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๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก นที  ศุกลรัตน รองประธานกรรมการ 
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๘. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค กรรมการ 
๙. นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๐. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๑๑. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผูไมเขาประชุม 

๑. นายสุทธิพล  ทวีชัยการ ติดภารกิจ 
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๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจาหนาท่ีการประชุม  
 

๑. นายเฉลิมชัย  กกเกียรติกุล ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการ    
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย  เจียรานุชาติ ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร 
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๔. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางอรุณ  วงศศิวะวิลาส  ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นายขจรศักดิ์  ทานานนท ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
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  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวสุภาวดี  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจมมณี ลูกจาง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม  
 
ผูช้ีแจง 
 

๑. นางสาวภานุพร  ภัทรโชค ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ 
  กลุมงานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม 
๒. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน 
๓. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผูอํานวยการกลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนและวิทยุ 
  ในระบบดิจิทัล 
๔. นายเสนห  สายวงศ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ 
๕. นายกีรติ  อาภาพันธุ ผูอํานวยการกลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการ 
  ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
๖. นางรมิดา  จรินทิพยพิทักษ ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการแขงขัน 
  และกํากับดูแลตนเอง 
๗. นางยุพา  จันทรกระจาง ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
  กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
๘. นางสาวศิริรักษ  เสมาเงิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
  กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
๙. นางสาวศรีสุดา  พรหมมานุวัติ ผูบริหารระดับตน  
  กลุมงานการตางประเทศ 
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๑๐. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
  กลุมงานสงเสริมการแขงขันและกํากับดูแลตนเอง 
๑๑. นายสุภัทรสิทธิ์  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน 
๑๒. นางสาวนพรัตน  ปอมสุข ลูกจาง   
  กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน 
๑๓. นายพิชัย  รวมภูมิสุข ลูกจาง   
  กลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนและวิทยุในระบบดิจิทัล 
๑๔. นายดนัย  ศรีบุตร  ลูกจาง   
  กลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนและวิทยุในระบบดิจิทัล 
๑๕. นางสาวลักษมี  นุตตะโร ลูกจาง   
  กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 

   
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
   
ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑    :   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

 ๑. เม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดเปนประธานในพิธี      
ลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยการดําเนินโครงการบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงดวยเทคโนโลยี Wi-Fi  โดยไมคิดคาใชจายเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
ระหวางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) กับสํานักงาน 
กสทช.  ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. เปนผูลงนามขอตกลงกับ ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ นาครทรรพ) 
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ)  กสทช.ประเสริฐ  
ศีลพิพัฒน และ กสทช.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา  เขารวมเปนสักขีพยานดวย  
ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงและใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเทาเทียม
และท่ัวถึง  นอกจากนี้ ในชวงบายไดมีพิธีลงนามความตกลงระหวางรัฐบาลไทย
กับสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU)  ในการเปนเจาภาพจัดงาน  
ITU Telecom World 2013  ท่ีโรงแรมแชงกรีลา ซ่ึงเปนการลงนามรวมกัน
ระหวาง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ
เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (Dr. Hamadoun I. Toure)   
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 ๒. เม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  สํานักงาน กสทช. ไดจัดงาน Luncheon 
Talk with Secretary – General of ITU : Thailand and regulation in 
a converged environment : an international perspective  โดยได
เชิญประธาน กสทช .  เปนประธานกลาวตอนรับเลขาธิการสหภาพ
โทรคมนาคมระหวางประเทศ (Dr. Hamadoun I. Toure)  ในโอกาสท่ีให
เกียรติมาปาฐกถาพิเศษภายใตหัวขอ “มุมมองของเลขาธิการสหภาพ
โทรคมนาคมระหวางประเทศ กับการกํากับดูแลในยุคหลอมรวมสื่อ” โดยมี
กรรมการ กทค. และผูบริหารสํานักงาน กสทช. รวมใหการตอนรับ ซ่ึงมีผู 
ใหความสนใจเขารวมงานประกอบดวย ผูทรงวุฒิจากหนวยงานภายนอก    
ผูมีสวนไดเสีย รวมท้ังผูประกอบการเขารวมรับฟงดวย    

  ๓.  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ประธาน กสทช. ไดเปนประธาน  
ในพิธีเปดการอบรมโครงการนักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน หรือ Broadcasting Executive Forum รุนท่ี ๑ ณ สํานักงาน 
กสทช. ซ่ึงโครงการดังกลาว กสท. ไดจัดใหมีข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผู
เขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน รวมท้ังเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงเปนการเปดวิสัยทัศนตลอดจนมุมมองตางๆ โดยมีผูเขารับการ
อบรมจํานวน ๕๐ คน   

 ๔.   ในชวงตนเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา  ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีรายใหญ   
๓ ราย ไดแก AIS, DTAC และ TRUE ไดเชิญประธาน กสทช. และกรรมการ 
กสทช. รวมเปนเกียรติในงานเปดใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี 3G บนคลื่น
ความถ่ี ๒.๑ GHz  โดยเปนไปตามกรอบเวลาท่ีผูประกอบการไดใหคําม่ัน
สัญญาไว ซ่ึงเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีประชาชนคาดหวังเปนอยางมาก จึงขอขอบคุณ  
กทค. ท่ีดําเนินการผลักดันจนสําเร็จลุลวงอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน ขณะนี้
ยังเหลือประเด็นเรื่องการลดคาบริการลง ๑๕ เปอรเซ็นต ตามท่ีไดประกาศ
ออกไปแลว ท้ังนี้ ขอใหติดตามการดําเนินงานในเรื่องนี้ดวย เนื่องจาก
ประชาชนใหความสนใจอยางมาก  

 ๕.   เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ประธาน กสทช. ไดไปรวมพิธีเปดงาน
สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจําป 
๒๕๕๖ ระหวางวันท่ี ๑๘-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มณฑลพิธีทอง
สนามหลวง  ภายใตแนวคิด “๒๖ ศตวรรษ วิสาขบูชาโลก”  โดยในงาน
ดังกลาวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงเสด็จมา
เปนองคประธาน  ซ่ึงประธาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช.  ไดเขาเฝาฯ 
รับเสด็จและรับพระราชทานของท่ีระลึกจากพระองคทาน จึงขอเชิญชวน
ทานกรรมการ กสทช. ทุกทานเขารวมงานดังกลาวดวย  ซ่ึงในเรื่องนี้
สํานักงาน กสทช. ไดประสานขอรับการสนับสนุนจากองคกรสื่อทุกแขนง 
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อาทิ สถานีโทรทัศนทุกชอง เคเบิ้ลทีวี สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร เพ่ือ
ประชาสัมพันธกิจกรรมดังกลาวโดยไมคิดมูลคา  รวมท้ังขอใหผูประกอบการ 

