุผลและแนวทางในการดําเนินการท่ีไดแกไข
ปรับปรุง โดยท่ีประชุมไดมีการพิจารณาลงคะแนนลับในวาระนี้ ซ่ึงท่ีประชุมเสียง
ขางมาก ๖ เสียง เห็นชอบแนวทางท่ี ๑ กําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นตามขอ 
๘.๒.๓ ของรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี ในสวนของกิจการกระจาย
เสียงกําหนดไมเกิน ๕ ป กิจการโทรทัศนไมเกิน ๑๐ ป และกิจการโทรคมนาคม
และกิจการอ่ืนไมเกิน ๑๕ ป ท้ังนี้ ไมเกินกวาระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับเสียงขางนอย ๔ เสียง 
เห็นชอบแนวทางท่ี ๒ กําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นตามขอ ๘.๒.๓ ของรางแผน
แมบทการบริหารคลื่นความถ่ี ในสวนของกิจการกระจายเสียงกําหนดไมเกิน ๔ ป 



๕ 
 

กิจการโทรทัศนไมเกิน ๕ ป และกิจการโทรคมนาคมและกิจการอ่ืนไมเกิน ๑๕ ป 
ท้ังนี้ ไมเกินกวาระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมโดย
ชอบดวยกฎหมาย 
ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

      ๒.๑ ใหปรับปรุงรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะรางแผนแมบท
การบริหารคลื่นความถ่ี และรางตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ ในสวน
ของเหตุผลและแนวทางในการดําเนินการใหมีความชัดเจน โดยเฉพาะ
เหตุผลในการกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นในขอ ๘.๒.๓ ของรางแผนแมบท
การบริหารคลื่นความถ่ี 

      ๒.๒ ใหปรับปรุงรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี พ.ศ. .... ดังนี้ 
๑) ใหเพ่ิมเติมขอความตอทายขอความในขอ ๘.๒.๓.๓ โดยใหใชขอความ

ใหม ดังนี้ “กรณีกิจการโทรคมนาคมและกิจการอ่ืน ใหมีระยะเวลา
สูงสุดไมเกิน ๑๕ ป นับแตวันท่ีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ีใช
บังคับ ท้ังนี้ ไมเกินกวาระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยชอบดวยกฎหมาย”  

๒) ใหคงใชขอความเดิมในขอ ๘.๒.๑ และ ๘.๒.๒ โดยไมตองระบุเรื่องการ
คืนคลื่นมาท่ี กสทช. ไวในรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี 

๓) ใหตัดขอความในขอ ๘.๒.๔ ออก  
๔) ใหแกไขขอความในขอ ๑๐ แนวทางปฏิบัติและการประเมินผล จาก

เดิม ขอความ “วิสัยทัศน” แกไขใหมเปน “บรรลุเปาหมาย”  
 ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี และรางตารางกําหนดคลื่นความถ่ี
แหงชาติใหเรียบรอยกอนนําลงเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๗ วัน และใหดําเนินการใหเปนตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบกับขอ ๒๙ และขอ ๓๐ ของระเบียบ 
กทช. วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ ตอไป 
๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. นํารายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น

สาธารณะ รางแผนแมบทท้ัง ๓ แผน พรอมเหตุผลและแนวทางในการดําเนินการ 
และรางแผนแมบทท้ัง ๓ แผน ท่ีแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกันตามมติท่ีประชุม
เสร็จเรียบรอยแลว แจงเวียนใหกรรมการทุกทานพิจารณา และนําเสนอประธาน 
กสท. และประธาน กทค. เพ่ือพิจารณาความครบถวนและถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
กอนนําลงเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน 
และใหดําเนินการใหเปนตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบกับขอ ๒๙ และขอ ๓๐ ของระเบียบ 
กทช. วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ กอนนําเสนอประธาน 
กสทช. ลงนาม เพ่ือนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้ันตอนตอไป 

 
 



๖ 
 

ผลการลงมติรายบุคคลและท้ังคณะตามมาตรา ๒๔ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  
 ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบการปรับปรุงรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี

และรางตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
โดยในสวนของการกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นตามขอ ๘.๒.๓ ของรางแผนแมบท
การบริหารคลื่นความถ่ี โดยท่ีประชุมเสียงขางมาก ๖ เสียง ไดแก ประธาน กสทช.  
รองประธาน กสทช.พันเอก เศรษฐพงคฯ กสทช.สุทธิพลฯ กสทช.พลเอก สุกิจฯ 
กสทช.ประเสริฐฯ และ กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ เห็นชอบแนวทาง ท่ี ๑ กําหนด
ระยะเวลาการคืนคลื่นตามขอ ๘.๒.๓ ของรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี ใน
สวนของกิจการกระจายเสียงกําหนดไมเกิน ๕ ป กิจการโทรทัศนไมเกิน ๑๐ ป และ
กิจการโทรคมนาคมและกิจการอ่ืนไมเกิน ๑๕ ป ท้ังนี้ ไมเกินกวาระยะเวลาท่ีไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับท่ีประชุมเสียง
ขางนอย ๔ เสียง ไดแก รองประธาน กสทช.พันเอก นทีฯ กสทช.ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ 
กสทช.สุภิญญาฯ และ กสทช.ประวิทยฯ เห็นชอบแนวทางท่ี ๒ กําหนดระยะเวลาการ
คืนคลื่นตามขอ ๘.๒.๓ ของรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี ในสวนของกิจการ
กระจายเสียงกําหนดไมเกิน ๔ ป กิจการโทรทัศนไมเกิน ๕ ป และกิจการโทรคมนาคม
และกิจการอ่ืนไมเกิน ๑๕ ป ท้ังนี้ ไมเกินกวาระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการโทรคมนาคมโดยชอบดวยกฎหมาย  

 
หมายเหตุ ๑. กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๑๕๙ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม 

