
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๑๔  สิงหาคม  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. นายสุทธิพล  ทวีชัยการ กรรมการ 
๖. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสงา กรรมการ 
๗. นายประเสริฐ  ศีลพิพัฒน กรรมการ 
๘. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษนันท กรรมการ 
๙. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค กรรมการ 
๑๐. นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๑๒. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจาหนาท่ีการประชุม  
๑. นายเฉลิมชัย  กกเกียรติกุล ผูอํานวยการกลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย  เจียรานุชาติ ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร 
๓. นายสมสกุล  ชัยกาญจนศักดิ์ ผูบริหารระดับตน กลุมงานเลขาธิการและกํากับดูแลองคกร 
๔. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน ผูบริหารระดับตน กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางอรุณ  วงศศิวะวิลาส ผูบริหารระดับตน กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นายขจรศักดิ์  ทานานนท ผูบริหารระดับตน กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางนภาพร  เกงสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวกานตชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

  

๙. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๑๐. นางสาวสุภาวดี  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๑๒. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

 
ผูช้ีแจง 
๑. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผูอํานวยการกลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๒. นายชัยยุทธ  มังศรี ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค  

ในกิจการโทรคมนาคม 
๓. นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร ผูอํานวยการกลุมงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
๔. นางสุพินญา  จําป ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๖. นายจาตุรนต  โชคสวัสดิ์ ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๗. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๘. นางอัจฉรา  ปุณยวณิช ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาสมรรถนะและวิชาการ 
๙. นายนิพนธ  จงวิชิต ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 

กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๑๐. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน 

๑๑. นางยุพา  จันทรกระจาง ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 

๑๒. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม ผูบริหารระดับตน กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
๑๓. นายโสรัจจ  ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๔. นางธีตานันตร สีวะรา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานการอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๕. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานวิชาการและจัดการ

ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน 
๑๖. นางสาวลลิดา  อันยะวรรธนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
๑๗. นางสาวศิริรักษ  เสมาเงิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานยุทธศาสตรและ

การงบประมาณ 
๑๘. นายธรรศ  ธรรมฤทธิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชนสาธารณะ 



๓ 
 

  

๑๙. นายวสุ  อมรนพวงศ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๒๐. นางสาวนิศารัตน  สมัครนิล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๒๑. นางชาลินี  วันโพธิ์สพ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
๒๒. นางสาวลักษมี  นุตตะโร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานยุทธศาสตรและ

การงบประมาณ 
๒๓. นางสาวพรกนก  เท่ียงธรรม พนักงานปฏิบัติการระดับตน กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๒๔. นายสรรเสริญ  สงวนศักดิ์ ผูจัดการโครงการ บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด 
๒๕. นายธนัญชัย  โรจนรุงเรือง ผูชวยผูจัดการโครงการ บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด 
๒๖. นางสาวศันสนีย  ดัชณาภิรมย นักวิเคราะหและผูประสานงานโครงการ  

บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด 
๒๗. นางสาวสุธีรา  จําปรัตน นักวิเคราะห บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

๑. เม่ือวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดเปนประธานกลาวเปดการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครอง
ผูใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีผูสนใจ 
เขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ ประมาณ ๓๐๐ คน ซ่ึงจะไดมีการ
พิจารณารายละเอียดในวันนี้ 

๒. เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดรับเชิญจากบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด ใหไปรวมพิธีเปดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๕๖ (Thailand 
2013 World Stamp) ณ รอยัลพารากอนฮอลล ชั ้น ๕ ศูนยการคา           
สยามพารากอน โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสาร เปนประธานในพิธี ซ่ึงเปนการจัดงานโดยความรวมมือระหวาง บริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด และสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย    
ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปน
การแสดงนิทรรศการตราไปรษณียากรจากท่ัวโลก ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ไดรวม
จัดบูธและเปดตัวมาสคอตดิจิตอลทีวี (นองดูดี) ในงานดังกลาวดวย 



๔ 
 

  