  โทรศัพทมือถือสงขอความผานระบบ SMS เพ่ือเชิญชวนสาธารณชนไดทราบ
และเขารวมกิจกรรมโดยท่ัวกัน  

 ๖.   เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ท่ีผานมาไดเกิดเหตุไฟฟาดับในภาคใต    
ซ่ึงเปนขาวใหญเม่ือเชาวันนี้ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ขอใหสํานักงาน 
กสทช . ติดตามวาเหตุไฟฟาดับครั้งนี้จะมีผลกระทบกับการใหบริการ
โทรคมนาคม หรือกิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในพ้ืนท่ีอยางไรบาง 
เนื่องจากแตละจังหวัดเ กิดเหตุ ไฟฟาดับระยะเวลาไม เทา กัน และ
ประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบตอไป  

 
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช. รับไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  :  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ วันศุกรท่ี ๑๙ เมษายน 

๒๕๕๖ 
 
มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ วันศุกรท่ี ๑๙ เมษายน 

๒๕๕๖  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยใหแกไขตามความเห็นของท่ีประชุม 
วาระท่ี ๖.๑ ดังนี้  

   ๑. ใหแกไขขอความมติท่ีประชุม ขอ ๑ บรรทัดท่ี ๑ จากเดิม “โดยไมปฏิบัติตาม
ขอ ๗๐ วรรคสอง” แกไขใหมเปน “ซ่ึงสํานักงาน กสทช. เห็นวาไมปฏิบัติตาม
ขอ ๗๐ วรรคสอง” และเพ่ิมเติมคําวา “พิจารณา” ในบรรทัดท่ี ๓ ตอทาย
ขอความ “...ใหเลขาธิการ กสทช.”  

 ๒. ใหเพ่ิมเติมขอความ “และ กสทช.สุภิญญาฯ” ตอทายขอความ “อนึ่ง กสทช.
ประวิทยฯ”  

 ๓. ใหนําความเห็นของรองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) ซ่ึงขอใหแกไข
มติท่ีประชุมขอ ๑ ไปบันทึกไวในหมายเหตุทายมติท่ีประชุม   

  
 
 
 
 
 



๖ 
 

  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    :    รายงานผลการดําเนินงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ วันศุกรท่ี ๑๙ 
 เมษายน ๒๕๕๖ 
 
มติท่ีประชุม              รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ วันศุกรท่ี ๑๙ 

เมษายน ๒๕๕๖  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ไดใหขอสังเกตรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี 
๔/๒๕๕๖ โดยขอใหสํานักงาน กสทช. รับไปพิจารณาดําเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ๑. เรื่องท่ี ๓ กรณีกําหนดคาตอบแทนคาเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการ      
ชุดตางๆ ท่ี กทช.ปฏิบัติหนาท่ี กสทช. และท่ี กสทช. ไดแตงตั้งไวท่ียังไมไดรับ
อัตราคาตอบแทนเบี้ยประชุมตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ โดยให
สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบและระบุไวในการรายงานผลการดําเนินงานตาม
มติท่ีประชุมเพ่ือใหครบถวน  

 ๒. เรื่องท่ี ๘ กรณีการขอลาออกของนายประเสริฐ อภิปุญญา โดยใหตรวจสอบ
แนวคําพิพากษาของศาลฏีกา ป ๒๕๔๐ เก่ียวกับอํานาจในการลงนามให
ขาราชการมหาวิทยาลัยลาออกโดยอนุมัติการลาออกไดกอน ๓๐ วัน และให
ตรวจสอบกรณีการนํา พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน มาใชโดยอนุโลม 
วาครอบคลุมไปถึงเรื่องการชะลอการจายเงินบําเหน็จและเงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพไดจริงหรือไม ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. 
เปนไปดวยความถูกตอง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน (กสท.) : ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ)  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน ระหวางวันท่ี ๒๒ เมษายน – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖     
ตามท่ีประธาน กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓  :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :                
ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี 

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) เสนอ  
 



๗ 
 

  

หมายเหตุ กสทช.สุภิญญฯ ขอให กทค. เพ่ิมเติมการรายงานผลการดําเนินงานดานการ
รองเรียนของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในการนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของ กทค. ในการประชุม กสทช. ครั้งตอๆ ไปดวยเพ่ือทราบถึงสถานการณปญหา
ท่ีคาบเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔    :   เรื่องเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก  
เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) ไตรมาสท่ี ๑/๒๕๕๖ : รองประธาน กสทช.พันเอก 
เศรษฐพงคฯ   

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 

เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) ไตรมาสท่ี ๑/๒๕๕๖  จํานวน ๓ ทาน  ไดแก พลเอก 
บุญเลิศ แกวประสิทธิ์  นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน  และนายณกฤช เศวตนันทน 
ท้ังนี้  ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช . วาดวยการจางท่ีปรึกษา 
ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓  ตาม
เอกสารท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร.พีระพงษ 

 มานะกิจ) ประจําเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน ๒๕๕๖ :  กสทช.พลโท 
ดร.พีระพงษ มานะกิจฯ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร.พีระพงษ  
มานะกิจ) ระหวางเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ทาน 
ไดแก พลเอก ธงชัย เก้ือสกุล  นายธงชัย ตรีพิพัฒนกุล  และนางอรพินธ บุญชูเศรษฐ    
ท้ังนี้  ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช . วาดวยการจางท่ีปรึกษา
ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓  ตาม
เอกสารท่ี กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ มานะกิจ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา 
 กลางณรงค) ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖ : กสทช. สุภิญญาฯ   
  

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. สุภิญญา กลางณรงค  
ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ทาน  ไดแก  นายจอน      
อ๊ึงภากรณ  นายตอพงศ เสลานนท  และนายนคร ชมพูชาติ  ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ 
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวย การจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ 
และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. สุภิญญา 
กลางณรงค  เสนอ 



๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖  :  มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือน
มีนาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  :  รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําป 

๒๕๕๕ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน , ภบ.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

ประจําป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) ท้ังนี้ ตามขอ ๑๙(๗) ของ
ระเบียบ กสทช. วาดวย การตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ี 
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ไดสอบถามการดําเนินงานตอขอเสนอแนะตามรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําป  ๒๕๕๕ 
(กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) เนื่องจากมีประเด็นสําคัญ อาทิเชน เรื่องการกัน
เงินเหลื่อมป  เรื่องการจัดทํา KPI  เรื่องการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง และเรื่อง
หนี้สินตางๆ ฯลฯ  ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ไดชี้แจงวาไดสงเรื่องใหรองเลขาธิการ 
กสทช. ท่ีกํากับดูแล รวมท้ังกลุมงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการและรายงานผล
การดําเนินงานใหเลขาธิการ กสทช. เพ่ือนําเสนอประธาน กสทช. และท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาตอไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  :  งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสท่ี ๑ ส้ินสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม 

๒๕๕๖  :  ลย.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสท่ี ๑ สิ้นสุดวันท่ี 

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖  ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ไดดําเนินการตามขอ ๗๘ ของระเบียบ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการรับ การจาย และการเก็บ
รักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ  ขอใหสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบเรื่องลูกหนี้คาธรรมเนียม
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษท่ีคางชําระอยู รวมท้ังศึกษาขอกฎหมายเรื่องอายุ
ความในการฟองคดี กรณีท่ียังไมชัดเจนเห็นควรใหเรงดําเนินการเพ่ือมิใหคดีขาด
อายุความ อันจะทําใหเกิดความเสียหายตอสํานักงาน กสทช. ได   

 



๙ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  :  บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) ขอขอบคุณและชมเชยการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช. ในการรวมมือแกไขปญหาวิทยุ
ชุมชนรบกวนการบิน  : ภภ.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการขอบคุณและชมเชยการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช. 

ในการรวมมือแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบินของบริษัท วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จํากัด (บวท.)  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. จัดทํารายงานการแกไขปญหาวิทยุ
ชุมชนรบกวนการบิน โดยมีสถิติเปรียบเทียบการรบกวนการบินเปนรายป 
นําเสนอใหท่ีประชุม กสทช. ทราบเปนประจํา    

     
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  :  รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ : ดท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปขอมูลสถานะความเคลื่อนไหวของวิทยุชุมชนและขอมูล

สถิติระดับความเสี่ยงตางๆ ท่ีเกิดจากวิทยุชุมชน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมี
ผลกระทบรายแรงตอการรบกวนวิทยุการบิน ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  :  รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖ : ดท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปขอมูลสถานะความเคลื่อนไหวของวิทยุชุมชนและขอมูล

สถิติระดับความเสี่ยงตางๆ ท่ีเกิดจากวิทยุชุมชน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมี
ผลกระทบรายแรงตอการรบกวนวิทยุการบิน ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบขอมูลตารางแสดงสถิติ
จํานวนสถานีวิทยุชุมชนท่ีรบกวนกิจการตางๆ เนื่องจากมีตัวเลขท่ีปรากฏไมตรงกัน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ :  รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ : ดท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปขอมูลสถานะความเคลื่อนไหวของวิทยุชุมชนและขอมูล

สถิติระดับความเสี่ยงตางๆ ท่ีเกิดจากวิทยุชุมชน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมี
ผลกระทบรายแรงตอการรบกวนวิทยุการบิน ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบขอมูลตารางแสดงสถิติ
จํานวนสถานีวิทยุชุมชนท่ีรบกวนกิจการตางๆ เนื่องจากมีตัวเลขท่ีปรากฏไมตรงกัน  



๑๐ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ :  รายงานการเขารวมประชุมกับคณะกรรมการส่ือสารรัฐบาลกลาง และการเขา
รวมประชุมกับหนวยงานดานส่ือ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหวางวันท่ี ๔ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ : กสทช. สุภิญญาฯ   

 
มติท่ีประชุม              รับทราบรายงานของ กสทช.สุภิญญาฯ และคณะ ในการเขารวมประชุมกับ

คณะกรรมการสื่อสารรัฐบาลกลาง และการเขารวมประชุมกับหนวยงานดานสื่อ 
ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันท่ี ๔–๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
ตามเอกสารท่ี กสทช.สุภิญญา กลางณรงค  เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ :  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน

เมษายน  ๒๕๕๖ : ปบ.  
 
มติท่ีประชุม              รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติ ท่ีประชุม กสทช . 

ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖  ตั้งแตการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ – ๓/๒๕๕๖ 
(งานคางดําเนินการ) จํานวน ๓๔ เรื่อง แยกเปนดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๘ 
เรื่อง  อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๒๖ เรื่อง  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ   

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. เรงรัดดําเนินการตามมติท่ีประชุม 
กสทช. เรื่องการจัดทําตัวชี้วัด (KPI) ประจําป ๒๕๕๖ เพ่ือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ไดอยางถูกตองเปนระบบ และเรงรัดเรื่องการ
จัดทําหลักเกณฑในการรับสมัครและคัดเลือกผู มี คุณสมบัติ ในการขอรับ
ทุนการศึกษาของสํานักงาน กสทช.  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ :  รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 
๒๕๕๖ : ดส. 