๒๕๕๕ และบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๑๙๕ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ขอให
นําผลการลงมติและความเห็นในการพิจารณารางแผนแมบทการบริหารคลื่น
ความถ่ี บันทึกในรายงานการประชุม และเปดเผยรายงานการประชุมตามมาตรา 
๒๔ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้  
“จากการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ มีผูแสดงความคิดเห็นใหปรับกําหนดเวลา
สิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีลงเพ่ือใหการปฏิรูปสื่อบังเกิดผล ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและระบบการแพรภาพกระจายเสียงระบบดิจิตอล 
จะทําใหเกิดการสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีตามระบบอนาล็อกเกิดข้ึนในระยะเวลา
ไมนานนัก จึงไมมีความจําเปนท่ีจะคงกําหนดเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีตามท่ี
ระบุในรางเดิม แตสามารถปรับลดได ซ่ึงกรรมการ กสท. ไดหารือนอกรอบแลว 
กรรมการเสียงขางมากมีความเห็นใหปรับลดเวลาลงเหลือไมเกิน ๔ ปกรณีกิจการ
กระจายเสียง และไมเกิน ๕ ปกรณีกิจการโทรทัศน ผมจึงมีความเห็นสอดคลอง
ตามความเห็นของกรรมการ กสท. เสียงขางมาก และเห็นวาการกําหนดเวลาตาม
รางเดิมไมสอดคลองกับสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนจริง และสงผลกระทบตอ
กระบวนการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือตอบสนองเจตนารมณการปฏิรูปสื่อตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงเปนตนธารแหงการกอตั้งองคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบกิจการท่ีเก่ียวของ” 



๗ 
 

 ๒. กสทช.สุภิญญาฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๙/๔๕ ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 
และบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๕๒ ลงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ขอใหนําผลการ
ลงมติและความเห็นในการพิจารณารางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี บันทึก
ในรายงานการประชุม และเปดเผยรายงานการประชุมตามมาตรา ๒๔ แหง 
พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้ 
“ ๑. การกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีดังกลาวมีระยะเวลานาน

เกินไป ท้ังนี้ คณะกรรมการ กสท. มีการประชุมและมีมติกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงไวไมเกิน ๔ ป และกิจการ
โทรทัศนไมเกิน ๕ ป การปรับลดระยะเวลาดังกลาวมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใน
ปจจุบัน และสอดคลองกับความคิดเห็นของภาคสวนตางๆ จากการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะท่ีผานมา 

๒. การกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีเปนไปตามกระบวนการ
ปฏิรูปการถือครองคลื่นความถ่ีท่ีใชในการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงมีเจตนารมณในการเปลี่ยน
ระบบการประกอบกิจการโดยการใชอํานาจรัฐและระบบสัมปทานแตเดิมมา
สูระบบการออกใบอนุญาตท่ีมีความโปรงใสกับภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของ และ
เปนการจัดสรรคลื่นความถ่ีท่ีเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติท่ีเปนธรรมใหแก
ภาคสวนตางๆ ในการประกอบกิจการบริการสาธารณะ และกิจการบริการ
ชุมชนซ่ึงถูกกําหนดใหมีจํานวนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ซ่ึงการกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีท่ีสั้นยอมจะทําใหการปฏิรูปสื่อดังกลาว
เกิดข้ึนไดโดยเร็ว 

๓. การคืนทุนของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนปจจัยสําคัญ
ปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ี ท้ังนี้ 
การทําสัญญาใหประกอบกิจการกระจายเสียงท้ังหมดมีลักษณะเปนสัญญา
ระยะสั้น ๑ – ๒ ป ประกอบกับการลงทุนประกอบกิจการดังกลาวอาศัย
เงินทุนไมสูง ทําใหมีระยะเวลาคืนทุนไมยาว ดังนั้น การกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีไมเกิน ๔ ป สําหรับกิจการกระจายเสียง จึงมีความ
เหมาะสมแลว 

๔. สําหรับกิจการโทรทัศน แมวาจะมีตนทุนในการประกอบกิจการสูงกวา แตผู
ประกอบกิจการภาคเอกชนไดรับสัญญาสัมปทานตอเนื่องมาเปนระยะ
เวลานาน ทําใหผานจุดคุมการลงทุนแลว ดังนั้น การกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ี ไมเกิน ๕ ป สําหรับกิจการโทรทัศน จึงไมสราง
ความเสียหายแกผูใชคลื่นความถ่ี ประกอบกับกําหนดระยะเวลา ๕ ป 
ดังกลาว มีความสอดคลองกับการเปลี่ยนผานไปสูระบบการออกอากาศแบบ
ดิจิตอลใน ๔ ป ซ่ึงหากกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีท่ี ๑๐ ป 
ยอมไมสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและความพรอมของเทคโนโลยี
ปจจุบัน ทําใหเกิดการใชคลื่นความถ่ีอยางสิ้นเปลืองและไมมีประสิทธิภาพ 
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๕. การกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีไมกระทบตอสิทธิในการ
ประกอบกิจการของผูไดรับสัมปทานประกอบกิจการโทรทัศน เพราะการ
ประกอบกิจการตามอายุสัญญาสัมปทานไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
อยูแลว นอกจากนี้ ยังไมกระทบตอหนวยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีเปนผูให
สัมปทาน เนื่องจากยังคงไดรับสวนแบงรายไดจากสัญญาสัมปทานจนสิ้นสุด
อายุสัญญา และหากหนวยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจดังกลาว ประสงคจะ
ประกอบกิจการโทรทัศนดวยตนเองตอไปก็สามารถยื่นขอรับใบอนุญาต
หลังจากท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการใชคลื่นความถ่ีได ดังนั้น ขอกลาวอางท่ีวาการ
กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีไมควรสั้นกวาอายุสัญญา
สัมปทานนั้น จึงไมมีความเก่ียวของกัน เพราะกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอ
หนวยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีเปนผูใหสัมปทานเทานั้น 

