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วันพุธท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  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. พลโท ดร. พีระพงษ  มานะกิจ กรรมการ 
๕. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสงา กรรมการ 
๖. นายสุทธิพล  ทวีชัยการ กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท กรรมการ 
๘. นายประเสริฐ  ศีลพิพัฒน 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 ผูอํานวยการกลุมงานประธานกรรมการและการประชุม  
๒. นางสุวรรนีย  เจียรานุชาติ ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร 
๓. นายสมสกุล  ชัยกาญจนศักดิ์ ผูบริหารระดับตน  
  กลุมงานเลขาธิการและกํากับดูแลองคกร 
๔. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

  

๕. นางอรุณ  วงศศิวะวิลาส  ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นายขจรศักดิ์  ทานานนท ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางนภาพร  เกงสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวกานตชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวสุภาวดี  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจมมณี ลูกจาง   
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม  
 
ผูช้ีแจง 
 

๑. นายสมศักดิ์ สิริพัฒนกุล ผูอํานวยการ กลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนและวิทยุ 
                                                            ในระบบดิจิทัล 
๒. นายกีรติ  อาภาพันธ ผูอํานวยการ กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการ  
                                                            ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
๓.  นายสมบัติ  ลีลาพตะ  ผูอํานวยการ กลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน 
๔. นางสาวมณีรัตน  กําจรกิจการ ผูอํานวยการ กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 
๕. นายเสนห  สายวงศ ผูอํานวยการ กลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ 
๖. นางรมิดา  จรินทิพยพิทักษ ผูอํานวยการ กลุมงานสงเสริมการแขงขันและการกํากับฯ                                                             
๗. นายนิพนธ  จงวิชิต รักษาการผูอํานวยการ กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 
๘.  นางปริตา  วงศชุตินาถ รักษาการผูอํานวยการ กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยี 
  กระจายเสียงและโทรทัศน 
๙.  นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานสงเสริมการแขงขันฯ 
๑๐. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานกฎหมายกระจาย 
                                                            เสียงและโทรทัศน 
๑๑. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานพัฒนาบุคลากร  
                                                            ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
๑๒. นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ 
๑๓. นางสาวพันทิภา  แสงไสย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานกองทุนวิจัยและ 
  พัฒนาฯ 
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๑๔. นายสุภัทรสิทธิ์  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานมาตรฐานและ 
  เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน 
๑๕. นางสาวพรกนก  เท่ียงธรรม ลูกจาง กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  
๑๖. นางสาวนิศารัตน  สมัครนิล ลูกจาง กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  
๑๗. นางสาวภชันันท  กลิ่นศรีสุข ลูกจาง กลุมงานพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง 
                                                            และกิจการโทรทัศน 
๑๘. นายพิชัย  รวมภูมิสุข             ลูกจาง กลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนและวิทยุใน 
                                                            ระบบดิจิทัล 
๑๙. นายดนัย  ศีลบุตร           ลูกจาง กลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนและวิทยุใน 
                                                            ระบบดิจิทัล 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
   
ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    :   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

๑. ในระหวางวันท่ี ๒๖–๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. พรอมดวย กสทช.    
พลเอก สุกิจฯ  กสทช.สุทธิพลฯ  กสทช.ประเสริฐฯ และคณะ ไดเดินทางไป
นครเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเขารวมงาน Mobile Asia Expo 
ซ่ึงเปนการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทางดานโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
และอุปกรณประกอบของโทรศัพทเคลื่อนท่ี ตามคําเชิญของสมาคม GSMA    
(Group Special Mobile Association) ซ่ึงเปนหนวยงานระหวางประเทศท่ี
ไมแสวงหากําไรท่ีเกิดจากความรวมมือของผูประกอบการธุรกิจโทรศัพทมือถือ
ท่ัวโลก นอกจากนี้ประธาน กสทช . ไดเขารวมรับฟงการสัมมนาในเวที
สาธารณะเรื่อง Reaching Total Connectivity : Delivering Services – 
Creating Growth – Improving Lives ซ่ึงเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางองคกรท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและผูมี
สวนไดเสีย ซ่ึงมีผูสนใจเขารวมการสัมมนาประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของ
หนวยงานตางๆ อาทิ ผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนท่ี บริษัทผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต รวมถึงหนวยงานภาครัฐ องคกรกํากับดูแลและรองเลขาธิการ 
ITU เขารวมงานดวย และในโอกาสนี้ กสทช.สุทธิพลฯ ไดเปนผูแทนไป
บรรยายเรื่อง ความทาทายของการกํากับดูแลในประเด็นการหลอมรวม
เทคโนโลย ี
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                         ๒. เม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดเขารวมเปดงานการทดลอง
ทดสอบโปรแกรมประมูลดิจิตอลทีวี (Pre-Mock Auction) สําหรับสื่อมวลชน 
และผูประกอบการ งานนี้เปนการซอมยอยท่ีจัดข้ึนกอนจะจัดใหมีการจําลอง
ประมูล (Mock Auction) ซ่ึงเปนการซอมใหญเพ่ือใหผูประกอบการและ
สื่อมวลชนไดมีความรูความเขาใจเรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข โดยจะ
นําขอขัดของตางๆ ไปดําเนินการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ 
โปรแกรมและฮารดแวร ท่ีใชในการ Pre-Mock Auction ครั้งนี้เปนโปรแกรม
ท่ีสํานักงาน กสทช. จัดทําข้ึนโดยเฉพาะ ไมใชโปรแกรมท่ีจะใชในการประมูล
จริง ซ่ึงรองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ) ไดแจงใหทราบวาผูเขารวมทดลอง
ทดสอบมีความเขาใจข้ันตอนไดดีและราคาอยูในเกณฑท่ีพึงพอใจ  

๓. ในวันอาทิตยท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงเปนวันสื่อสารแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๖  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดเชิญคณะกรรมการ กสทช.   
และผูบริหารสํานักงาน กสทช. เขารวมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณดานหนาอาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช.    
เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานท่ีไดทรงประกอบ   
พระราชกรณียกิจอันเปนคุณประโยชนตอประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานการสื่อสาร  หลังจากนั้น บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอ
เชิญไปรวมถวายสักการะพระอนุสาวรียจอมพลสมเด็จพระราชปตุลาฯ เจาฟา
ภาณุรังษีสวางวงศ  ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ถนนแจงวัฒนะ หลักสี่  จึงขอเชิญกรรมการทุกทาน หากไม
ติดภารกิจขอเชิญเขารวมพิธีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

๔ . เ นื่ อ ง ในว โ ร กาส วั น เ ฉลิ มพร ะชนมพร รษา  สม เด็ จพ ระน า ง เ จ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม  สํานักงาน กสทช. กําหนดจัด
กิจกรรม เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคทาน ในวันศุกรท่ี ๙ สิงหาคม 
๒๕๕๖ รวม ๒ กิจกรรมไดแก 
๑) ในภาคเชาจะมีกิจกรรมทําบุญตักบาตรอาหารแหง โดยนิมนตพระภิกษุ

สงฆมารับบาตรท่ีสํานักงาน กสทช.  
๒) สภากาชาดไทย จัดเจาหนาท่ีมารับบริจาคโลหิตจากผูบริหาร พนักงาน 

ลูกจางสํานักงานฯ รวมท้ังเชิญชวนประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียง
มารวมบริจาคโลหิต ณ อาคารหอประชุม สํานักงาน กสทช. ในวันดังกลาว 
สําหรับรายละเอียดจะไดใหสํานักงาน กสทช.แจงเวียนใหกรรมการทุกทาน
ทราบตอไป  

 
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช. รับไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  :  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๙ มิถุนายน 

๒๕๕๖    
 
มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๙ มิถุนายน 

๒๕๕๖  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยใหบันทึกความเห็นของ กสทช.
ประวิทยฯ เพ่ิมเติมในหมายเหตุทายมติวาระท่ี ๕.๕ และ วารท่ี ๕.๗  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓   :  รายงานผลการดําเนินงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๖    

 
   
มติท่ีประชุม              รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๖  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

  
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน ระหวางวันท่ี ๑๘ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ตามท่ี
ประธาน กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓  :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :                
ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี 