 
มติท่ีประชุม              รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 
๒๕๕๖  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕     :   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  : การเปล่ียนแปลงองคประกอบในคณะอนุกรรมการสงเสริมและกํากับการ

แขงขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., สส. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงองคประกอบในคณะอนุกรรมการสงเสริมและกํากับการ

แขงขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  โดยปรับเปลี่ยน กสทช.ผศ.
ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท ประธานอนุกรรมการ เปลี่ยนเปนท่ีปรึกษา นายอนุรุทธิ์ 
โควคาลัย  อนุกรรมการ  เปลี่ยนเปนประธานอนุกรรมการ  และแตงตั้ง        
นายพัชรสุทธิ์  สุจริตตานนท  เปนอนุกรรมการ (เพ่ิมเติม)  ซ่ึงเปนการใชอํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามท่ี กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท เสนอ ท้ังนี้ ในการ
จัดทําคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการสงเสริมและกํากับการแขงขันในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน  ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของ  
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  
และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : ขอเปล่ียนแปลงฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., มส. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา 
๓๑ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ . ๒๕๕๓ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑.  ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครอง  เลขานุการ 
   ผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
 ๒.  นางสาวธิดารัตน  บุญภมร     ผูชวยเลขานุการ 
   (ผูปฏิบัติงานประจํา กสทช.สุภิญญาฯ)  
 ๓.  นายตรี  บุญเจือ     ผูชวยเลขานุการ 
 ๔.  นางเพ็ญพร  ทองนาค     ผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  : ขอเปล่ียนแปลงองคประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินมูลคาคล่ืนความถี่
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., มส. 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติใหแตงตั้ง พันเอก กิตติพงษ พุทธิมณี เปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ประเมินมูลคาคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แทน    
นางบุษบา  ชัยจินดา  อนุกรรมการท่ีขอลาออก  ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ 
ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งอนุกรรมการประเมินมูลคาคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน (เพ่ิมเติม) 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 ๕.๔  : การแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามประกาศในภารกิจกระจาย

เสียงและโทรทัศน : กสท., มส.   
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบการแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดใน

ประกาศในภารกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ๕ ฉบับ ตามท่ีรอง
ประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ ดังนี้ 

 ๑.๑ เห็นชอบการแตงตั้งเลขาธิการ กสทช.  รองเลขาธิการ กสทช. (ภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน)  ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑, ๒ และ ๓  ผูอํานวยการกลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน
และวิทยุในระบบดิจิทัล และพนักงานซ่ึงดํารงตําแหนงตั้งแตพนักงาน
ปฏิบัติการระดับสูง (ก๑) ข้ึนไปในแตละกลุมงาน เปนพนักงานเจาหนาท่ี
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือการรับอนุญาตและการดําเนินการ
กํากับดูแลเพ่ือใหเปนไปตามเง่ือนไขในการดําเนินการออกใบอนุญาต 
หรือการไดรับอนุญาต  

 ๑.๒ เห็นชอบการแตงตั้งเลขาธิการ กสทช.  รองเลขาธิการ กสทช. (ภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน)  ผูอํานวยการกลุมงานภูมิภาค  ผูอํานวยการ
สํานักงาน กสทช. เขต  ผูอํานวยการกลุมงานกํากับดูแลกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน  และพนักงานซ่ึงดํารงตําแหนงตั้งแตพนักงาน
ปฏิบัติการระดับสูง (ก๑) ข้ึนไปของกลุมงานกํากับดูแลกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน เปนพนักงานเจาหนาท่ีในการกํากับดูแลให 
ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับอนุญาตปฏิบัติตามประกาศ  

 ๒. มอบหมายใหประธาน กสท . ลงนามในประกาศฯ ตามขอ ๑ ในฐานะ
ปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  

 



๑๓ 
 

  

 ๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นท่ีประชุมไปพิจารณาเรื่องการ
ปรับปรุงประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงานในภารกิจกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน ท่ีกําหนดใหอํานาจในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามประกาศดังกลาวเปนของ กสท. เพ่ือให
สอดคลองตาม พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีกําหนดเปน
อํานาจของ กสทช. ในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕  : รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคล่ืน

ความถี่เ พ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ พ.ศ. ....  :  กสท., จส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีเสียงขางมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช.(พันเอก นที 

ศุกลรัตน)  รองประธาน กสทช.(พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ)   กสทช. 
พลโท ดร.พีระพงษ มานะกิจ  กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา  กสทช.
ประเสริฐ ศีลพิพัฒน  และ กสทช.พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)  มีมติเห็นชอบใน
หลักการ รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) 
เสนอ  สําหรับเสียงขางนอย (กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท  กสทช.     
สุภิญญา กลางณรงค  และ กสทช.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา) ขอสงวนความเห็น 
โดยจะจัดทําบันทึกจัดสงใหในภายหลัง     

๒. มอบอํานาจให กสท. ปฏิบัติหนาท่ี กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ในการจัดใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และใหประธาน กสท. 
ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทน ประธาน กสทช. เพ่ือประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตอไป 

๓. ในการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะของรางประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... ใหนําขอสังเกต
ของกรรมการ กสทช. เสียงขางนอยไปรับฟงความคิดเห็นสาธารณะดวย  

 

หมายเหตุ ๑. กสทช .ผศ .ดร.ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช . ๑๐๐๓.๘/๑๑๑ ลงวันท่ี ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖  ขอใหแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงานการประชุม 
จํานวน ๓ หนา  ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑     

 
 



๑๔ 
 

  

 ๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๕๐ ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ ดังนี้ 

  “ดิฉันไดเคยแสดงความเห็นในการพิจารณารางประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน
ในระบบดิจิตอล ในการประชุม กสท. หลายประเด็น ไดแก ๑) เรื่องการวาง
หลักประกันเปนเงินสดหรือเช็คธนาคาร ซ่ึงเปนการกีดกันผูประกอบการราย
เล็ก กติกาดังกลาวจึงเปนการไมสงเสริมผูประกอบการรายยอยและไมสงเสริม
การแขงขัน  ๒) การปรับโครงสรางจํานวนชองรายการใหม ดิฉันไดเคยเสนอ
ความเห็นวา ใหนําเรื่องดังกลาวเขาสูการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
สงเสริมการแขงขันฯ วาควรกําหนดจํานวนเพดานชองจํานวน ๒ หรือ ๓ ชอง 
จึงจะปองกันการครอบงําสื่อและเปดโอกาสใหรายเล็กเขามาแขงขัน  ๓) เรื่อง
ข้ันตอนและวิธีการประมูล ดิฉันเสนอใหมีการจัดรับฟงความคิดเห็นกลุมยอย
นอกเหนือจากการจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือพิจารณาถึงจุดแข็ง
และจุดออนของวิธีการเคาะประมูล วาวิธีการใดท่ีกอใหเกิดความเปนธรรม  
แกผูแขงขันทุกกลุม ตลอดจนการนําเสนอขอมูลท่ีชัดเจนครบถวนในเรื่องการ
คัดเลือกโครงขายโทรทัศน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการ
เขารวมประมูลของผูประกอบการ สําหรับในเรื่องการประเมินมูลคาคลื่นนั้น 
ดิฉันเห็นวา สํานักงาน กสทช . ควรท่ีจะนําเสนอรายงานฉบับเต็มเรื่อง
การศึกษาการประเมินมูลคาคลื่น เพ่ือใหกรรมการทุกทานไดใชเปนขอมูลใน
การพิจารณารางประกาศฉบับนี้  