๖. ความคิดเห็นท่ีไดรับจากการจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะแสดงใหเห็นวา 
สังคมเรียกรองใหปรับลดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ี 
เนื่องจากตองการใหกิจการท้ัง ๓ ประเภทเขาสูระบบการปฏิรูปสื่อ การออก
ใบอนุญาตและการกํากับดูแลอยางเต็มรูปแบบตามเจตนารมณท่ีนํามาซ่ึง
การจัดตั้งองคกรอิสระอยาง กสทช. ดังนั้น หากไมเรงรัดใหสิ้นสุดระยะเวลา
ในการคืนคลื่นความถ่ีในระบบเดิมโดยเร็ว ก็จะไมสามารถนําไปสูการจัดสรร
คลื่นความถ่ีหรือการดําเนินการใหเกิดประโยชนสาธารณะตามเจตนารมณ
ของกฎหมายภายในวาระการปฏิบัติหนาท่ีของ กสทช. ชุดนี้ ซ่ึงจะกระทบ
ตอสิทธิของสาธารณะโดยตรงอยางมีนัยสําคัญ 

๗. สําหรับกิจการโทรคมนาคม กสทช. มีมติใหกําหนดระยะเวลาสูงสุดในการใช
คลื่นความถ่ีไวไมเกิน ๑๕ ป เนื่องจากเห็นวาอาจกระทบกับกิจการท่ีไดรับ
อนุญาตอยูกอน ขาพเจาขอสงวนความเห็นในการกําหนดระยะเวลาสูงสุดใน
การใชคลื่นความถ่ีไวไมเกิน ๗ ป” 

๓. กสทช.ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๓๕(๑) ลงวันท่ี ๔ เมษายน 
๒๕๕๕ ขอใหนําผลการลงมติและความเห็นในการพิจารณารางแผนแมบทการ
บริหารคลื่นความถ่ี บันทึกในรายงานการประชุม ดังนี้ 
“ ๑. การกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีดังกลาวมีระยะเวลานาน

เกินไป ท้ังนี้ คณะกรรมการ กสท. มีการประชุมและมีมติกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงไวไมเกิน ๔ ป และกิจการ
โทรทัศนไมเกิน ๕ ป การปรับลดระยะเวลาดังกลาวมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใน
ปจจุบัน และสอดคลองกับความคิดเห็นของภาคสวนตางๆ จากการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะท่ีผานมา    

๒. การกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีเปนไปตามกระบวนการ
ปฏิรูปการถือครองคลื่นความถ่ี ท่ีใชในการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงมีเจตนารมณในการเปลี่ยน
ระบบการประกอบกิจการโดยการใชอํานาจรัฐและระบบสัมปทานแตเดิมมา
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สูระบบการออกใบอนุญาตท่ีมีความโปรงใสกับภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของ และ
เปนการจัดสรรคลื่นความถ่ีท่ีเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติท่ีเปนธรรมใหแก
ภาคสวนตางๆ ในการประกอบกิจการบริการสาธารณะ และกิจการบริการ
ชุมชนซ่ึงถูกกําหนดใหมีจํานวนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ซ่ึงการกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีท่ีสั้นยอมจะทําใหการปฏิรูปสื่อดังกลาว
เกิดข้ึนไดโดยเร็ว 

๓. การคืนทุนของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนปจจัยสําคัญ
ปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ี ท้ังนี้ 
การทําสัญญาใหประกอบกิจการกระจายเสียงท้ังหมดมีลักษณะเปนสัญญา
ระยะสั้น ๑ – ๒ ป ประกอบกับการลงทุนประกอบกิจการดังกลาวอาศัย
เงินทุนไมสูง ทําใหมีระยะเวลาคืนทุนไมยาว ดังนั้น การกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีไมเกิน ๔ ป สําหรับกิจการกระจายเสียง จึงมีความ
เหมาะสมแลว 

๔. สําหรับกิจการโทรทัศน แมวาจะมีตนทุนในการประกอบกิจการสูงกวา แตผู
ประกอบกิจการภาคเอกชนไดรับสัญญาสัมปทานตอเนื่องมาเปนระยะ
เวลานาน ทําใหผานจุดคุมการลงทุนแลว ดังนั้น การกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ี ไมเกิน ๕ ป สําหรับกิจการโทรทัศน จึงไมสราง
ความเสียหายแกผูใชคลื่นความถ่ี ประกอบกับกําหนดระยะเวลา ๕ ป 
ดังกลาว มีความสอดคลองกับการเปลี่ยนผานไปสูระบบการออกอากาศแบบ
ดิจิตอลใน ๔ ป ซ่ึงหากกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีท่ี ๑๐ ป 
ยอมไมสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและความพรอมของเทคโนโลยี
ปจจุบัน ทําใหเกิดการใชคลื่นความถ่ีอยางสิ้นเปลืองและไมมีประสิทธิภาพ 

๕. การกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีไมกระทบตอสิทธิในการ
ประกอบกิจการของผูไดรับสัมปทานประกอบกิจการโทรทัศน เพราะการ
ประกอบกิจการตามอายุสัญญาสัมปทานไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
อยูแลว นอกจากนี้ ยังไมกระทบตอหนวยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีเปนผูให
สัมปทาน เนื่องจากยังคงไดรับสวนแบงรายไดจากสัญญาสัมปทานตาม
ระยะเวลาท่ีกฎหมายคุมครอง และหากหนวยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจดังกลาว 
ประสงคจะใหบริการโทรทัศนเองตอไปก็สามารถยื่นขอรับใบอนุญาต
หลังจากท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการใชคลื่นความถ่ีแลว ดังนั้น ขอกลาวอางท่ีวา
การกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีไมควรสั้นกวาอายุสัญญา
สัมปทานนั้น จึงไมมีความเก่ียวของกัน  