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔    :   เรื่องเพ่ือทราบ 
 

 เลขาธิการ กสทช. ขอใหท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน   ๑๒
เรื่อง  ดังนี้ 
  



๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.(พันเอก
นที ศุกลรัตน) ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ : รองประธาน 
กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) 
  

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา รองประธาน กสทช. (พันเอก 
นที ศุกลรัตน)  จํานวน ๓ ทาน  ไดแก พลตํารวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ   พลเอก 
สุเจตน  วัฒนสุข  และ นายสวัสดิ์  โชติพานิช  ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของ
ระเบียบ กทช .  วาดวยการจาง ท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติ งาน  เลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี รองประธาน กสทช.   
(พันเอก นที ศุกลรัตน)   เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา 

ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ : กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ 
งามสงา 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. พันตํารวจเอก

ทวีศักดิ์   งามสงา  จํานวน ๓ ทาน  ไดแก พันตํารวจเอก(พิเศษ) ชัยทัศน รัตนพันธุ    
นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป  และ นายสถิตย  สิริสวัสดิ์ ประจําเดือนเมษายน – เดือน 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจางท่ี
ปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามเอกสารท่ี กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา  เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน  

: กสทช. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน   
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช.  ประเสริฐ ศีลพิพัฒน  

จํานวน ๓ ทาน  ไดแก นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข  ดร.เชิดชัย ขันธนะภา และ 
นายไพรัช วรปาณิ  ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตามขอ 
๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช . วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. 
ประเสริฐ ศีลพิพัฒน  เสนอ  

 
 
 
 
 



๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท  
: กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท   

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท  

จํานวน ๓ ทาน ไดแก นายสวัสดิ์  รัฐพิทักษสันติ  ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห และ นาย
ทศพร ซิมตระการ  ประจําเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตามขอ 
๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช . วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท  เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕   :   รายงานผลการดําเนินงานตามระเบียบ กทช. วาดวยหลักเกณฑการบริหาร

จัดการสิทธิเรียกรองคาเชาใชเครื่องวิทยุคมนาคมและคาตอบแทนในการใช
ความถี่วิทยุ พ.ศ. ๒๕๕๐ : นย.  

 
มติท่ีประชุม ๑.  รับทราบรายงานผลการดําเนินการไมอุทธรณคดีบริษัท เฟสท คัมเมอร จํากัด   
                                กรณีผิดสัญญาเชาใชเครื่องวิทยุคมนาคมพรอมอุปกรณและใหชําระคา    
                            ตอบแทนการใชคลื่นความถ่ีวิทยุ  คาตอบแทนการใชความถ่ีวิทยุเ พ่ิม     
                            เนื่องจากศาลแขวงดุสิตไดมีคําพิพากษา คดีหมายเลขแดงท่ี ๕๕๙/๒๕๕๓ ยกฟอง       
                                        เนื่องจากคดีขาดอายุความและเลขาธิการ กสทช.ไดมีคําสั่งอนุมัติไมอุทธรณ ตาม  
                                 เอกสารท่ี สํานักงาน กสทช.เสนอ                                  
 ๒. รับทราบรายงานผลการดําเนินการจําหนายหนี้ของบริษัท เฟสท คัมเมอร จํากัด   
                                 เปนจํานวนเงิน ๒๓๘,๘๘๐ บาท ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ไดมีคําสั่งอนุมัติให 
                             จาํหนายหนี้ ท้ังนี้ ตามขอ ๑๔(๓) และขอ ๑๕ ของระเบียบ กทช. วาดวย  
                                 หลักเกณฑการบริหารจัดการสิทธิเรียกรองคาเชาใชเครื่องวิทยุคมนาคมและ 
                                 คาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุ พ.ศ. ๒๕๕๐  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.  
                                 เสนอ  
 
  อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ  ไดมีขอสังเกตเรื่องกระบวนการในการสงเรื่องใหอัยการ

ดําเนินการฟองคดีดังกลาว ซ่ึงใชเวลาถึง ๑ ป ๑๑ เดือน อันเปนระยะเวลาท่ี
กระชั้นจนกระท่ังไมมีเวลาคงเหลือใหอัยการดําเนินการ ดังนั้นเห็นวาตอไปควร
จะตองเตรียมการใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป รวมท้ัง ขอใหตรวจสอบเรื่องหนี้ท่ีมี
ลักษณะคลายคลึงกันเพ่ือใหมีกระบวนการเรงรัดท่ีเร็วข้ึน  

 
 
 
 



๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนเมษายน : มท. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช.ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก

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

  
 อนึ่ง  กสทช.ประวิทยฯ มีขอสังเกตประเด็นการแกไขปญหาเอกชนนํา RFID ท่ีผิด

กฎหมายมาใช โดยขอใหสํานักงาน กสทช.สรุปเรื่องการยื่นขอรับใบอนุญาตและ
การตรวจสอบชองทางการซ้ือขาย RFID ท่ีผิดกฎหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗   : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤษภาคม : มท. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช.ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก

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

 
 อนึ่ง  กสทช.ประวิทยฯ มีขอสังเกตประเด็นการแกไขปญหาเอกชนนํา RFID ท่ีผิด

กฎหมายมาใช โดยขอใหสํานักงาน กสทช.สรุปเรื่องการยื่นขอรับใบอนุญาตและ
การตรวจสอบชองทางการซ้ือขาย RFID ท่ีผิดกฎหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘   : แผนปฏิบัติการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน ป ๒๕๕๖ : กสท. , อส. 
 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการจัดทําแผนปฏิบัติการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน ป ๒๕๕๖ 

ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙   : ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ (ราง) พระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย

และสรางสรรค พ.ศ. .... : ทบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบขอคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ
เก่ียวกับ (ราง) พระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 
พ.ศ. .... ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ  



๙ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช.ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๖ : ปบ. 

     
มติท่ีประชุม              รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติ ท่ีประชุม กสทช . 

ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖  ตั้งแตการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ – ๕/๒๕๕๖ 
(งานคางดําเนินการ) จํานวน ๓๑ เรื่อง แยกเปนดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๗ 
เรื่อง  อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๒๔ เรื่อง  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ   

 
 อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ ขอใหแกไขเนื้อหาการรายงานเรื่องลําดับท่ี ๙ จากท่ีวาเปน

เรื่องรอเขา กทค. ใหตรงตามขอเท็จจริงท่ีมีการนําเสนอเปนวาระเขาท่ีประชุม 
กสทช.แลวในวันนี้ นอกจากนี้ยังเสนอตอเรื่องลําดับท่ี ๑๒ ท่ีรายงานเรื่องการ
กอสรางสํานักงาน กสทช.แหงใหมวาอยูระหวางจัดทําขอบเขตงาน (TOR) นั้น 
ขอใหสํานักงาน กสทช.ไดประมาณการในสวนของงบประมาณสรางอาคารไวดวย 
เพ่ือจัดทําเปนงบประมาณการใชจายผูกพันของป พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือจะไมเกิด
ปญหาในภายหลัง และสําหรับเรื่องลําดับท่ี ๑๘ เรื่องทุนการศึกษา ซ่ึงเปนเรื่อง
เดิมท่ีเคยมีการเรงรัดไว ก็ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จทันกําหนดการศึกษาตอใน
เดือนตุลาคมดวย 

  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ :  แผนท่ียุทธศาสตรของสํานักงาน กสทช.เพ่ือจัดทําตัวช้ีวัด (KPI) ของสํานักงาน 

กสทช.ประจําป ๒๕๕๖ : เลขาธิการ กสทช.,บย. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานความคืบหนาในการจัดทําตัวชี้วัด (KPI) ของสํานักงาน กสทช.

ประจําป ๒๕๕๖ ท่ีมีกําหนดเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ และท่ีจะนําเสนอใหท่ี
ประชุม กสทช.พิจารณาในการประชุมคราวตอไป และการทบทวนแผนท่ี
ยุทธศาสตรของสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๖   ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช.เสนอ 

 
  อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ มีขอสังเกตเรื่องการจัดทํา KPI ของสํานักงาน กสทช.