   นอกจากนี้ดิฉันเห็นวา กระบวนการในการออกประกาศ ยังมีความไม
ชัดเจนวาแนวทางท่ีชอบดวยกฎหมายควรเปนอยางไร กลาวคือ นิยาม 
คณะกรรมการในรางประกาศนี้ หมายถึง กสท. ซ่ึงท่ีประชุม กสทช. เคยมีการ
ถกเถียงในประเด็นนี้หลายครั้ง และ กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกความเห็น
เก่ียวกับผูมีอํานาจลงนามในรางประกาศฯ โดยเสนอวา อํานาจในการลงนาม
รางประกาศเปนอํานาจสําคัญและเปนอํานาจท่ีเฉพาะของประมุขในองคกร 
คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไวสําหรับปฏิบัติดวยตนเอง ซ่ึงตามหลักการ
มอบอํานาจหนาท่ีตองพิจารณาในลักษณะของอํานาจหนาท่ีท่ีจะมอบหมาย
และความสําคัญของเรื่องนั้น ดังนั้น หากไมมีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบ  
ขอกฎหมายในประเด็นนี้ใหกระจางชัด ก็ควรท่ีจะพิจารณาใหประธาน กสทช. 
เปนผูลงนามในประกาศตางๆ เทานั้น 

   ดวยเหตุขางตนท้ังในสวนของเนื้อหาและอํานาจลงนามในรางประกาศ  
ท่ีนําเสนอในการประชุมครั้งนี้ยังไมมีการแกไขและไมมีการนําเสนอขอมูล
เพียงพอ ดิฉันจึงยังไมสามารถเห็นชอบในการพิจารณารางประกาศท่ีนําเสนอ
ในคราวนี้ จนกวาสํานักงานจะดําเนินการและนําเสนอขอมูลครบถวนเพ่ือ
ประกอบการใชดุลพินิจโดยรอบคอบของกรรมการ กสทช. อีกครั้ง”  



๑๕ 
 

  

 ๓. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๔๓ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ ดังนี้ 

 “๑. เนื่องจากในการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
นั้นครอบคลุมคลื่นความถ่ียาน ๗๐๐ MHz ดวย ในขณะท่ี กสทช. ก็ได
รับทราบขอมูลจากสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศแลววา คลื่น
ความถ่ียานดังกลาวเหมาะสําหรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ดังนั้น 
ผมจึงเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งท่ี กสทช. จะตองตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการใชประโยชนคลื่นความถ่ียาน ๗๐๐ MHz ใหมีความชัดเจน
เสียกอน เนื่องจากหากมีการออกใบอนุญาตใชคลื่นความถ่ีไปแลวก็จะไม
สามารถกําหนดแนวนโยบายท่ีเหมาะสมได  

 ๒. เนื้อหาในภาคผนวกของรางประกาศฉบับนี้มีการกําหนดราคาข้ันต่ําและ
ราคาเริ่มตนการประมูลของการอนุญาตใหบริการหมวดหมูตางๆ ไวแลว 
แตไมมีการเสนอรายงานการประมูลคาคลื่นความถ่ีหรือผลการศึกษาใดๆ 
เพ่ือประกอบการพิจารณา ท่ีประชุม กสทช. จึงไมอาจใชดุลพินิจอยาง
เหมาะสมได  

 ๓. รางประกาศนี้ควรมีการกําหนดเพ่ิมเติมในประเด็นเรื่องการครอบงําสื่อ
หรือการครองสิทธิขามสื่อใหมีความชัดเจน โดยเฉพาะการมีมาตรการท่ี
เปนหลักประกันการกํากับดูแลภายหลังการประมูล ท่ีจะปองกันมิใหเกิด
กรณีการเขาครอบงํากิจการรายอ่ืนๆ ผานการเปนผูถือหุนรายใหญ 

 ๔. การกําหนดกรอบระยะเวลาการสิ้นสุดการประมูลไวเปนท่ีแนชัด อาจทําให
เกิดกรณีมีการเสนอราคาในชวงระยะสุดทาย ซ่ึงอาจสงผลใหผูเขารวมการ
ประมูลรายอ่ืนไมอาจเสนอราคาเพ่ือแขงขันไดทันเวลา หรือทําใหการ
ประมูลตองยุติลงท้ังท่ีการเคาะราคายังดําเนินอยู ผมจึงเห็นควรกําหนดให
มีการขยายเวลาเพ่ิมเติมในกรณีมีการเสนอราคาเพ่ิมข้ึนในชวง ๕ นาที
สุดทายดวย  

 ๕. ผมยืนยันความเห็นตามท่ีไดเคยสงวนความเห็นไวในคราวพิจารณาราง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหใชคลื่นความถ่ีใน
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ 
พ.ศ. .... ดังนี้  

 ๑) เรื่องการวางหลักประกัน ควรกําหนดใหสามารถใชหนังสือรับรองจาก 
สถาบันการเงิน หรือ Bank Guarantee ได ซ่ึงเปนบรรทัดฐานเดียวกัน
กับหลักเกณฑตามท่ีกําหนดในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

 ๒) เรื่องการเสนอราคา ควรกําหนดใหชัดเจนวา การเสนอราคาจะตองสูง
กวาราคาตั้งตน และไมยอมรับท่ีจะยุติการประมูลท่ีราคาตั้งตน  

 ๓) เรื่องอํานาจการพิจารณาวาเปนของ กสทช. หรือคณะกรรมการชุดเล็ก 
ควรมีการพิจารณาดําเนินกระบวนการใหรัดกุมมากยิ่งข้ึน  



๑๖ 
 

  