๖. ความคิดเห็นจากการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะแสดงใหเห็นวา สังคม
เรียกรองใหปรับลดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ี เนื่องจาก
ตองการให กิจการท้ัง ๓ ประเภทเขาสู ระบบการปฏิรูปสื่อ การออก
ใบอนุญาต และการกํากับดูแลอยางเต็มรูปแบบ ท้ังนี้ นํามาซ่ึงการจัดตั้ง
องคกรอิสระอยาง กสทช. ดังนั้น หากไมเรงรัดใหมีการสิ้นสุดการใชคลื่น
ความถ่ีโดยเร็ว ก็จะไมสามารถนําไปสูการจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือการ
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ดําเนินการใหเกิดประโยชนสาธารณะตามเจตนารมณของกฎหมายภายใน
วาระการปฏิบัติหนาท่ีของ กสทช. ชุดนี้ ซ่ึงจะกระทบตอสิทธิของสาธารณะ
โดยตรงอยางมีนัยสําคัญ 

๗. สําหรับกิจการโทรคมนาคม กสทช. มีมติใหกําหนดระยะเวลาสูงสุดในการใช
คลื่นความถ่ีไวไมเกิน ๑๕ ป เนื่องจากเห็นวาอาจกระทบกับกิจการท่ีไดรับ
อนุญาตอยูกอน ขาพเจาขอสงวนความเห็นในการกําหนดระยะเวลาสูงสุดใน
การใชคลื่นความถ่ีไวไมเกิน ๗ ป” 

๔. กสทช.ประเสริฐฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๑.๑/๒๘๓ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน 
๒๕๕๕ ขอใหนําผลการลงมติและความเห็นในการพิจารณารางแผนแมบทการ
บริหารคลื่นความถ่ี บันทึกในรายงานการประชุม ดังนี้ 
“ ๑. เห็นชอบรางแผนแมบทท้ัง ๓ ฉบับ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. นําเสนอ 

๒. เห็นชอบใหเปดเผยรายงานการประชุมพรอมผลการลงมติท้ังรายบุคคลและ
ท้ังคณะตามเสนอ” 

๕. กสทช.พลเอก สุกิจฯ ไดมีบันทึกลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ขอใหนําผลการ  
ลงมติและความเห็นในการพิจารณารางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี บันทึก
ในรายงานการประชุม ดังนี้ 
“เห็นชอบใหเปดเผยรายงานการประชุมและผลการลงมติท้ังรายบุคคลและ     

ท้ังคณะ” 
๖. กสทช.สุทธิพลฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๕/๑๙๓ ลงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ 

ขอใหนําผลการลงมติและความเห็นในการพิจารณารางแผนแมบทการบริหาร
คลื่นความถ่ี บันทึกในรายงานการประชุม ดังนี้ 
“ในการลงมติใหความเห็นชอบรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี ซ่ึงลงมติลับ
ในประเด็นยุทธศาสตรการคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการ
ใชคลื่นความถ่ี กรณีผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีโดยชอบดวยกฎหมายท่ีมิได
กําหนดอายุการใชคลื่นความถ่ีไวนั้น ผมลงมติสนับสนุนกรอบเวลาท่ีกําหนดไวใน
รางแผนแมบทฯ โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้ 
๑. เปนกรอบเวลาท่ีบอรด กสทช. เคยมีมติโดยเสียงขางมากใหความเห็นชอบ ซ่ึง

ในตอนท่ีลงมติไดมีการอภิปรายถึงขอดีขอเสีย พรอมเหตุผลอางอิงกันอยาง
กวางขวางแลว จึงไดนําไปกําหนดไวในรางแผนแมบทฯ โดยในกรอบเวลา
กรณีขอคืนคลื่นสําหรับกิจการโทรคมนาคมท่ีกําหนดใหมีระยะเวลาสูงสุดไม
เกิน ๑๕ ป นั้น ไมมีบอรดคนใดโตแยงถึงความไมเหมาะสม  

๒. การกําหนดระยะเวลาคืนคลื่นความถ่ีนั้น แมจะตองคํานึงถึงประโยชน
สาธารณะ แตก็จําเปนตองคํานึงถึงสิทธิของผูไดรับอนุญาต เพ่ือใหเกิดความ
สมดุลดวย เพราะไดรับอนุญาตมาโดยถูกตองตามกฎหมาย แตตอมามีการ
ยกเลิกกฎหมายเดิม และประกาศใชกฎหมายใหม เรียกคลื่นคืนจากเขา จึง
จําเปนตองใหผูท่ีไดรับผลกระทบมีชวงระยะเวลาปรับตัวท่ีเหมาะสม โดย
กรอบระยะเวลาสูงสุดท่ีกําหนดไวในการเรียกคืนคลื่น ไดพิจารณาจากขอมูลท่ี
เก่ียวของมาสนับสนุนอยางเหมาะสมแลว  



๑๑ 
 

๓. สําหรับกรอบเวลาการขอคืนคลื่นความถ่ีกรณีกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนนั้น พิจารณาจากเหตุผลของผูท่ีแสดงความคิดเห็นในข้ันตอนการรับ
ฟงความคิดเห็นแลว พบวายังไมมีน้ําหนักเพียงพอท่ีจะหักลางมติของ กสทช. 
ท่ีเคยมีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาได ประกอบกับพิจารณาแลวเห็นวามี
จํานวนผูท่ีไมคัดคานกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวในรางแผนแมบทฯ มากกวา  

๔. เห็นวา กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวในรางแผนแมบทฯ มิใชกรอบระยะเวลา
ตายตัว ท่ีผู ไดรับอนุญาตฯ จะสามารถถือครองคลื่นความถ่ีไดจนครบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวแตเปนกรอบระยะเวลาสูงสุดท่ีทําใหทราบวาจากแตเดิม
ท่ีผูไดรับอนุญาตสามารถถือครองคลื่นไวโดยไมมีกําหนด บัดนี้ไดถูกกําหนด
กรอบเวลาไวแลววาจะสามารถถือครองคลื่นไดไมเกินกรอบเวลาท่ีกําหนดไว
ในรางแผนแมบทฯ สวนในการเรียกคลื่นคืนนั้นก็เปนเรื่องท่ีทาง กสทช. กับ
ทางผูไดรับอนุญาตฯ จะตองมาเจรจาหาทางออกรวมกันวาเม่ือใดจึงจะ
เหมาะสม ดังนั้นเวลาท่ีเรียกคืนคลื่นความถ่ีอาจจะสั้นกวากรอบเวลาสูงสุดท่ี
กําหนดไวในรางแผนแมบทฯ ก็ได  

๕. แมตอมาจะมีการประกาศใชแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ีไปแลวก็ตาม 
แตก็มิใชวาจะไมสามารถแกไขปรับปรุงได ท้ังนี้ เนื่องจากมาตรา ๔๙ วรรค
สอง และวรรคสาม บัญญัติใหแผนแมบทนี้เปนหลักเกณฑและเง่ือนไขเบื้องตน
เทานั้น โดยท่ีให กสทช. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและตองปรับปรุง
แผนแมบทดังกลาว เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและสอดคลองกับความกาวหนา
ของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป ฉะนั้น ในอนาคตหากมีการประเมินผลแลว 
เห็นสมควรปรับปรุงกรอบระยะเวลาเรียกคืนคลื่นความถ่ีใหสั้นลงก็สามารถ
ดําเนินการได  

๖. ผมไดเสนอท่ีประชุม กสทช. ใหตัดขอ ๘.๒.๔ เดิมท่ีใหอํานาจ กสทช. ในการ
เปลี่ยนแปลงการกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถ่ีตามจําเปนในการ
บริหารคลื่นความถ่ีโดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะออก เนื่องจากเห็นวา เปด
กวางให กสทช. ใชดุลพินิจมากเกินไป โดยไมไดกําหนดกรอบการใชดุลพินิจไว 
จึงอาจเปดชองใหมีการกําหนดเวลาเรียกคืนคลื่นความถ่ีใหสั้นลงหรือยาวข้ึนก็
ได ท้ังนี้ ขอเสนอของผมสอดคลองกับผูท่ีไดแสดงความคิดเห็นในชวงการ
เปดรับฟงความคิดเห็น เม่ือบอรดพิจารณาแลวไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอ
ของผมใหตัดขอดังกลาวออก ซ่ึงหมายความวากรอบเวลาเรียกคืนคลื่นความถ่ี
ไมสามารถถูกขยายเวลาใหมากข้ึนได  

๗. การใชดุลพินิจในการลงมติของผมกระทําโดยพิจารณาขอมูลตางๆ โดย
ละเอียดรอบคอบแลว ซ่ึงเปนการใชดุลพินิจดวยความบริสุทธิ์ใจ เปนกลาง 
และไมไดถูกใครกดดันแตอยางใด” 

๗. รองประธาน กสทช.พันเอก เศรษฐพงคฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๓/๔๙๙    
ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ขอใหนําผลการลงมติและความเห็นในการพิจารณา
รางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี บันทึกในรายงานการประชุม ดังนี้ 



๑๒ 
 

“ ๑. การปรับปรุงรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ีและรางตารางกําหนด
คลื่นความถ่ีแหงชาติ มีมติและความเห็นเห็นสอดคลองตามรายงานการ
ประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ ในระเบียบวาระประชุมท่ี ๒.๑  

๒. การปรับปรุงรางแผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี 
๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มีมติและความเห็นเห็นสอดคลองตามรายงาน
การประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ ในระเบียบวาระประชุมท่ี ๒.๒ 

๓. การปรับปรุงรางแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) มีมติและความเห็นเห็นสอดคลองตามรายงานการประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ ในระเบียบวาระประชุมท่ี ๒.๓ 

๔. เหตุผลในการสนับสนุนรางแผนแมบทท้ัง ๓ ฉบับ 
๔.๑ ในการประกาศใชแผนแมบทท้ัง ๓ ฉบับ นั้น มิใชวาเ ม่ือมีการ

ประกาศใชแลว จะไมสามารถแกไขปรับปรุงได ท้ังนี้ เนื่องจากแผน
แมบทดังกลาวเปนเพียงหลักเกณฑและเง่ือนไขเบื้องตนเทานั้น โดยท่ี
กฎหมายกําหนดให กสทช. เปนผูติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
และตองปรับปรุงแผนแมบทดังกลาว เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป ฉะนั้นในอนาคต
หากมีการประเมินผลแลว เห็นวาสมควรใหมีการแกไขปรับปรุง ก็
สามารถดําเนินการได 

๔.๒ การกําหนดระยะเวลาคืนคลื่นความถ่ีนั้น แมจะตองคํานึงถึงประโยชน
สาธารณะ แตก็จําเปนตองคํานึงสิทธิของผูไดรับอนุญาตเพ่ือใหเกิด
ความสมดุลดวย เพราะเปนการไดรับอนุญาตมาโดยถูกตองตาม
กฎหมาย แตเม่ือมีการยกเลิกกฎหมายเดิม และประกาศใชกฎหมาย
ใหม การเรียกคลื่นคืนจึงจําเปนตองใหผู ท่ีไดรับผลกระทบมีชวง
ระยะเวลาปรับตัวท่ีเหมาะสม โดยกรอบระยะเวลาสูงสุดท่ีกําหนดไวใน
การเรียกคืนคลื่น ไดพิจารณาจากขอมูลท่ีเก่ียวของมาสนับสนุนอยาง
เหมาะสมแลว 

๔.๓ สําหรับกรอบเวลาการขอคืนคลื่นความถ่ีนั้น ดานกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน รวมท้ังกิจการโทรคมนาคมนั้น หากพิจารณาจาก
เหตุผลของผูท่ีแสดงความคิดเห็นในข้ันตอนการรับฟงความคิดเห็นแลว 
ถือไดวายังไมมีน้ําหนักเพียงพอท่ีรับฟงได อันจะเปนการหักลางมติของ 
กสทช. ท่ีเคยมีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาดังกลาวได ประกอบกับมี
จํานวนผูท่ีไมคัดคานกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวในรางแผนแมบทฯ ก็
มีจํานวนท่ีมากกวาดวย 