๓. เม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เนื่องในวันสื่อสารแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๖ 
ประธาน กสทช. ไดรวมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย สํานักงาน กสทช. และ
ไดมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. เปนผูแทนสํานักงาน กสทช. เดินทางไปรวมพิธี
ถวายสักการะพระอนุสาวรียจอมพลสมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟา
ภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุ-พันธุวงศวรเดช ณ ลานพระอนุสาวรีย บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยมีรองเลขาธิการ กสทช. และผูบริหาร
สํานักงาน กสทช. ไปรวมพิธีดังกลาวขางตน จึงขอขอบคุณกรรมการ กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช. ท่ีเขารวมพิธีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

๔. เม่ือวันท่ี ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. พรอมดวยรองเลขาธิการ 
กสทช. (พลอากาศตรี ดร.ธนพันธุฯ) และคณะ ไดไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
การดําเนินงานใหกับสํานักงาน กสทช. เขต ๘ อุดรธานี รวมท้ังไดสอบถามเรื่อง
การรบกวนการบิน เนื่องจากมีทาอากาศยาน ซ่ึงมีเครื่องบินข้ึนลงจํานวนมาก 
และพบวายังมีการรบกวนอยู และขณะนี้ปญหาใหญคืออุปกรณในการตรวจสอบ
คลื่นความถ่ีตางๆ ยังไมสมบูรณ ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ไดรวมมือกับ บริษัท วิทยุ
การบินแหงประเทศไทย จํากัด ไปดําเนินการตรวจสอบ แมวาจะสามารถรับ
สัญญาณไดแตก็ไมสามารถระบุไดวาอยูบริเวณใด เพราะไมมี Directional 
Finder การใชรถภาคพ้ืนตรวจสอบก็ดําเนินการไดเฉพาะท่ีอยูในบริเวณรัศมีใกลๆ 
ขณะนี้อยูระหวางหาวิธีดําเนินการ 

๕. เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ท่ีผานมา สํานักงาน กสทช. ไดจัดกิจกรรมเพ่ือถวาย
เปนพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ๘๑ พรรษา ไดแก นิมนตพระสงฆมาบิณฑบาตขาวสาร
อาหารแหง รวมบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย และเย็บเตาปนน้ําใจเพ่ือผูปวย
มะเร็งเตานม จึงขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกทานท่ีเขารวมกิจกรรม รวมท้ัง
ขอขอบคุณเลขาธิการ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ท่ีดําเนินการใหเปนไปดวย
ความเรียบรอยดี  

๖. เม่ือวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. พรอมดวย กสทช.สุทธิพลฯ 
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ เลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช. ได
ไปรวมลงนามถวายพระพรแดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖        
ณ ศาลาวาการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง 

๗. เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ ๒ ป ของ กสทช. ซ่ึงไดรับพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยกําหนดใหวันท่ี ๗ ตุลาคม ของทุกป เปนวันสถาปนาสํานักงาน กสทช. ในปนี้
สํานักงาน กสทช. จะจัดงาน “วันสถาปนาสํานักงาน กสทช.” ข้ึนในวันท่ี ๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงขอแจงใหกรรมการทุกทานไดทราบลวงหนา สําหรับ
รายละเอียดจะแจงใหกรรมการทุกทานทราบในโอกาสตอไป 



๕ 
 

  

๘. ในปนี้สํานักงาน กสทช. ไดรับพระราชทานผาพระกฐินประจําป พุทธศักราช 
๒๕๕๖ เพ่ือนําไปถวาย ณ วัดตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยกําหนดวันถวายผา
พระกฐินพระราชทานฯ ในวันเสารท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
สําหรับรายละเอียดจะไดแจงใหกรรมการทุกทานทราบในโอกาสตอไป 

๙. เนื่องจากขณะนี้ไดมีพายุตางๆ ทยอยพัดเขามา ทําใหเกิดอุทกภัยข้ึนในหลายพ้ืนท่ี
ของประเทศไทย ท้ังในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงอาจจะยังไม
รุนแรงเหมือนท่ีผานมา แตก็เริ่มมีปญหาบางแลวในบางพ้ืนท่ี จึงขอใหสํานักงาน 
กสทช. ไดเตรียมการในสวนท่ีเก่ียวของไวลวงหนา อาทิ วิทยุสมัครเลน หรือ
กิจกรรมตางๆ ท่ีเคยดําเนินการ ท้ังนี้ เพ่ือใหมีความพรอมหากมีกรณีเหตุฉุกเฉิน
จําเปน  