 ๖. ผมยืนยันวาควรมีการตรวจสอบประเด็นขอกฎหมายเก่ียวกับผูมีอํานาจ  
ลงนามในรางประกาศ กสทช. ใหชัดเจน วาเปนเรื่องท่ีสามารถมอบอํานาจ
ไดหรือไม เนื่องจากตาม พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ 
(๒๔) กําหนดให กสทช. เปนผูมีอํานาจหนาท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ท้ังนี้ หากยังไมมีความชัดเจน  
ก็ควรท่ีจะพิจารณาใหประธาน กสทช. เปนผูลงนามในประกาศตางๆ 
เทานั้น เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมายของ  
รางประกาศตางๆ”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖  : รางประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ

คมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 
๒๕๕๖  :  กสท., คณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคฯ, ทส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีตอความคิดเห็นสาธารณะตอ   

รางประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพรใน
เว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ตอไป  

๒. ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช.(พันเอก นที 
ศุกลรัตน) รองประธาน กสทช.(พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) กสทช.พลโท 
ดร.พีระพงษ มานะกิจ  กสทช .พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา  กสทช .
ประเสริฐ ศีลพิพัฒน  กสทช.พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร  กสทช.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา  
และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค) มีมติเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามท่ีรองประธาน 
กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ  โดยใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอประธาน 
กสท. เพ่ือลงนามในประกาศดังกลาวขางตนในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน 
กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 
เพ่ือนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป อนึ่ง กสทช.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา  
ขอสงวนความเห็นในประเด็นผูท่ีมีอํานาจลงนามในประกาศ โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง สําหรับท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช.
ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท) ขอสงวนความเห็นเรื่อง Set Top Box  โดยจะ
จัดทําบันทึกจัดสงใหในภายหลัง      

 
 
 



๑๗ 
 

  

หมายเหตุ ๑. กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๑๑๑ ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ ดังนี้
“การพิจารณาตามระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่องรางประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาคผนวก ก  มีการกําหนด
ประเภทของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอยางไมเหมาะสม โดยท่ี
กําหนดใหเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ใหผานการ
ตรวจสอบอยางเขมขน ขณะท่ีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนดาวเทียม (Satellite 
TV) ใหใชหลักการรับรองตนเองของผูประกอบการ ท้ังท่ีอุปกรณท้ังสอง
รายการมีลักษณะการทํางานเชนเดียวกัน ยิ่งไปกวานั้น เครื่องสงสัญญาณ
โทรทัศนดิจิตอลท่ีมีการแพรกระจายคลื่นอยางมีนัยสําคัญ อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอสาธารณะมากกวา กลับใหใชเพียงหลักการรับรองตนเองของ
ผูประกอบการซ่ึงเปนสิ่งท่ีผิดปกติเปนอยางยิ่ง ผมจึงไมเห็นชอบกับการ
กําหนดดังกลาว”  

 ๒. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๔๓ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ ดังนี้ 

     “ผมยืนยันวาควรมีการตรวจสอบประเด็นขอกฎหมายเก่ียวกับผูมีอํานาจลงนาม
ในรางประกาศ กสทช. ใหชัดเจน เนื่องจากตาม พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) นั้น กําหนดให กสทช. เปนผูมีอํานาจหนาท่ีออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. และแมตาม
มาตรา ๒๓ วรรคทายของ พ.ร.บ. ฉบับดังกลาว จะกําหนดวา ในการปฏิบัติ
หนาท่ีของ กสทช. อาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงาน
แทน กสทช. ไดก็ตาม แตอํานาจในการลงนามรางประกาศฯ เปนอํานาจ
สําคัญและเปนอํานาจหนาท่ีเฉพาะอันสงวนไวปฏิบัติดวยตนเองของประมุข
องคกร ซ่ึงตามหลักการมอบหมายอํานาจหนาท่ี (Delegation of Authority) 
ตองพิจารณาลักษณะของอํานาจหนาท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของ
เรื่องนั้น ดังนั้น หากยังไมมีกระจางชัดในประเด็นนี้ ก็ควรท่ีจะพิจารณาให
ประธาน กสทช. เปนผูลงนามในประกาศตางๆ เทานั้น เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอ
พิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมายของรางประกาศจนเปนคดีปกครองจาก
การใชอํานาจทางการปกครองของเจาหนาท่ีท่ีตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมี
อํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)”  

  
 
 



๑๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗  : การจัดทําประกาศหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือก และเง่ือนไขการอนุญาตใหใช
คล่ืนความถี่เพ่ือใหบริการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล สําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะ : กสทช.สุภิญญาฯ, กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. สงเรื่องการจัดทําประกาศหลักเกณฑ วิธีการ

คัดเลือก และเง่ือนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล สําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการ
สาธารณะให กสท. พิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับมติ กสท.ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๖  
เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอเรื่อง
ใหท่ีประชุม กสทช. พิจารณา ดังนี้  
๑) กรณีท่ีกรรมการ กสท./กทค. ท่ีมีความประสงคจะเสนอเรื่องท่ีอยูในอํานาจ

หนาท่ีของ กสท./กทค. ใหกรรมการ กสท./กทค. นําเสนอเรื่องดังกลาว
ผาน กสท./กทค. แลวแตกรณี กอนนําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือขออนุมัติ
บรรจุเขาวาระการประชุม กสทช. 

๒) กรณีท่ีกรรมการ กสท./กทค. ท่ีมีความประสงคจะเสนอเรื่องท่ีไมอยูใน
อํานาจหนาท่ีของ กสท./กทค. ใหกรรมการ กสท./กทค. นําเสนอเรื่อง
ดังกลาวตอประธาน กสทช. เพ่ือขออนุมัติบรรจุเขาวาระการประชุม 
กสทช. โดยไมตองนําเสนอผาน กสท./กทค.  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘  : มาตรฐานการคํานวณอัตราคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม  : 

กทค., ชท. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน

การคํานวณอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม  ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  โดยใหสํานักงาน กสทช. นํารางประกาศฉบับดังกลาว 
ไปจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๒๘ แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  และนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาตอไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙  : การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน , ภบ. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการแตงตั้ง นางลีนา เจริญศรี  เปนกรรมการ แทนนายนรชัย ศรีพิมล      

ท่ีพนจากตําแหนง ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  อนึ่ง ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน   
ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี    



๑๙ 
 

  