ประจําป ๒๕๕๖ ซ่ึงหากจะใชในการประเมินเพ่ือจายคาตอบแทนพิเศษจะตอง
แจงใหพนักงานทราบเกณฑดังกลาวลวงหนา  สําหรับการจัดทําตัวชี้วัด (KPI) ของ
สํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๗ ขอใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จเพ่ือให
สามารถเริ่มใช KPI ไดตั้งแตตนป ๒๕๕๗  

 
 



๑๐ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร  : 
กสทช. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร   

   
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร  

จํานวน ๓ ทาน ไดแก   พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ    พลเอกมนตรี สังขทรัพย 
และ นายสุรนันท วงศวิทยกําจร  ประจําเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ 
ท้ังนี้  ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช . วาดวยการจางท่ีปรึกษา 
ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตาม
เอกสารท่ี กสทช. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร  เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕      :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑   :  สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอรางประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑการ

อนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม สําหรับสถานีฐานขนาดเล็ก : กทค.,ทท. 
 

 
มติท่ีประชุม             ๑.  เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กทค.  ท่ีมีตอความคิดเห็นสาธารณะตอราง

ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม สําหรับ
สถานีฐานขนาดเล็ก ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช.
นําไปลงเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช.ตอไป  

                          ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบรางประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาต
ใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม สําหรับสถานีฐานขนาดเล็ก ตามท่ีสํานักงาน กสทช.
เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช.นําเสนอประธาน กสทช.เพ่ือลงนามในประกาศ
กอนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป   

 
ระเบียบวาระที ๕.๒   :   รางประกาศ กสทช.เรื่อง การใชและเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. .... : 

กทค.,ชท. 
 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช.เรื่อง การใชและ

เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ ท้ังนี้ ให
สํานักงาน กสทช .นํารางประกาศดังกลาวขางตนไปจัดรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๒๘ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอไป 

  
   อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ มีขอสังเกตเพ่ิมเติม ๒ ประการ เชนเดียวกับการพิจารณา

ในชั้น กทค. ดังนี้  ๑) เห็นควรใหมีการกํากับดูแลอัตราการใชและเชื่อมตอ



๑๑ 
 

  

โครงขายหรือคา IC ในลักษณะการกําหนดอัตราข้ันสูงท่ีมีผลบังคับตลาดวาจะ  
ตกลงราคาคาตอบแทนระหวางกันสูงกวาอัตรากําหนดไมได โดยขอใหมีการแกไข
รางประกาศใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว แทนการใชคําวา “อัตราอางอิง” ท้ังนี้
เพ่ือใหอัตราท่ีเรากําหนดเปนอัตราท่ีใชบังคับไดจริง  ๒) การตีความกฎหมายเรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชและเชื่อมตอโครงขาย ตามมาตรา ๒๗
(๘) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ควรท่ี กสท.
และ กทค.จะไดหารือรวมกัน เพ่ือใหมีแนวทางปฏิบัติท่ีเปนไปในทิศทางและ
บรรทัดฐานเดียวกัน และหลีกเลี่ยงปญหาการตีความฝายเดียวท่ีอาจสงผลผูกพัน
อีกฝาย หรือปญหาการใชดุลพินิจท่ีไมเปนมาตรฐานเดียวกัน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  ขอความเห็นชอบการปรับเปล่ียนโครงการตามยุทธศาสตรในภารกิจกระจาย

เสียงและโทรทัศน ภายใตกรอบวงเงินเดิมท่ีไดรับจัดสรรเรียบรอยแลวประจําป 
๒๕๕๖  :  กสท.,อส. 

  
  
มติท่ีประชุม อนุมัติการปรับเปลี่ยนโครงการตามยุทธศาสตรในภารกิจกระจายเสียงและ

โทรทัศน ภายใตกรอบวงเงินเดิมท่ีไดรับจัดสรรเรียบรอยแลวประจําป ๒๕๕๖ ท่ี
ไดรับอนุมัติไว ๕ รายการ ตามท่ีรองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ) เสนอ ดังนี้ 
๑. ใหยกเลิกโครงการพัฒนาเครื่องมือในการกํากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน 

งบประมาณ ๓,๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ใหปรับลดวงเงินเบิกจายโครงการทดลองระบบการรับสงสัญญาณวิทยุ

โทรทัศนในระบบดิจิตอล จากเดิมไดรับอนุมัติไวจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ปรับลดลง ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. ใหเพ่ิมเติมโครงการใหม จํานวน ๒ โครงการ ไดแก 
๓.๑ โครงการจางผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสและบริหารจัดการ

สําหรับการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

๓.๒ โครงการจางตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ จํานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

๔.   ใหปรับเพ่ิมงบประมาณโครงการจัดประกวดรายการโทรทัศนคุณภาพเพ่ือ
การพัฒนาสังคม จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเปลี่ยนชื่อโครงการเปน
โครงการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน 

 
หมายเหตุ ๑.   กสทช.สุทธิพลฯ  ขอใหสํานักงาน กสทช.พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของ

เอกสารท่ีนําเสนอเพ่ือใหมีความถูกตอง ดังนี้ 



๑๒ 
 

  

   ๑.๑ โครงการจางตรวจสอบคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีฯ  
ในประเด็นเรื่องจํานวนเงิน ซ่ึงระบุไวในแบบคําขอและขอบเขตและ
คุณลักษณะงาน (TOR) ซ่ึ ง มีความแตกตาง กัน รวมท้ัง ให ระบุ
รายละเอียดครั้งท่ีของมติท่ีประชุม กสทช.ในขอ ๑.๖  

   ๑.๒ โครงการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน เรื่อง การกําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการ  โดยควรระบุ
ครั้งท่ีของไตรมาสใหถูกตอง  

 ๒.   กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช.ดําเนินการจัดสงรายละเอียด
โครงการป ๒๕๕๖ ท่ีไดผานการพิจารณาอนุมัติงบประมาณไปแลว เพ่ือจะ
ไดศึกษาในรายละเอียด และขอใหถือเปนแนวปฏิบัติท่ีจะตองมีการนําเสนอ
เอกสารโครงการประกอบการพิจารณางบประมาณตอไปดวย” 

  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และรางประกาศ กสทช.เรื่อง 

หลักเกณฑการกํากับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พรอมแบบ
รับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
แนบทายประกาศฯ : กสท. , ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท.ท่ีมีตอความคิดเห็นสาธารณะ ตอราง

ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑการกํากับการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พรอมแบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แนบทายประกาศฯ ตามท่ี สํานักงาน 
กสทช.เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช .นําไปลงเผยแพรในเว็บไซตของ
สํานักงาน กสทช.ตอไป 

 ๒. ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)  
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ)  กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ 
กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  กสทช.สุทธิพลฯ  
กสทช.ประเสริฐฯ  กสทช.พลเอก สุกิจฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ )   มีมติ
เห็นชอบรางประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑการกํากับการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พรอมแบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แนบทายประกาศฯ  ตามท่ีรองประธาน 
กสทช.(พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ โดยใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ
ประธาน กสท. เพ่ือลงนามในประกาศฯ ดังกลาวขางตน ในฐานะปฏิบัติการ
แทนประธาน กสทช.ตามมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๕๖ เพ่ือนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  

  



๑๓ 
 

  

หมายเหตุ  กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึก สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๐๙ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ขอเปดเผยความเห็นในรายงานการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ ดังนี้  