 
มติท่ีประชุม             ๑. รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช. รับไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๖ 
    
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยใหนําบันทึกความเห็นของ รองประธาน 
กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) และ กสทช.ประวิทยฯ เพ่ิมเติมในหมายเหตุทายมติ
วาระท่ี ๕.๖ และวาระท่ี ๕.๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้ง ท่ี ๗/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
   

มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๗  
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

   
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ระหวางวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีประธาน 
กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ  

 



๖ 
 

  

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

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี 

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 

เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๕๖ : รองประธาน กสทช. (พันเอก 
เศรษฐพงคฯ)  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 

เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๕๖ (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน  
๒๕๕๖) จํานวน ๓ ทาน ไดแก พลเอก บุญเลิศ  แกวประสิทธิ์  นายวรรณชัย  
สุวรรณกาญจน และ นายณกฤช  เศวตนันทน ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของ
ระเบี ยบ กทช .  ว าด วยการจ า ง ท่ีปรึ กษา ผู ปฏิบั ติ ง าน  เลขานุ การ  และ
ผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร.พีระพงษ  

มานะกิจ) ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖) : กสทช. 
พลโท ดร.พีระพงษฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ  

มานะกิจ) ประจําเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ทาน ไดแก 
พลเอก ธงชัย  เก้ือสกุล  นายธงชัย  ตรีพิพัฒนกุล และ นางอรพินธ  บุญชูเศรษฐ 
ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา     
กลางณรงค) ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ : กสทช.สุภิญญาฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา        

กลางณรงค) ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ทาน ไดแก 
นายจอน  อ้ึงภากรณ  นายตอพงศ  เสลานนท และ นายนคร  ชมพูชาติ ท้ังนี้ ตาม
ขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช . วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานการ เข า ร วมประ ชุมหน วยงานกํ า กับดู แลระดับ โลก  (Global 

Symposium for Regulators–GSR–13) ครั้งท่ี ๑๓ ณ กรุงวอรซอ สาธารณรัฐ
โปแลนด ระหวางวันท่ี ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ : กสทช.สุภิญญาฯ และ กสทช.
ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการเขารวมประชุมหนวยงานกํากับดูแลระดับโลก (Global 
Symposium for Regulators–GSR–13) ครั้งท่ี ๑๓ ณ กรุงวอรซอ สาธารณรัฐ
โปแลนด ระหวางวันท่ี ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ของ กสทช.สุภิญญาฯ และ กสทช. 
ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. ภารกิจโทรคมนาคม เสนอรายงานการเขา

รวมประชุมหนวยงานกํากับดูแลระดับโลก (Global Symposium for Regulators–
GSR–13) ครั้งท่ี ๑๓ ณ กรุงวอรซอ สาธารณรัฐโปแลนด ระหวางวันท่ี ๓ – ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ใหท่ีประชุม กสทช. ทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ :  รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ   

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ : มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามท่ีเคยตั้งขอสังเกตในท่ี
ประชุม กสทช. ท้ังสองครั้งกอน นั่นคือ ใหมอบหมายผูท่ีรับผิดชอบเรื่อง RFID เพ่ือ
หารือกระบวนการดําเนินงานและการประชาสัมพันธ เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติตาม
กฎหมายไดอยางถูกตอง  
 



๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการ
โทรคมนาคม : รท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ๑ ป ของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดาน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสท่ี ๒ ส้ินสุดวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๕๖ : ลย. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสท่ี ๒ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตามขอ ๗๘ ของระเบียบ กทช. วาดวยการรับ การจาย และ
การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๖ : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตการประชุมครั้ง ท่ี ๕/๒๕๕๔ – ๖/๒๕๕๖ (งานคาง
ดําเนินการ) จํานวน ๓๒ เรื่อง แยกออกเปนดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๑๑ เรื่อง 
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๒๑ เรื่อง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบความถูกตองการรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการประกวดแอปพลิเคชั่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู รองรับ
การใชงานในแท็บเล็ต เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล วาสอดคลองกับมติท่ีประชุม 
กสทช. หรือไม และขอใหเรงรัดการปรับปรุงแกไขระเบียบและหลักเกณฑการ      
รับสมัครและคัดเลือกผูมีคุณสมบัติในการขอรับทุนการศึกษา ซ่ึงเคยไดเรงรัดมากอน
หนานี้หลายครั้งแลว อีกท้ังใกลถึงกําหนดระยะเวลาของผูท่ียื่นขอทุนท่ีเปนตนเรื่อง
แลวดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : การแตงตั้งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต และการแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและ
การมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทนคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ในการกํากับดูแล
การประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : คท., ปท.๑, มท. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีตอรางประกาศ กสทช . เรื่อง แตงตั้ง        
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และราง
ประกาศ กสทช. เรื่อง การแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและการมอบหมายใหพนักงาน
เจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม ซ่ึงท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ไดมีมติเห็นชอบรางประกาศท้ัง ๒ ฉบับดังกลาว ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : การแกไขบันทึกขอตกลงโครงการ Public Free Wi-Fi ระหวางสํานักงาน กสทช. 

กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร : ทบ. 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบการแกไขบันทึกขอตกลงวาดวยการดําเนินโครงการ 
Public Free Wi-Fi ระหวางสํานักงาน กสทช. กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตามความเห็นคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยใหรับขอคิดเห็นของท่ีประชุมในประเด็น
ตางๆ ไปดําเนินการแกไขปรับปรุงบันทึกขอตกลงดังกลาวใหมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งข้ึน ดังนี้ 
๑. ใหเพ่ิมเติมขอความ “กสทช. สํานักงาน กสทช.” ตอทายขอความ “ไอซีที ตองให

ความรวมมือและอํานวยความสะดวกแก” ในขอ ๔.๓ 
๒. ขอ ๓ ระยะเวลาของโครงการ ควรเพ่ิมเติมขอความใหชัดเจนวา ระยะเวลาความ

รวมมือในการดําเนินโครงการ ซ่ึงกําหนดไว ๓๖ เดือน นับแตวันท่ีมีการติดตั้ง
อุปกรณ Access Point ครบ ๑๕๐,๐๐๐ หนวย จะครบกําหนดเม่ือใด  

๓.  ขอ ๗ เหตุสุดวิสัย เห็นควรตัดคําวา “เหตุใดๆ” ออกไป โดยใหคงไวเฉพาะคําวา 
“เหตุสุดวิสัย” 

 อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ มีขอสังเกต โดยจะจัดทําบันทึกจัดสง
ใหในภายหลัง 
 
 



๑๐ 
 

  

หมายเหตุ ๑. กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๘ ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม ดังนี้ 

“ผมมีขอสังเกตเก่ียวกับขอบเขตอํานาจของ กสทช. ซ่ึงตามมาตรา ๕๕ 
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหเปนผูให
ความเห็นชอบเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใชจายตามวัตถุประสงคมาตรา 
๕๒ สวนอํานาจหนาท่ีในการบริหารกองทุนนั้นเปนของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ซ่ึงในกรณีการจัดทําบันทึกขอตกลงโครงการ Public Free Wi-Fi 
ระหวางสํานักงาน กสทช. กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ 
ผมยืนยันการใหความเห็นชอบกรอบการจัดสรรวงเงินและระยะเวลาโครงการดังท่ี 
กสทช. เคยมีมติไวแลว แตเม่ือสาระแหงการแกไขบันทึกขอตกลงโครงการตามท่ีมี
การเสนอใหพิจารณานี้เปนเรื่องรายละเอียดเก่ียวกับการเบิกจายเงิน ผมจึงมีขอ
สงสัยวานาจะเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนท่ีจะดําเนินการไดเอง
อยูแลว โดยไมจําเปนตองไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. หรือไม  