 
๔.๔ กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวในรางแผนแมบทฯ มิใชกรอบระยะเวลา

ตายตัวท่ีผูไดรับอนุญาตฯ จะสามารถถือครองคลื่นความถ่ีไดจนครบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว แตเปนกรอบระยะเวลาสูงสุดท่ีทําใหทราบวา
เดิมท่ีผูไดรับอนุญาตสามารถถือครองคลื่นไวโดยไมมีกําหนด บัดนี้ได



๑๓ 
 

ถูกกําหนดกรอบเวลาไวแลววาจะสามารถถือครองคลื่นไดไมเกินกรอบ
เวลาท่ีกําหนดไวในรางแผนแมบทฯ สวนในการเรียกคืนคลื่นนั้น ก็เปน
เรื่องท่ีทาง กสทช. กับทางผูไดรับอนุญาตฯ จะตองมาเจรจาหาทาง
ออกรวมกันวาเม่ือใดจึงจะเหมาะสม ดังนั้นเวลาท่ีเรียกคืนคลื่นความถ่ี
อาจจะสั้นกวากรอบเวลาสูงสุดท่ีกําหนดไวในรางแผนแมบทฯ ก็
เปนได” 

๘. รองประธาน กสทช.พันเอก นทีฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๒/๗๑ ลงวันท่ี ๑๙ 
เมษายน ๒๕๕๕ ขอใหนําผลการลงมติและความเห็นในการพิจารณารางแผน
แมบทการบริหารคลื่นความถ่ี บันทึกในรายงานการประชุม ดังนี้ 
“ ๑. สาระสําคัญของการกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถ่ีคือ การสรางกรอบ

การเปลี่ยนผานการจัดสรรคลื่นความถ่ีจากระบบเดิมเขาสูระบบใบอนุญาต 
ซ่ึงจะตองมีการกําหนดระยะเวลาของการคืนคลื่นความถ่ีใหกับผูท่ีไดรับการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีเดิมท้ังหมด ท้ังนี้ การกําหนดระยะเวลาดังกลาวเปนไป
ตามความจําเปนในการใชงานและประโยชนสาธารณะจากการใชคลื่น
ความถ่ีดังกลาว 

๒. แผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี และตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ 
เปนแผนท่ีกําหนดถึงทรัพยากรคลื่นความถ่ีท่ีมีอยู โดยการกําหนดระยะเวลา
การคืนคลื่นความถ่ีจะตองสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง และ
ตอบสนองตอเจตนารมณการปฏิรูปสื่อ โดยผมเห็นวาการกําหนดระยะเวลา
การคืนคลื่นตามขอ ๘.๒.๓ ของรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ีใน
สวนของกิจการกระจายเสียงกําหนดไมเกิน ๔ ป กิจการโทรทัศนไมเกิน ๕ 
ป และกิจการโทรคมนาคมและกิจการอ่ืนไมเกิน ๑๕ ป ท้ังนี้ ไมเกินกวา
ระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโดยชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเปน
ระยะเวลาท่ีสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและเหมาะสมกับการเขาสู
ระบบใบอนุญาต และสอดคลองกับกรอบการเปลี่ยนผานไปสูการรับสง
สัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอลของประเทศไทย รวมท้ังสอดคลองกับความ
จําเปนในการใชงานและประโยชนสาธารณะจากการใชคลื่นความถ่ี” 

๙. ประธาน กสทช. ไดมีบันทึกลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ขอใหนําผลการลงมติ
และความเห็นในการพิจารณารางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี บันทึกใน
รายงานการประชุม ดังนี้ 
“ตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติไดมีมติในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ ในวาระเพ่ือ
พิจารณาเรื่องรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี ซ่ึงท่ีประชุมไดมีลงมติใน
ประเด็นการคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี 
ขอ ๘.๒.๓ นั้น ผมลงมติเห็นชอบตามขอความวา  
“กรณีผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีโดยชอบดวยกฎหมายท่ีมิไดกําหนดอายุ
การใชคลื่นความถ่ีไว กสทช. จะกําหนดเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ี โดย



๑๔ 
 

คํานึงถึงประโยชนสาธารณะ ความจําเปนของการประกอบกิจการ และการใช
คลื่นความถ่ี 
๘.๒.๓.๑ กรณีกิจการกระจายเสียงใหมีระยะเวลาสูงสุดไมเกิน ๕ ปนับแตวันท่ี

แผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ีใชบังคับ 
๘.๒.๓.๒ กรณีกิจการโทรทัศนใหมีระยะเวลาสูงสุดไมเกิน ๑๐ ปนับแตวันท่ีแผน

แมบทการบริหารคลื่นความถ่ีใชบังคับ 
๘.๒.๓.๓ กรณีกิจการโทรคมนาคมและกิจการอ่ืนใหมีระยะเวลาสูงสุดไมเกิน ๑๕ 

ป นับแตวันท่ีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ีใชบังคับ ท้ังนี้ ไมเกิน
กวาระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยชอบ
ดวยกฎหมาย” โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้  
๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๔ ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยาง
กวางขวางในการพิจารณารางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ีฯ 
(เปนรางท่ี กทช . ปฏิบัติหนาท่ี กสทช . จัดทําข้ึน) ซ่ึงกําหนด
ระยะเวลาคืนคลื่นความถ่ีสูงสุดไมเกิน ๑๕ ปนับแตวันท่ีแผนแมบท
การบริหารคลื่นความถ่ีใชบังคับ โดยท่ีประชุมไดมีการปรับปรุง
แกไขการพิจารณากําหนดกรอบระยะเวลาการคืนคลื่นความถ่ีใน
ยุทธศาสตรขอ ๘.๒.๓ ซ่ึงผมก็ไดสนับสนุนแนวทางและเหตุผล
ดังกลาว 