  “ ผมเห็นวาเนื้อหาของรางประกาศฯ ฉบับนี้มีจุดท่ีสมควรจะตองปรับปรุง ๒ 
ประเด็น ไดแก ๑) เรื่องการกําหนดเง่ือนไขไมใหมีการแสวงหากําไรเชิงพาณิชย 
โดยท่ีตามเนื้อหาของรางประกาศ หมวดท่ี ๔ ขอ ๒๙ มีลักษณะเสมือนยินยอมให
ผูทดลองประกอบกิจการสามารถแสวงหากําไรได ซ่ึงแตกตางจากการประกอบ
กิจการในสวนบริการสาธารณะและบริการชุมชนท่ีกําหนดหามไว ผมจึงไมเห็น
ดวยตอขอกําหนดดังกลาว เนื่องจากเห็นวาโดยหลักการเม่ือเปนการทดลอง
ประกอบกิจการ แมจะสามารถหารายไดได แตไมควรใหเกิดการแสวงหากําไร 
โดยเฉพาะหากการกํากับดูแลตองยืดเวลาออกไปก็จะเปดโอกาสในลักษณะ
ดังกลาวอยางไมสิ้นสุด ๒) กรณีการกําหนดใหบันทึกรายการและเก็บไวเปน
ระยะเวลา ๓๐ วัน ผมเห็นวา ระยะเวลาดังกลาวอาจไมสอดคลองกับระยะเวลา
การดําเนินการเรื่องรองเรียนท่ีมีกระบวนการหลายข้ันตอน ซ่ึงเม่ือถึงข้ันตอนการ
ขอเอกสารหลักฐาน อาจทําใหผูประกอบการอางเรื่องการพนระยะเวลาการ
จัดเก็บมาเปนเหตุในการไมแสดงพยานหลักฐานได  ประกอบกับในสวนของขอมูล
สวนบุคคลในกรณีบริการโทรคมนาคมนั้น มีกําหนดระยะเวลาจัดเก็บถึง ๙๐ วัน 
ผมจึงเห็นควรท่ีจะทบทวนเนื้อหาขอ ๒๖ ของรางประกาศฯ  

    นอกจากนี้ ผมขอสงวนความเห็นในประเด็นเก่ียวกับผูมีอํานาจลงนามในราง
ประกาศ กสทช.ดังเชนท่ีเคยทํามาโดยตลอด เนื่องจากยังคงไมมีการตรวจสอบใน
ประเด็นดังกลาวใหชัดเจนวาแนวทางท่ีชอบดวยกฎหมายเปนเชนไร โดยท่ีผมเห็น
วาตาม พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  มาตรา ๒๗(๒๔) นั้น กําหนดให 
กสทช.เปนผูมีอํานาจหนาท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจ
หนาท่ีของ กสทช. และแมวาตามมาตรา ๒๓ วรรคทายของ พ.ร.บ.ฉบับดังกลาว 
จะกําหนดวา ในการปฏิบัติหนาท่ี กสทช. อาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคนปฏิบัติงานแทนก็ได  แตอํานาจในการลงนามรางประกาศฯ เปนอํานาจ
สําคัญและเปนอํานาจหนาท่ีเฉพาะของประมุขในองคกร คือประธาน กสทช. อัน
สงวนไวสําหรับปฏิบัติดวยตนเอง ผมจึงเห็นวา ในการลงนามในรางประกาศตางๆ 
นั้น ควรใหประธาน กสทช.เปนผูลงนาม เทานั้น เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาท
เรื่องความชอบดวยกฎหมายของรางประกาศเปนคดีปกครองจากการใชอํานาจ
ทางปกครองของเจาหนาท่ีท่ีตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ 
มาตรา ๙ (๑)” 

 
 
 



๑๔ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕   :  พิจารณาความจําเปนการใชคล่ืนความถี่และกําหนดระยะเวลาการถือครองคล่ืน 
ความถี่ของกิจการโทรทัศน : กสท. , คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปน
การใชคล่ืนความถี่ฯ , ปส.๓  

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

รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ)  กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ กสทช.
พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ กสทช.สุทธิพลฯ  กสทช.
ประเสริฐฯ  และ กสทช.พลเอก สุกิจฯ )   มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ 
กสท. ท่ีมีตอการพิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถ่ีและกําหนดระยะเวลา
การถือครองคลื่นความถ่ีของกิจการโทรทัศน ตามท่ีรองประธาน กสทช.(พันเอก 
นทีฯ) เสนอ ดังนี้  

 ๑. กรณีสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ชอง ๕)  กองทัพบก สถานีโทรทัศน
โมเดิรนไนน (ชอง ๙)  บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) และ สถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย (ชอง ๑๑) กรมประชาสัมพันธ โดยกําหนด
ระยะเวลาการถือครองคลื่นความถ่ีเพ่ือใชในการประกอบกิจการโทรทัศนตาม
มาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ ท้ังนี้ โดยใหคืนคลื่นความถ่ีตามมาตรา ๘๓ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายใน ๕ ป 
นับตั้งแตวันท่ี กสทช. มีมติเห็นชอบการกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถ่ี 
ท้ังนี้ โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมดังนี้ 
๑.๑ ใหสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ชอง ๕) กองทัพบก นําเสนอแผนการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศนจากรูปแบบเดิมไปสูการ
ประกอบกิจการโทรทัศน บริการสาธารณะประเภทท่ีสอง ตามมาตรา 
๑๐ (๑) (ข) แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ ใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน พิจารณาภายใน ๑ ป นับตั้งแตวันท่ี กสทช.มีมติ ท้ังนี้
แผนการปรับเปลี่ยนดังกลาวจะตองมีรายละเอียดของการดําเนินงานให
แลวเสร็จภายใน ๕ ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุญาต 

๑.๒ ใหสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (ชอง ๑๑) กรมประชาสัมพันธ  
นําเสนอแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศนจากรูป
แบบเดิมไปสูการประกอบกิจการโทรทัศน บริการสาธารณะประเภทท่ี
สาม ตามมาตรา ๑๐ (๓) แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ ใหคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พิจารณาภายใน ๑ ป นับตั้งแตวันท่ี 
กสทช.มีมติ ท้ังนี้ แผนการปรับเปลี่ยนดังกลาวจะตองมีรายละเอียดของ
การดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน ๕ ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุญาต 



๑๕ 
 

  

๒. กรณีสถานีโทรทัศนทีวีไทย (ไทยพีบีเอส) องคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย (สสท.) กําหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถ่ี
เพ่ือใชในการประกอบกิจการโทรทัศน ตามมาตรา ๘๘ แหง พ.ร.บ.องคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ และกําหนดใหคืนคลื่นความถ่ีตามมาตรา 
๘๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน ภายในระยะเวลาการ
อนุญาตใหประกอบกิจการและใชคลื่นความถ่ีท่ีเหลืออยู 

      
หมายเหตุ ๑. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๑๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม 

๒๕๕๖ ขอเปดเผยความเห็นในรายงานการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ 
ดังนี้      “ ผมเห็นดวยวา ตามบทบัญญัติมาตรา ๘๒ , ๘๓ และ ๘๔ แหง 
พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ กําหนดใหเรื่องนี้เปนอํานาจ
หนาท่ีดําเนินการของ กสทช. จึงตองนําเสนอตอท่ีประชุม กสทช. แตอยางไรก็
ตาม เม่ือในทางปฏิบัติ กสทช.มีการออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการ
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถ่ีและเหตุ
แหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนแลว ซ่ึงตามประกาศท้ังสองฉบับกําหนดใหเปน
อํานาจของ กสท.โดยถือวาความเห็นและมติของ กสท.ถือเปนท่ียุติและเปน
ท่ีสุดดวย ดังนั้น ผมจึงไมแนใจวาข้ันตอนในการพิจารณาเรื่องนี้ยังคงตองเสนอ
ตอท่ีประชุมใหญเพ่ือพิจารณาหรือไม และคณะกรรมการชุดใดมีอํานาจอัน
ชอบในการพิจารณาเรื่องดังกลาวกันแน ซ่ึงผมเห็นวาประเด็นนี้เปนเรื่องสําคัญ
ท่ีจะตองหาขอยุติเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการใหชัดเจน และตองใช
แนวทางเดียวกันท้ังในฝงกิจการวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมตอไป
ดวย”  

   ๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๒๐๗ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
ขอเปดเผยความเห็นและแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงานการประชุม  
จํานวน ๓ หนา ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑  

 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ : สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการตอราง 
ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคล่ืนความถี่ 
เพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
พ.ศ. .... : กสท.,จส.  