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

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ติดภารกิจ มิไดรวมลงมติวาระนี้ในท่ีประชุม     
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐  : การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช .  สง เรื่องการสนับสนุนการปฏิบัติ งานของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให กสทช.สุทธิพล ทวีชัยการ 
และ กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา  พิจารณาใหความเห็นในประเด็น 
ขอกฎหมาย กอนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาตอไป   

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ติดภารกิจ มิไดรวมลงมติวาระนี้ในท่ีประชุม     
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ : การประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรร

ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) : ตย. 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสาน

และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี ๒๒ (The 
22nd Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia Common 
Border – JTC) ระหวางวันท่ี ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม 

  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 ๒. เห็นชอบตามมติของ  กสท .  และ กทค .  ท่ี มีตอรายงานการประชุม

คณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๒  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. 
นําไปเปนนโยบายสําหรับการประชุม JTC  ไทย–มาเลเซีย ครั้งท่ี ๒๓  ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๓. รับทราบกําหนดการประชุมคณะทํางานพิเศษ (Special Task Force – STF) 
ครั้งท่ี ๘ ระหวางวันท่ี ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ และการประชุมคณะ 
กรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๓ ระหวางวันท่ี ๒๖-๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๖  ณ ประเทศมาเลเซีย 

 
 
 



๒๐ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ : การประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรร
ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) : ตย.  

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสาน

และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – 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 จังหวัดขอนแกน  ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. เห็นชอบตามมติของ  กสท .  และ กทค .  ท่ี มีตอรายงานการประชุม
คณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๓  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําไป
เปนนโยบายสําหรับการประชุม JTC ครั้งท่ี ๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ : ปฏิทินงบประมาณรายรับ - รายจาย ประจําป ๒๕๕๗  :  ยย.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบปฏิทินงบประมาณรายรับ - รายจาย ประจําป ๒๕๕๗  ของสํานักงาน 

กสทช. ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ ของสํานักงาน 
กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยใหรับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไป
พิจารณาดําเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ๑. ใหเพ่ิมข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ (ลําดับท่ี ๓) โดยใหสํานักงาน กสทช. 
นําเสนอประธาน กสทช. กสท. และ กทค. พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ
ในสวนท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล 

 ๒. ปรับเปลี่ยนกรอบระยะเวลาในการจัดทํางบประมาณ จากเดิม ๑๖ กรกฎาคม 
– ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  แกไขใหมเปน ๒ ชวงเวลา ไดแก ๑๖–๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ รายงานคําขอตั้งงบประมาณฯ และ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ สํานักงาน 
กสทช. นํารางคําขอตั้งงบประมาณฯ เสนอประธาน กสทช. กสท. และ กทค. 
เพ่ือพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณในสวนท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล 

 ๓. ใหสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบเรื่องเงินเหลื่อมปและงบประมาณคาใชจายใน
การดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน กสทช. เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๗ ของ
สํานักงาน กสทช. มีความครบถวนถูกตอง  

 
 
 
 



๒๑ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ : การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการเปนเจาภาพจัดงาน ITU Telecom 
World 2013 รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน
เงิน ๑๔๕.๕๐ ลานบาท  :  คณะทํางานประสานงานเพ่ือพิจารณากําหนดแนว
ทางการดําเนินนโยบายรัฐบาลฯ , ยย. 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติใหสํานักงาน กสทช. แจงคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ของสํานักงาน กสทช. เพ่ือขอใหจัดสงรายละเอียดการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการเปนเจาภาพจัดงาน ITU Telecom World 2013  ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พรอมผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ ท่ีพิจารณาเห็นควรใหการสนับสนุนงบประมาณจํานวนเงิน 
๓๐ ลานบาท  กอนประมวลสรุปนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

 ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. ชี้แจงความเก่ียวของในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมดังกลาววามีความสอดคลองกับภารกิจของ กสทช. และระเบียบท่ี
เก่ียวของประการใดดวย    

 

ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  : รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการแพรเสียงแพรภาพรายการท่ีสําคัญ 
พ.ศ. ....  ฉบับปรับปรุงแกไขหลังรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ : สส.  

 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีตอความคิดเห็นสาธารณะของราง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการแพรเสียงแพรภาพรายการท่ีสําคัญ  
พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําไปลง
เผยแพรในเวปไซตของสํานักงาน กสทช. ตอไป  

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการแพร
เสียงแพรภาพรายการท่ีสําคัญ พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก 
นที ศุกลรัตน) เสนอ  ท้ังนี้ โดยใหรับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปปรับแกไข
ขอความในสวนของคํานิยามและความหมายในรางประกาศฯ จากเดิม 
“รายการท่ีสําคัญ” แกไขใหมเปน “รายการกีฬาท่ีสําคัญ” และตัดคําวา     
“มีอัตราสูงเกินสวนอันอาจ” ออกไป  และใหนําเสนอประธาน กสท. ลงนาม
ในประกาศดังกลาวในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาตอไป ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี 
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖      

  อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผูท่ีมีอํานาจลงนามใน
ประกาศ และ กสทช.สุภิญญาฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นท่ีมีการตัด
รายการฟุตบอลพรีเมียรลีก และฟุตบอลดิวิชั่น ๑ ตามท่ีไดมีการสงวนไวในท่ี
ประชุม กสท.  สวนรองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน)  และ กสทช.  
พลโท ดร.พีระพงษ มานะกิจ  ขอใหนําบันทึกความเห็นขอสังเกตซ่ึงไดสงวนไวใน
ท่ีประชุม กสท. แนบไวในรายงานการประชุม  



๒๒ 
 

  

  

หมายเหตุ ๑. รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) ติดภารกิจ มิไดรวมลง
มติวาระนี้ในท่ีประชุม   

๒. รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๒/๑๐๐  
ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  ดังนี้ 
๑. การออกกฎหรือประกาศ เพ่ือเปนเครื่องมือในการกํากับการแขงขัน การ

ออกกฎหรือประกาศเปนการลวงหนาจะดําเนินการไดเม่ือ 
 ๑.๑ เปน Essential Facility ซ่ึงถาผูประกอบกิจการรายใดรายหนึ่งไม

สามารถรวมใชงานจะทําให เ กิดอุปสรรคตอการแขง ขัน เชน 
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ สาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา เปนตน 