๒. หลักการกําหนดกรอบระยะเวลาการคืนคลื่นความถ่ีตามรางแผน
แมบทการบริหารคลื่นความถ่ีมีความเหมาะสม เปนธรรม และ
สอดคลองกับบทบัญญัติและเจตนารมณของกฎหมายแลว 
เนื่องจากการเรียกคืนคลื่นความถ่ีนั้น กสทช . จะตองคํานึงถึง
ประโยชนสาธารณะ ความจําเปนของการประกอบกิจการ และการ
ใชคลื่นความถ่ีแลวเปนสําคัญ ซ่ึงตองพิจารณาสภาพการณใน
อุตสาหกรรมและปจจัยท่ีเก่ียวของในทุกดานอยางเปนธรรม เชน 
แนวทางการเปลี่ยนผานการจัดสรรคลื่นความถ่ีในระบบเดิมเขาสู
ระบบใบอนุญาตตามของกฎหมาย เจตนารมณการปฏิรูปสื่อ 
หลักการบริหารคลื่นความถ่ีในระดับสากล กรอบระยะเวลาของผู
ไดรับใบอนุญาตรายใหม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคตและ
การจูงใจใหลงทุน การปรับตัวของผูประกอบการรายเดิม และการ
ลดผลกระทบกับผูใชบริการท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการคืนคลื่นความถ่ี 
เปนตน จึงจําเปนตองมีกรอบระยะเวลาท่ียืดหยุนเพียงพอในการ
ดําเนินการคืนคลื่นความถ่ีใหถูกตองตามหลักนิติธรรมและคุมครอง
สิทธิของผู เ ก่ียวของทุกภาคสวน การใชเกณฑระยะเวลาของ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการตามท่ีกฎหมายกําหนดเปนหลักใน
การพิจารณาจึงเหมาะสม โดยกําหนดกรอบระยะเวลาข้ันสูงของ
การคืนคลื่นความถ่ีเปนระยะเวลาสองในสามของระยะเวลาของ



๑๕ 
 

ใบอนุญาตการประกอบกิจการตามท่ีกฎหมายกําหนด กลาวคือ 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดวาใบอนุญาตการประกอบกิจการ
กระจายเสียงมีอายุไมเกิน ๗ ป และใบอนุญาตการประกอบกิจการ
โทรทัศนมีอายุไมเกิน ๑๕ ป ซ่ึงระยะเวลาดังกลาวกฎหมายไดคํานึง
ประโยชนสาธารณะ ความสอดคลองของภาระของผูบริโภคกับ
ภาระการลงทุนในการประกอบกิจการ พัฒนาการของเทคโนโลยี
และบริการแตละประเภทแลว การกําหนดระยะเวลาไวเพียงสองใน
สามของระยะเวลาของใบอนุญาตการประกอบกิจการตามท่ี
กฎหมายกําหนดมีความเหมาะสมและเปนธรรม โดยกําหนดกรอบ
ระยะเวลาสูงสุดในการคืนคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงมี
ระยะเวลาไมเกิน ๕ ปนับแตวันท่ีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี
ใชบังคับ และในกิจการโทรทัศนมีระยะเวลาไมเกิน ๑๐ ปนับแต
วันท่ีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ีใชบังคับ  สวนกรณีกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการอ่ืนนั้นเปนกิจการท่ีตองมีการลงทุน
มหาศาลในการสรางโครงขายและระยะเวลาการคืนทุนจึงคอนขาง
ยาว โดยท่ัวไป อายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจึงมี
อายุประมาณ ๑๕- ๒๕ ปแลวแตประเภทของเทคโนโลยี การลงทุน
ของผูประกอบการ และการคุมครองผูใชบริการซ่ึงแตกตางกัน จึง
ควรใหมีระยะเวลาสูงสุดในการคืนคลื่นความถ่ีไมเกินป ๑๕ ป นับ
แตวัน ท่ีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ีใชบั ง คับอันเปน
ระยะเวลาข้ันต่ําสุด และมีเ ง่ือนไขเพ่ิมเติมวาตองไมเกินกวา
ระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยชอบ
ดวยกฎหมาย เพ่ือมิใหมีการอางสิทธิการคืนคลื่นยาวนานกวาสิทธิท่ี
ไดรับการอนุญาต  

๓. หลังจากการรับฟงความเห็นสาธารณะอยางถ่ีถวนและรอบคอบแลว 
เหตุผลเก่ียวกับประเด็นกรอบระยะเวลาการคืนคลื่นความถ่ีมี
หลากหลายแตกตางกัน โดยมีท้ังเสนอให เ พ่ิมและลดกรอบ
ระยะเวลาข้ันสูง แตก็ไมไดมีเหตุผลท่ีชัดเจนและมีน้ําหนักเพียงพอ
ในการรับฟงได ผมจึงยืนความเห็นเดิมตามรางแผนแมบทการ
บริหารคลื่นความถ่ี   

๔. การกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถ่ีดังกลาวเปนเพียงกรอบ
ระยะเวลาสูงสุดเทานั้น ซ่ึง กสทช. อาจเรียกคืนเร็วกวากําหนดได 
ซ่ึงจะตองจัดทํารายละเอียดของหลักเกณฑและวิธีการเรียกคืนคลื่น
ความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ีใน
แผนปฏิบัติการตอไป”   



๑๖ 
 

๑๐. กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๖/๐๐๐๕๑/๕๕      
ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ขอใหนําผลการลงมติและความเห็นในการพิจารณา
รางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี บันทึกในรายงานการประชุม ดังนี้ 
“ ความเห็น เปนไปตามมติท่ีประชุม กสทช. วาระการประชุมท่ี ๒.๑ 
เหตุผล 
๑. การกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นเปนการกําหนดระยะเวลาสูงสุดในแตละ

กิจการโดยทาง กสทช. สามารถกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นท่ีต่ํากวาได 
๒. เนื่องจากเปนชวงเริ่มตนของการใชกฎหมายใหม จึงตองมีการปรับตัวในชวง