 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท.ท่ีมีตอความคิดเห็นสาธารณะตอราง
ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถ่ี 
เพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
พ.ศ. ....  ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช.นําไปลง
เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช.ตอไป  

 ๒. ใหสํานักงาน กสทช.รับขอสังเกตของท่ีประชุมในประเด็นตางๆ ไปพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงตามความเหมาะสมกอนนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) พิจารณาตอไป อาทิ 

 ๒.๑ เห็นควรนําเทคโนโลยี Single Platform มาประกอบการพิจารณา ท้ังนี้
เพ่ือใหการใชคลื่นความถ่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 ๒.๒ ใหเพ่ิมขอความในขอ ๖.๑ ของรางประกาศโดยใหเพ่ิมขอความ “แผน
คว าม ถ่ี ท่ี จ ะต อ ง เ ปลี่ ย นแปล ง ในอนาคต”  ต อท า ย ข อ ค ว าม                               
“....เปนคลื่นความถ่ีตามแผนความถ่ีวิทยุ”  

 ๒.๓  ขอ ๘.๑ ของรางประกาศฯ เห็นวาไมควรตัดคําวา “ในวันท่ียื่นคําขอ”  
                                         ออกไปเพราะมีความชัดเจนและอาจจะทําใหมีผูสนใจนอยลง เนื่องจากตอง  
                                      ชําระเงินตั้งแตวันท่ีซ้ือเอกสาร 

     ๒.๔ การกําหนดการประมูลโดยใชรูปแบบการแขงขันราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส 
( E–Auction) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี มาใชในการประมูลคลื่น
ความถ่ี ซ่ึงนิติสัมพันธจะเสร็จสิ้นสมบูรณเม่ือการประมูลเสร็จสิ้นลง โดย
ไมไดมุงเนนการกํากับดูแล แตการประมูลคลื่นความถ่ีผูท่ีชนะการประมูล 
จะไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและเปนผูประกอบกิจการภายใต
กฎเกณฑและการกํากับดูแลของ กสทช. ซ่ึงจะมีอยูตลอดอายุใบอนุญาต 

     ๒.๕ การประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนไดศึกษาประกาศ กสทช .เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหใชคลื่นความถ่ีฯ ควบคูกับรางประกาศฯ 
ฉบับนี้ เพ่ือใหเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน  

     ๒.๖ ขอใหตรวจสอบประเด็นขอกฎหมายของรางประกาศขอ ๖.๑ ท่ีระบุให
ผูรับใบอนุญาตมีสิทธิใชคลื่นความถ่ีดังกลาวรวมกับผูรับใบอนุญาตราย
อ่ืนวาขัดหรือแยงกับมาตรา ๔๓ วรรคสอง แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ หรือไม  

 ๒.๗ ประเด็นเรื่องการครองสิทธิขามสื่อ  



๑๗ 
 

  

 ๒.๘ ใหกําหนดเปนเง่ือนไขกรณีหากมีการปรับปรุงตารางความถ่ีแหงชาติซ่ึง
จะตองมีการปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ีของผูรับใบอนุญาตใหม ควร
กําหนดใหผูรับใบอนุญาตจะตองรับภาระคาใชจายในสวนนี้เอง รวมถึง
การกําหนดเง่ือนไขโดยสงวนสิทธิการกําหนดการใชยานความถ่ีให
เหมาะสมและสอดคลองตามตารางความถ่ีแหงชาติท่ีกําหนดข้ึนใหมใน
อนาคต 

 ๒.๙ เห็นควรใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการรวมระหวาง กสท.และ กทค.
เพ่ือดําเนินการศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงแผนแมบทบริหาร
คลื่นความถ่ีและตารางความถ่ีแหงชาติ ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับกฎกติกาสากลและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในอนาคต 

 ๒.๑๐ขอใหตรวจสอบถอยคําใหสอดคลองกับกฎหมายเนื่องจากรางประกาศฯ 
ระบุวา “....การประมูลคลื่น” ซ่ึงไมสอดคลองกับถอยคําท่ีระบุในเนื้อหา
รางประกาศท่ีระบุวา “การประมูลชอง”     

 ๓. ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)  
รองประธาน กสทช.(พันเอก เศรษฐพงคฯ)  กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ  
กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช.สุทธิพลฯ กสทช.ประเสริฐฯ  และ 
กสทช.พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบรางประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถ่ี เพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ....  ตามท่ีรองประธาน 
กสทช .  (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ โดยใหสํานักงาน กสทช. นําราง
ประกาศท่ีแกไขปรับปรุงตามขอสังเกตท่ีประชุมตามขอ ๒. เสร็จเรียบรอยแลว 
นําเสนอประธาน กสท.เพ่ือลงนามในประกาศดังกลาวขางตน ในฐานะ
ปฏิบัติการแทนประธาน กสทช.ตามมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือ
วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เพ่ือนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  

 
หมายเหตุ   ๑. กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๑๔๐ ลงวันท่ี ๑๘ 

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

   ๒. กสทช.สุทธิพลฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๕/๓๙๑ ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ขอใหแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงานการประชุม  จํานวน ๓ หนา 
ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ 

   ๓. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๒๐๗ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
ขอเปดเผยความเห็นและแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงานการประชุม  



๑๘ 
 

  

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

   ๔. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๑๕ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม 
๒๕๕๖ ขอใหเปดเผยความเห็นในรายงานการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖  
ดังนี้  

   “๑) ผมยืนยันความเห็นตามท่ีไดเคยสงวนความเห็นไวเม่ือครั้งพิจารณาราง
ประกาศนี้กอนท่ีจะนําไปรับฟงความคิดเห็น ไดแก เรื่องควรกําหนดแนว
ทางการใชประโยชนคลื่นความถ่ียาน ๗๐๐ MHz ใหมีความชัดเจนกอน 
เรื่องความไมเหมาะสมท่ีไมมีการเสนอรายงานการประเมินมูลคาคลื่น
ความถ่ีเพ่ือประกอบการพิจารณาของ กสทช. เรื่องควรมีขอกําหนดใน
ประเด็นการครอบงําสื่อหรือการครองสิทธิขามสื่อใหชัดเจนข้ึน โดย
ครอบคลุมถึงภายหลังการประมูลดวย เรื่องการขยายเวลาประมูลเพ่ิมเติม
กรณีมีการเสนอราคาเพ่ิม ข้ึนในชวง ๕ นาทีสุดทาย เรื่องการวาง
หลักประกันโดยใชหนังสือรับรองจากสถาบันการเงินได เรื่องขอกําหนด
การเสนอราคาวาจะตองสูงกวาราคาตั้งตน และไมยอมรับท่ีจะยุติการ
ประมูลท่ีราคาตั้งตน เรื่องอํานาจการพิจารณาท่ีควรมีความชัดเจนวาเปน
ของ กสทช.หรือ กสท. และเรื่องผูมีอํานาจลงนามในประกาศ   

    ๒) จากการพิจารณาเอกสารสรุปการรับฟงความคิดเห็นท่ีเพ่ิงแจกในหอง   
                                       ประชุม ผมพบวา ยังมีเนื้อหาของรางประกาศท่ีเห็นควรตองปรับแก ดังนี้ 

          ๒.๑  เรื่องการกําหนดคาเอกสารการประมูลไวท่ี ๑ ลานบาท และไม
สามารถขอรับคืนได (ขอ ๘.๑) ซ่ึงมีการชี้แจงวาเปนคาธรรมเนียม
การพิจารณาคําขอ ผมจึงเห็นวาควรตองพิจารณากําหนดวงเงิน
ตามตนทุนท่ีแทจริงดวย เนื่องจากคาธรรมเนียมคําขอท่ีสูงเกินไป
ยอมจะเปนอุปสรรคตอการเขาถึงการใหบริการ ท้ังยังเสมือนเปน
การแสดงเจตนาวาไมเปดโอกาสใหแกผูประกอบการท่ีไมมีทุนสูง 

          ๒.๒  ขอกําหนดเรื่องการเสนอราคา (ขอ ๙.๒) แมผมเห็นดวยกับเนื้อหา
ของรางท่ีเสนอครั้งนี้ แตมีขอสังเกตวาเนื้อหาดังกลาวไมตรงกับ
รางท่ีเสนอกอนการรับฟงความคิดเห็น 