 ๑.๒ มีเหตุท่ีแสดงโดยแจงชัดวา เปนกรณีท่ีมีการบิดเบือนกลไกตลาด เปน
อุปสรรคตอการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนการครอบครองโดย
ผูประกอบกิจการรายใหญหรือผูมีอํานาจเหนือตลาด ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอการแขงขันอยางมีนัยสําคัญ หรือกีดกันใหรายเล็กไมสามารถเขาสู
ตลาดได หรือกอใหเกิดการแขงขันอยางไมเปนธรรม ดังนั้น ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการแพรเสียงแพรภาพรายการท่ีสําคัญ พ.ศ. ....
จึงยังมีประเด็นท่ีไมชัดแจงในเรื่องฐานอํานาจตามกฎหมาย 

 ๒. ในกรณีนี้ยังไมมีเหตุอันแจงชัด หรือแสดงใหเห็นวากลไกตลาดกอใหเกิด
ปญหาหรืออุปสรรคตอการแขงขัน กลาวคือ ยังไมมีสภาพปญหาท่ีมี
นัยสําคัญจากการท่ีผูไดรับสิทธิ์รายการ หรือผูไดรับใบอนุญาตรายใดราย
หนึ่งปฏิบัติในลักษณะท่ีทําใหองคกรกํากับจําเปนท่ีตองออกกฎ หรือกติกา
พิเศษเพ่ือแทรกแซงใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรมแตอยางใด  

 ๓. การออกกฎ หรือกติกา แทรกแซงกลไกตลาด องคกรกํากับควรตอง
คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดตอการบิดเบือนกลไกตลาด ซ่ึงหากแทรกแซง
ตลาดโดยไมมีเหตุจําเปนอาจกอใหเกิดภาระท่ีเพ่ิมข้ึนตอผูประกอบกิจการ 
ซ่ึงทายท่ีสุดแลวจะเปนการผลักภาระไปสูผูบริโภค  ท้ังนี้ การกําหนด
ภาคผนวกแนบทายประกาศควรคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
ประโยชนสาธารณะ เนื่องจากหากนํารายการมากําหนดไวในภาคผนวก 
อาจสงผลใหไมมีผูประกอบกิจการซ้ือลิขสิทธิ์รายการดังกลาวเพ่ือนํามา
เผยแพรในประเทศไทย  

 ๔. (ราง) ประกาศฉบับนี้ แมประกาศบังคับใชก็จะไมมีผลในทางปฏิบัติ ดังเชน 
กรณีตัวอยางท่ีเกิดข้ึนแลวในบางประเทศท่ีเจาของลิขสิทธิ์ไดรับสิทธิ์การ
ถายทอดสัญญาณแบบ Non-Exclusive ซ่ึงหากผูประกอบกิจการรายอ่ืนๆ 
ตองการรวม share สิทธิโดยจะอาศัยอํานาจตาม (ราง) ประกาศดังกลาวผู
ไดรับสิทธิ์แบบ Non-Exclusive ก็จะไมสามารถเจรจาได เนื่องจากเปน
การขัดตอสิทธิท่ีไดรับมา  



๒๓ 
 

  

 ๓. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ ดังนี้ 

  “ผมยืนยันวาควรมีการตรวจสอบประเด็นขอกฎหมายเก่ียวกับผูมีอํานาจ     
ลงนามในรางประกาศ กสทช. ใหชัดเจน เนื่องจากตาม พ.ร.บ.องคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) นั้น กําหนดให กสทช. เปนผูมีอํานาจหนาท่ี
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. และแม
ตามมาตรา ๒๓ วรรคทายของ พ.ร.บ. ฉบับดังกลาว จะกําหนดวา ในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของ กสทช. อาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติงานแทน กสทช. ไดก็ตาม แตอํานาจในการลงนามรางประกาศฯ เปน
อํานาจสําคัญและเปนอํานาจหนาท่ีเฉพาะอันสงวนไวปฏิบัติดวยตนเองของ
ประมุของคกร ซ่ึงตามหลักการมอบหมายอํานาจหนาท่ี (Delegation of 
Authority) ตองพิจารณาลักษณะของอํานาจหนาท่ี ท่ีจะมอบหมายและ
ความสําคัญของเรื่องนั้น ดังนั้น หากยังไมมีกระจางชัดในประเด็นนี้ ก็ควรท่ีจะ
พิจารณาใหประธาน กสทช. เปนผูลงนามในประกาศตางๆ เทานั้น เพ่ือ
ปองกันมิใหเกิดขอพิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมายของรางประกาศจนเปน
คดีปกครองจากการใชอํานาจทางการปกครองของเจาหนาท่ีท่ีตองกระทําโดย
เจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)”  

    ๔. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๕๐ ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ ดังนี้ 

  “ดวยดิฉันไดเคยมีความเห็นในการพิจารณารางประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑการแพรเสียงแพรภาพรายการท่ีสําคัญ พ.ศ. .... ในชั้นการประชุม 
กสท. ไวแลววา สนับสนุนรางประกาศฉบับนี้ โดยเห็นดวยกับท่ีประชุมรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ เม่ือวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในประเด็นการ
เพ่ิมเติมรายการภาคผนวกแนบทายประกาศท่ีระบุใหมีรายการฟุตบอล
พรีเมียรลีก และฟุตบอลดิวิชั่น ๑ เนื่องจากเปนกีฬาท่ีไดรับความนิยมจาก
ประชาชนสวนใหญของประเทศ และเพ่ือใหสอดคลองกับการท่ีรัฐสนับสนุน 
ใหเกิดการแขงขันกีฬาดังกลาว ดังนั้นประชาชนสวนใหญของประเทศควร
ไดรับการคุมครองใหสามารถเขาถึงรายการดังกลาวไดอยางแพรหลายโดยไม
ถูกจํากัดชองทางการรับชม แตเนื่องจากภาคผนวกของรางประกาศท่ีเสนอ  
ในคราวนี้ตัดรายการกีฬาท่ีระบุใหมีเพ่ิมเติมจากการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะโดยไมมีเหตุผลท่ีรับฟงไดเพียงพอ ดิฉันจึงไมสามารถใหความ
เห็นชอบตอรางประกาศท้ังฉบับตามท่ีเสนอได”  

 
ประธาน ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖  ในวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖   

ใหท่ีประชุมทราบ กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.  
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