เปลี่ยนผาน ดังนั้น การพิจารณากรอบระยะเวลาตองคํานึงถึงความสมดุล
ระหวางสิทธิของผูรับใบอนุญาตเดิมและประโยชนสาธารณะเพ่ือใหเกิดความ
เปนธรรมกับทุกฝาย 

๓. ขอ ๑๐ ในแผนแมบทได กําหนดให กสทช .  ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ีและตองปรับปรุงแผน
แมบทดังกลาว เพ่ือประโยชนในการบริหารคลื่นความถ่ีใหมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางนอย
ทุก ๒ ป” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ : การปรับปรุง (ราง) แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ : กสท. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาเห็นวา โดยท่ีท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม 
๒๕๕๕ ไดมีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะรางแผน
แมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
พรอมเหตุผลและแนวทางในการดําเนินการและรางแผนแมบทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ภายหลังการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ ซ่ึงไดดําเนินการตามมาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบขอ ๙ และขอ ๒๖ ของระเบียบ 
กทช. วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ อยางครบถวนแลว ดังนั้น 
ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) แผน
แมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
พรอมท้ังเหตุผลและแนวทางในการดําเนินการ และรางแผนแมบทกิจการกระจายเสียง                   
และกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตามท่ีประธาน กสท. (พันเอก 
นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมวาระท่ี ๒.๒ ในสวน
ท่ีเก่ียวของไปปรับปรุงรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะรางแผนแมบท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) พรอมท้ัง
เหตุผลและแนวทางในการดําเนินการ และรางแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ใหเรียบรอยเพ่ือนําลงเผยแพรใน



๑๗ 
 

เว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน และใหดําเนินการใหเปนตาม
มาตรา ๔๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ 
ประกอบกับขอ ๒๙ และขอ ๓๐ ของระเบียบ กทช. วาดวยการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ กอนนําเสนอประธาน กสทช. ลงนาม เพ่ือนําลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาตามข้ันตอนตอไป 

 
ผลการลงมติรายบุคคลและท้ังคณะตามมาตรา ๒๔ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  
 ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) 

แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
พรอมท้ังเหตุผลและแนวทางในการดําเนินการ และรางแผนแมบทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตามท่ีประธาน กสท. (พันเอก 
นทีฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๓ : การปรับปรุงรางแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมภายหลังการรับฟงความคิดเห็น

สาธารณะ : กทค.  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาเห็นวา โดยท่ีท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๓ 

มีนาคม ๒๕๕๕ ไดมีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะราง
แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม พรอมเหตุผลและแนวทางในการดําเนินการ และราง
แผนแมบทกิจการโทรคมนาคมท่ีไดแกไขปรับปรุงภายหลังการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ รวมท้ังขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดดําเนินการตามมาตรา ๒๗ (๑) และ
มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบขอ 
๙ และขอ ๒๖ ของระเบียบ กทช. วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ.
๒๕๔๘ อยางครบถวนแลว ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
พรอมท้ังเหตุผลและแนวทางในการดําเนินการตามข้ันตอนตอไป และ (ราง) แผน
แมบทกิจการโทรคมนาคม (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตามท่ีประธาน กทค. (พันเอก 
เศรษฐพงคฯ) เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมในวาระท่ี 
๒.๑ ในสวนท่ีเก่ียวของไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงรายงานสรุปผลการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะรางแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม พรอมเหตุผลและแนวทางในการ
ดําเนินการ และรางแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม รวมท้ัง ใหเพ่ิมเติมขอความตอไปนี้ 
“ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)” ในรางแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให
รูปแบบการจัดทําเปนไปในทิศทางเดียวกับรางแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนใหเรียบรอยกอนนําลงเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ใหแลว
เสร็จภายใน ๗ วัน และใหดําเนินการใหเปนตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบกับขอ ๒๙ และขอ 
๓๐ ของระเบียบ กทช. วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ ตอไป 



๑๘ 
 

 
ผลการลงมติรายบุคคลและท้ังคณะตามมาตรา ๒๔ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  
 ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) 

แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) พรอมท้ังเหตุผลและแนวทาง
ในการดําเนินการตามข้ันตอนตอไป และ (ราง) แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม (พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตามท่ีประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๓    : เรื่องอ่ืนๆ  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  การเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสาน
และจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๓ : ปฏิบัติ
หนาท่ี รองเลขาธิการ กสทช. (นายทศพรฯ), ตย. 

 
มติท่ีประชุม ๑.  อนุมัติใหสํานักงาน กสทช เปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการรวมทาง

เทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – 
ลาว ครั้งท่ี ๓ (The 3rd Meeting of Joint Technical Committee on 
Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Lao 
Common Border – JTC) ระหวางวันท่ี ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัด
ขอนแกน โดยเบิกจายจากงบประมาณการจัดการและบริหารองคกร (คาใชจาย
ในการเปนเจาภาพจัดการประชุม) ประจําป ๒๕๕๕ ซ่ึงตั้งไวจํานวน ๘๐๐,๐๐๐ 
บาท ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. อนุมัติใหรองเลขาธิการ กสทช. (นายทศพรฯ) ทําหนาท่ีหัวหนาคณะผูแทนไทย 
และผูแทนกลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ (วถ.) กลุมงานภูมิภาค (ภภ.) กลุมงานการ
ตางประเทศ (ตย.) และกลุมงานมาตรฐานเทคโนโลยี BC TV (ทส.) เปนผูแทนเขา
รวมการประชุมตามขอ ๑ 

 
หมายเหตุ ในชวงเสร็จสิ้นการประชุม ประธาน กสทช. ขอใหประธาน กทค. รับเรื่องการพิจารณา

เลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีเปนหมายเลขสวยไปพิจารณา ซ่ึงประธาน กทค. (พันเอก 
เศรษฐพงคฯ) ขอรับไปดําเนินการ  

 
  ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๗  น.  
 
   
หมายเหตุ รางรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ อยูในระหวางนําเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองในการ
ประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕  
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