              ๒.๓  ขอกําหนดเรื่องการเลือกบริการโครงขายเรียงตามราคาสูงสุดของ
การชนะประมูล (ขอ ๙.๓.๑) ผมเห็นวาอาจทําใหบริการบาง
ประเภทท่ีไมมีการแขงขันสูงในเชิงธุรกิจ ดังเชนชองเด็กและ
เยาวชน มีความเสี่ยงท่ีจะตองประสบกับปญหาเรื่องคุณภาพหรือ
ปญหาเรื่องตนทุนท่ีสูงกวารายอ่ืน ดังนั้น หาก กสทช. มีนโยบาย
สนับสนุนหรืออุดหนุนบริการบางประเภท ก็ควรตองมีการ
รับประกันสิทธิท่ีจะไดเลือกโครงขายไดดวย 

          ๒.๔  การกําหนดเรื่องตองเคาะใน ๕ นาทีแรก ไมเชนนั้นจะตัดสิทธิ์ใน
การเขารวมประมูลและริบหลักประกัน (ขอ ๙.๓.๔) เนื่องจากเปน



๑๙ 
 

  

มาตรการท่ีถือเปนโทษหนัก ผมจึงเห็นควรตองพิจารณากําหนด
มาตรการใหรอบคอบยิ่งข้ึน เชน มีการเตือนกอนและเปดโอกาส
เสนอราคามาในเวลาท่ีกําหนด เปนตน  

          ๒.๕ การกําหนดใหตอเวลาหากมีจํานวนผู มีสิทธิชนะการประมูล
มากกวาใบอนุญาต (ขอ ๙.๓.๖) ผมเห็นวาจะเกิดชองโหวไดหาก
ในชวงตอเวลานั้นเปดใหผูเขารวมทุกรายมีสิทธิเคาะราคา ดังนั้น
การกําหนดวาใหตอเวลาออกไป หากมีการเคาะใน ๕ นาทีสุดทาย
นาจะรัดกุมกวา 

          ๒.๖  ควรกําหนดใหชัดเจนวา ใครมีหนาท่ี “นําคาธรรมเนียมใบอนุญาต
สงกองทุน” (ขอ ๑๐.๒)  

             ๒.๗  การกําหนดใหผูชนะประมูลตองขอใชบริการโครงขายภายใน ๓๐ 
วัน (ขอ ๑๑.๒) เปนการเพ่ิมอํานาจตอรองใหแกผูบริการโครงขาย 
อันจะสงผลตออัตราคาใชจายและคุณภาพบริการได  

          ๒.๘  การลดสัดสวนรายการขาวและสาระลงเปนรอยละ ๕๐ (ภาคผนวก ข) 
จะทําใหมีความแตกตางจากชองรายการท่ัวไปนอยมาก ซ่ึงยอม
สงผลใหการหารายไดแทบไมแตกตางกัน ขณะท่ีราคาตั้งตนการ
ประมูลกลับตางกัน นอกจากนี้ยังอาจสงผลใหเจตนารมณท่ี
ตองการใหมีสถานีขาวและสาระความรูแยกแตกตางออกมาจาก
สถานีสาระบันเทิงไมบรรุลผลไปดวย” 

 
   ๕. รองประธาน กสทช.(พันเอก เศรษฐพงคฯ) ไดมีบันทึกท่ี ทช.๑๐๐๓.๓/๑๐๗๓  

ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอใหแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงานการ
ประชุม จํานวน ๔ หนา ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือ
วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ :  รางประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... เพ่ือออกรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ : กสท., บส. , มส. 
 

มติท่ีประชุม                ๑.  ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ)  
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ)  กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ 
กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  กสทช.สุทธิพลฯ  
กสทช.ประเสริฐฯ  กสทช.พลเอก สุกิจฯ และ กสทช.ประวิทยฯ )   มีมติ
เห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑการกํากับดูแล
เนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... ตามท่ี 
รองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ โดยใหรับขอสังเกตของท่ี



๒๐ 
 

  

ประชุมไปพิจารณาทบทวนตามความเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความรอบคอบ
กอนนําไปรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ดังนี้ 

 ๑.๑ ขอใหตรวจสอบประเด็นอํานาจทางกฎหมายในการกําหนดขอยกเวน
เรื่องการออกอากาศในรายการท่ีตองหามไวในขอ ๕ ของรางประกาศฯ
วามีความสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา ๓๗ แหง 
พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.
๒๕๕๑ หรือไม  

 ๑.๒ ใหปรับแกถอยคําในขอ ๘ ของรางประกาศฯ เพ่ือใหมีความเหมาะสม 
                                           มากยิ่งข้ึน ไดแก 
 ๑) ขอ ๘.๑(๑) คําวา“เพศ”อาจใชคําวา เพศสภาพ หรือเพศสภาวะ  

เพ่ือใหมีความหมายครอบคลุมถึงเพศท่ีหลากหลายดวย มิใชเฉพาะแต
เพียงเพศหญิงและชาย                             

 ๒) ขอ ๘.๓ คําวา “ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง” อาจใชคําวา “ศาสนา                                           
ใดๆ” เพ่ือความชัดเจนในการตีความใหไดชัดเจน ไมเกิดความ
คลุมเครือ 

 ๑.๓ ขอความในขอ ๒๕ ของรางประกาศฯ ซ่ึงระบุวา “ผูรับใบอนุญาตและ
ผูอํานวยการสถานี” ไมสอดคลองกับคํานิยาม “ผูรับใบอนุญาต”ในขอ 
๓  ของรางประกาศฯ ดังนั้น จะสมควรเพ่ิมขอความในคํานิยาม “ ผูรับ
ใบอนุญาต” โดยใหครอบคลุมถึง ผูอํานวยการสถานีดวยหรือไม  

 ๑.๔ ขอความในขอ ๒๖ ของรางประกาศฯ ควรจะระบุเพ่ิมเติมใหชัดเจนวา
“กรรมการ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ี ....” 
เปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายตามกฎหมายใด 

 ๒.   มอบอํานาจให กสท.ปฏิบัติหนาท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แหง  
 พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดใหมีการรับฟง 
    ความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการและใหประธาน กสท.ลงนาม 
                                     ในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือประกาศใน  
                                  ราชกิจจานุเบกษาตอไป 
                                      
หมายเหตุ ๑. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๐๗ ลงวันท่ี ๗  สิงหาคม 

๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ ดังนี้ 
“ดิฉันยืนยันความเห็นท่ีเคยสงวนไวในการประชุม กสท.ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๖ 
เม่ือวันจันทรท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากเห็นวา รางประกาศฉบับนี้มี
ความคลุมเครือระหวางการกํากับดูแลเนื้อหารายการท่ีเปนการกระทําผิด
กฎหมายตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑  กับการกระทําผิดจรรยาบรรณ ซ่ึง
เก่ียวของกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
ขางตน และขอเสนอใหสํานักงาน กสทช. จัดรับฟงความคิดเห็นจากองคกรท่ี



๒๑ 
 

  

เก่ียวของ โดยเฉพาะองคกรวิชาชีพสื่อ และภาควิชาการดานสื่อสารมวลชนวา 
สาระในสวนใดของรางประกาศท่ีเก่ียวของกับมาตรา ๓๗ โดยตรง และสาระ
ในสวนใดท่ีเก่ียวของกับเรื่องการสงเสริมและควบคุมจริยธรรมแหงวิชาชีพและ
การคุมครองผูเสียหายจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ  

  ในสวนเนื้อหาของรางประกาศ ดิฉันเห็นวา ตองแสดงให เห็นถึง
สาระสําคัญท่ีกฎหมายเจตนาหามมิใหนํามาออกอากาศตามมาตรา ๓๗ อยาง
ชัดเจน ท้ังนี้ เพ่ือมิใหกระทบตอสิทธิเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารของ
ประชาชน ขณะเดียวกันกติกาตางๆ ตองไมสรางความคลุมเครือจนนําไปสูการ
ปดก้ันตนเองในการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชน โดยเฉพาะการกําหนด
มาตรการในการออกอากาศรายการตามหมวดท่ีสองนั้น จําเปนตองแยกสาระ
ซ่ึงเปนแนวปฏิบัติของกลไกกํากับกันเองในองคกรวิชาชีพออกมาจาก
หลักเกณฑการกํากับดานเนื้อหาตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมใหผู
ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนไดทําหนาท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและ
ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองไดตามเจตนารมณของกฎหมาย 

  สวนกรณีการใหความคุมครองสิทธิของบุคคลนั้น  ควรกําหนด
หลักประกันใหการไดมาซ่ึงประมูลขาวสารในการจัดหรือผลิตรายการ 
ครอบคลุมถึงบุคคลท่ีเปนผูเยาว ผูพิการ ผูทุพพลภาพ หรือผูท่ีมีความบกพรอง
ทางรางกายหรือสติปญญา หรือเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถเพ่ือใหไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจัดทํา
หลักเกณฑกติกาขององคกรกํากับท่ีอาจเปนการกระทบตอสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นหรือสิทธิเสรีภาพในขอมูลขาวสาร ตลอดจนสิทธิของบุคคล 
จึงตองอยูในจุดท่ีเปนการสมดุลระหวางอํานาจของ กสทช. กับแนวคิดการ
กํา กับดูแลและความรับผิดชอบตอการประกอบอาชีพหรือวิ ชาชีพ
สื่อสารมวลชนอยางชัดเจน  

 ๒.  กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๖๑๓  ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม   
                                    ๒๕๕๖  ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ ดังนี้  
  “๑. ผมเห็นวาควรมีการพิจารณาเรื่องอํานาจการพิจารณาใหมีความชัดเจน 

เพ่ือใหกระบวนการใชดุลพินิจทางปกครองมีความรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน 
เนื่องจากยังคงเปนประเด็นท่ีมีการฟองคดีและมีการตีความขอกฎหมายท่ี
แตกตางกันอยู 

   ๒. ผมยืนยันวาควรมีการตรวจสอบประเด็นขอกฎหมายเก่ียวกับผูมีอํานาจ
ลงนามในรางประกาศ กสทช.ใหชัดเจน เนื่องจากตาม พ.ร.บ.องคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗(๒๔) นั้น กําหนดให กสทช.เปนผูมี
อํานาจหนาท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ี
ของ กสทช.และแมตามมาตรา ๒๓ วรรคทายของ พ.ร.บ.ฉบับดังกลาว 
จะกําหนดวาในการปฏิบัติหนาท่ี กสทช. อาจมอบหมายใหกรรมการคน
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หนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช.ไดก็ตาม     แตอํานาจในการ
ลงนามรางประกาศฯ เปนอํานาจสําคัญและเปนอํานาจหนาท่ีเฉพาะอัน
สงวนไวปฏิบัติดวยตนเองของประมุของคกร ซ่ึงตามหลักการมอบหมาย
อํานาจหนาท่ี (Delegation of Authority) ตองพิจารณาลักษณะของ
อํานาจหนาท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของเรื่องนั้น ดังนั้น หากยัง
ไมมีความกระจางชัดในประเด็นนี้ ก็ควรท่ีจะพิจารณาใหประธาน กสทช. 
เปนผูลงนามในประกาศตางๆ เทานั้น เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาทเรื่อง
ความชอบดวยกฎหมายของรางประกาศจนเปนคดีปกครองจากการใช
อํานาจทางปกครองของเจาหนาท่ีท่ีตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจ
หนาท่ีในเรื่องนั้น ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙(๑)” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘  :  ปรับองคประกอบคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการปรับเปล่ียนระบบการรับสง

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล : กสท.,จส., มส. 
 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหปรับองคประกอบคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการปรับเปลี่ยนระบบการ

รับสงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล ตามคําสั่ง กสทช.ท่ี 
๒๔/๒๕๕๖ ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ โดยใหปรับ
รายชื่ออนุกรรมการในลําดับท่ี  ๑ .๑๐ ถึง ๑ .๑๕ ออกจากองคประกอบ
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับสงวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล ดังนี้ 

 ๑. ผูแทนบริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี  
                             ชอง ๓)  

 ๒. กรรมการผูอํานวยการใหญสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕ หรือ ผูแทน                            
 ๓. กรรมการผูจัดการบริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด (สถานีโทรทัศนสี   
                                   กองทัพบกชอง ๗) หรือผูแทน 
 ๔. กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)  (สถานีโทรทัศน   
                                   โมเดิรนไนน ชอง ๙) หรือผูแทน 
 ๕. ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง ๑๑ หรือผูแทน 
 ๖. ผูอํานวยการองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
                                   หรือผูแทน 
   
หมายเหตุ  กสทช.ประวิทย ติดภารกิจมิไดรวมลงมติวาระนี้ในท่ีประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมบริการดานกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนอยางท่ัวถึง : กสท.,ชส. 

 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมบริการดานกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศนอยางท่ัวถึง โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และวาระการปฏิบัติ
หนาท่ี ๑ ป ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช.ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ท้ังนี้ โดยใหไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม 
ตามขอ ๑๔(๒)  ขอ ๑๕ และ ขอ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. วาดวยการประชุม 
คาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔  
ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ ดังนี้ 

 ๑.  รองประธาน กสทช.(พันเอก นที ศุกลรัตน)           ท่ีปรึกษา 
 ๒.  กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา            ประธานอนุกรรมการ 
 ๓.  รองศาสตราจารย พันเอก เกรียงชัย ประสงคสุกาญจน    อนุกรรมการ 
 ๔.  นางภรณี  ลีนุตพงษ     อนุกรรมการ 
 ๕.  นายนรพล  ตันติมนตรี    อนุกรรมการ 
 ๖.  นายเจตต  จุลวงษ     อนุกรรมการ 
 ๗.  พลตํารวจโท นเรศ  นันทโชติ    อนุกรรมการ 
 ๘.  นายสุภาพ  พัสออง     อนุกรรมการ 
 ๙.  รองศาสตราจารย ดร.สุธี  ประศาสนเศรษฐ  อนุกรรมการ 
 ๑๐. นายธงชาติ  รัตนวิชา     อนุกรรมการ 
 ๑๑. นายศักดินา  ฉัตรกุล ณ อยุธยา    อนุกรรมการ 
 ๑๒. นางสาวเข็มพร  วิรุณราพันธ    อนุกรรมการ 
 ๑๓. ผูแทนสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย  อนุกรรมการ 
 ๑๔. ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาองคกรวิชาชีพ หรือผูแทน เลขานุการ 
 ๑๕. ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและ  ผูชวยเลขานุการ 
        โทรทัศน หรือผูแทน  
 ๑๖. ผูอํานวยการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  ผูชวยเลขานุการ 
        กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน 
       สาธารณะ หรือผูแทน 
 ๑๗. ผูอํานวยการกลุมงานการพัสดุและบริหารทรัพยสิน ผูชวยเลขานุการ 
       หรือ ผูแทน 
 ๑๘. ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครอง ผูชวยเลขานุการ 
       ผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หรือผูแทน 
 ๑๙. นายปญชาญ  พจนปรีชา    ผูชวยเลขานุการ 
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ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมบริการดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนอยางท่ัวถึง ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตาม
มติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

  
หมายเหตุ  กสทช.ประวิทย ติดภารกิจมิไดรวมลงมติวาระนี้ในท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐  : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการการรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน กสทช. : 

ปบ. 
 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการการรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน กสทช. 

โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และวาระการปฏิบัติงาน ๑ ป นับแตวันท่ีมี
คําสั่งแตงตั้ง ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช.ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ท้ังนี้ โดยใหไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม
ตามขอ ๑๔(๒) ขอ ๑๕ และขอ ๑๗ ของระเบียบ กสทช.วาดวยการประชุม 
คาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
แลวแตกรณี ตามท่ี สํานักงาน กสทช.เสนอ  ดังนี้ 
๑. พลอากาศเอก ถวัลย มหาดไทย   ประธานกรรมการ 
๒. รองเลขาธิการ กสทช.ภารกิจยุทธศาสตรและกิจการ อนุกรรมการ 

องคกร หรือผูแทน 
๓. รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ      อนุกรรมการ 

หรือผูแทน      
๔. นาวาอากาศเอก วีระพล กิจจารักษ    อนุกรรมการ 
๕. พันตรี ปานสรวง  ชุมสาย ณ อยุธยา   อนุกรรมการ 
๖. ผูอํานวยการกลุมงานการพัสดุและบริการทรัพยสิน อนุกรรมการ 

หรือผูแทน  
๗. ผูอํานวยการกลุมงานบริหารคดีและนิติการ หรือผูแทน อนุกรรมการ 
๘. ผูอํานวยการกลุมงานประธานกรรมการและการประชุม  อนุกรรมการ 

หรือผูแทน 
๙. ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการภารกิจกระจายเสียง อนุกรรมการ 
      และโทรทัศน หรือผูแทน 
๑๐.   ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการภารกิจโทรคมนาคม อนุกรรมการ 

  หรือผูแทน 
๑๑.   นายสุธีระ  พ่ึงธรรม     อนุกรรมการ 

       และเลขานุการ 
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๑๒.   นางสาวบุศรา  ครสาร    ผูชวยเลขานุการ 
๑๓.   นางสาวปุณรดา  เตชะวนิช    ผูชวยเลขานุการ 

           
 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการการรักษาความปลอดภัยของ

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

 
หมายเหตุ  กสทช.ประวิทย ติดภารกิจมิไดรวมลงมติวาระนี้ในท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ :   การตั้งอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและ   
                              ประเมินผลการปฏิบัติงาน : ผบ. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. แจงเชิญคณะกรรมการติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือหารืออยางไมเปนทางการ เรื่องกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  ในวันพุธท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. 
ท้ังนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ :  การแกไขบันทึกขอตกลงโครงการ Public Free Wi-Fi ระหวางสํานักงาน 

กสทช. กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร : ทบ. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง การแกไขบันทึกขอตกลงวาดวย
การดําเนินโครงการ Public Free Wi-Fi ระหวางสํานักงาน กสทช. กับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกไป ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช.จัดทํา
เอกสารสรุปสาระสําคัญของบันทึกความตกลงฉบับใหม และฉบับเดิม พรอมระบุ
เหตุผลและขอกฎหมายในการนําเสนอใหท่ีประชุม กสทช.พิจารณา รวมท้ังให
แนบเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 
และบันทึกขอตกลงฉบับเดิมท่ีจัดทําไว และนําเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาใน
การประชุมครั้งตอไป 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๑๔ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ ดังนี้ 
 “ ผมไมขัดของท่ีจะมีการแกไขบันทึกขอตกลงดังกลาว ท้ังในประเด็นเรื่องการ

เปลี่ยนจากการจางมาเปนใหการสนับสนุน และในประเด็นการเปลี่ยนวิธีการ
จายเงิน แตมีขอสังเกตวา วิธีการจายเงินเปนงวดหรือท้ังกอนนั้นมิไดทําให
กระบวนการดําเนินการจะเกิดความแตกตางกันแตอยางใด นอกจากวาหลักการท่ี
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เปนสาระสําคัญและเปนประโยชนของการแบงจายเงินสนับสนุนเปนงวดนั้น ก็คือ
เพ่ือจํากัดความเสียหายกรณีเกิดเหตุผิดพลาด และเปดใหเกิดความยืดหยุนในการ
ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต   

   สวนในกรณีเรื่องดอกเบี้ยนั้น ผมมีขอสังเกตวา การท่ีโอนเงินไปไวท่ี
กระทรวงการคลังแลวไมกอใหเกิดดอกผลใดยอมทําใหเกิดประโยชนนอยกวาการ
เก็บเงินไวท่ีกองทุน ซ่ึงจะกอใหเกิดดอกเบี้ยสมทบเพ่ือใชประโยชนตอไปได” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ :  ขอความเห็นชอบโครงการท่ีขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชนสาธารณะ ประจําป ๒๕๕๖ (ประเภทท่ี๑) จํานวนเงิน 
๑๕๒,๗๒๕,๒๙๙ บาท : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการท่ี

ขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ ประจําป 
๒๕๕๖ (ประเภทท่ี๑) จํานวนเงิน ๑๕๒,๗๒๕,๒๙๙ บาท ออกไปท้ังนี้ ให
สํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นของท่ีประชุม ไปดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารท่ีนําเสนอ ท้ังในสวนของความถูกตองของขอมูล ตัวเลข ตลอดจน
ขอเท็จจริงตางๆ และใหแนบรายละเอียดโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน
ท้ังหมด โดยแยกออกเปน โครงการท่ีไดรับอนุมัติ/โครงการท่ีไมไดรับการอนุมัติ 
พรอมท้ังใหนําเสนอดวยวาจะมีระบบการติดตามผลการดําเนินการอยางไร มีทิศ
ทางการพิจารณาสนับสนุนทุนในครั้งหนาเปนอยางไร และแนวทางการดําเนินการ
ตอไปจะเปนอยางไร มีการนําประสบการณการพิจารณาในครั้งนี้เปนบทเรียน
หรือไม อยางไร  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ :  รายงานผลการประชุมเฉพาะกจิระหวางสํานักงาน กสทช.กับ MCMC : กทค., 
                              กสท.,วภ. 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมเฉพาะกิจระหวางสํานักงาน กสทช. กับ  MCMC 
                                        ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 
 ๒. รับทราบมติท่ีประชุม กทค. และ กสท. เรื่องแนวทางการวางแผนการใชยาน  
     ความถ่ี  ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ 
 ๓. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวาเพ่ือใหการกํากับดูแลการใชคลื่นความถ่ีซ่ึงเปน

ทรัพยากรของชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แผนแมบทบริหารคลื่นความถ่ี 
ตารางความถ่ีแหงชาติ และตารางความถ่ีสากล เห็นควรมอบหมายให
สํานักงาน กสทช.ทําการศึกษาเรื่องการใชคลื่นความถ่ีท่ีเหมาะสม โดยให
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ศึกษาจากกรณีของหนวยงานกํากับดูแลสากล รวมท้ังภาคอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง    

 ๔. เห็นชอบในหลักการการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาและปรับปรุงการ
ใชคลื่นความถ่ี เพ่ือดําเนินการศึกษาตามขอ ๓. โดยมีองคประกอบ ตามท่ี
ประธาน กสทช.เสนอ  ดังนี้ 

     ๔.๑ ผูทรงคุณวุฒิ / ผูเชี่ยวชาญ ตามขอเสนอของประธาน กสทช. 
     ๔.๒ ผูทรงคุณวุฒิ / ผูเชี่ยวชาญ ตามขอเสนอของประธาน กสท. 
     ๔.๓ ผูทรงคุณวุฒิ / ผูเชี่ยวชาญ ตามขอเสนอของประธาน กทค. 
     ๔.๔ ผูแทนสํานักงาน กสทช. ท่ีเก่ียวของ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖      : เรื่องอ่ืนๆ   

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑   :   เปล่ียนแปลงองคประกอบคณะทํางานการมีสวนรวมและสรางความเขาใจ
แนวทางการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ ๑๘๐๐MHz : คณะทํางานการมีสวน
รวมและสรางความเขาใจฯ , ปท.๒ 

  
 สํานักงาน กสทช.ไดเสนอเรื่องเปลี่ยนแปลงองคประกอบคณะทํางานการมีสวน
รวมและสรางความเขาใจแนวทางการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐MHz ใหท่ีประชุมพิจารณา ซ่ึงใน
เรื่องนี้ท่ีประชุม กทค.ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไดมีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยน
องคประกอบของคณะทํางานฯ ดังกลาวขางตนและใหนําเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาตอไป 
 

  มติท่ีประชุม อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงองคประกอบคณะทํางานการมีสวนรวมและสรางความ 
                              เขาใจแนวทางการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ๑๘๐๐MHz จากเดิม นางสาว

เสาวลักษณ  ชวีสิทธิยานนท  เปลี่ยนใหมเปน นางสาวสุกรานต โรจนไพรวงศ ซ่ึง
เปนการใชอํานาจของ กสทช .ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามท่ี สํานักงาน กสทช.เสนอ  

 
 ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการมีสวนรวมและสรางความเขาใจ
แนวทางการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐MHz ใหสํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือ
วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
ประธาน ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖  ในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖  

ใหท่ีประชุมทราบ กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๗ น.  
 



๒๘ 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
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