อยางไรก็ตาม ผมมีขอสังเกตวา วิธีการจายเงินเปนงวดหรือท้ังกอนนั้น
มิไดทําใหกระบวนการดําเนินการจะเกิดความแตกตางกันแตอยางใด แตการแบง
จายเงินสนับสนุนเปนงวดมีหลักการท่ีเปนสาระสําคัญและเปนประโยชนก็คือเพ่ือ
จํากัดความเสียหายกรณีเกิดเหตุผิดพลาด และเปดใหเกิดความยืดหยุนในการ
ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ดังนั้นหากเปลี่ยนเปนการ
จายเงินท้ังกอนในคราวเดียวก็ยอมจะทําใหหลักการท่ีเปนสาระสําคัญและเปน
ประโยชนดังกลาวนั้นหายไป” 

๒. กสทช.สุภิญญาฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๓๙ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม ดังนี้ 
“๑. ถึงแมวา กรรมการ กสทช. มีหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบตอการจัดสรร

เงินกองทุนตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอมา ซ่ึงกรอบอํานาจใน
การพิจารณาครอบคลุมเฉพาะวัตถุประสงค จํานวนเงินและกรอบระยะเวลา 
โดยไมรวมถึงการใหความเห็นชอบในการจัดสรรตามงวดท่ีเหมาะสมกับงาน 
นั้น ดิฉันเห็นวา คณะกรรมการกองทุนซ่ึงมีหนาท่ีโดยตรงในการบริหาร
กองทุนตามมาตรา ๕๕ ของ พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ควร
พิจารณาการแบงจายเงินกองทุนในการสนับสนุนโครงการอยางรอบคอบ
และสมเหตุสมผลกับภารกิจของงาน เนื่องจากเปนงบประมาณจํานวนถึง 
๙๕๐ ลานบาท 

๒. ดิฉันมีขอสังเกตวา ท้ังไอซีที และ หนวยงานผูใหบริการ คือ ทีโอที ซ่ึงจะเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ภายหลังโครงการสิ้นสุดลง ควรจะตองมีแผนการ
ดําเนินการท่ีตอเนื่องในอนาคตเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนใน
การเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตสาธารณะอันเนื่องมาจากการ
ลงทุนติดตั้งอุปกรณ Access Point จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ หนวย ตามท่ีระบุไว
ในโครงการและการดําเนินการใดๆ ในโครงการตองคํานึงถึงการใช
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ” 



๑๑ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : ขอความเห็นชอบโครงการท่ีขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน   
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
เ พ่ือประโยชนสาธารณะ ประจําป  ๒๕๕๖ (ประเภทท่ี ๑) จํ านวนเ งิน 
๑๕๒,๗๒๕,๒๙๙ บาท : ทบ. 
  

มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ รับขอคิดเห็น
ของท่ีประชุมไปพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของโครงการท่ีเสนอขอความ
เห็นชอบในการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ ตามมาตรา ๕๒ (โครงการ
ประเภทท่ี ๑) จํานวน ๒๐ โครงการ จํานวนเงิน ๑๕๒,๗๒๕,๒๙๙ บาท และนําเสนอ
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาตอไป ดังนี้  
๑. การขอรับการสนับสนุนเงินของกองทุนวิจัยฯ ควรเปนเรื่องท่ีมีผลกระทบกับสังคม 

และมีความสัมพันธกับนโยบายรัฐบาล และอยูในภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของ 
กสทช. 

๒. แนวทางการจัดสรรเงินกองทุนฯ ควรมีการกําหนดกรอบวงเงินจําแนกตาม
วัตถุประสงคท่ีเก่ียวของกับกองทุนฯ อยางครบถวนและมีสัดสวนท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังใหมีการวางแผนประเมินผล 

๓. ในการพิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนในอนาคต ควรกําหนดความชัดเจนเก่ียวกับ
วิสัยทัศน เปาหมาย ยุทธศาสตร และหลักเกณฑการพิจารณา อาทิ ผูมีสิทธิเสนอ
ขอรับการสนับสนุน ตลอดจนกําหนดกรอบวงเงินท่ีจะใหการสงเสริมและ
สนับสนุนตามเปาหมายตางๆ อยางสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  

๔. ขอความท่ีระบุวา “โครงการท่ีไมผานการพิจารณา” อาจจะปรับใชถอยคําให
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน อาทิ “โครงการท่ีไมไดรับการจัดสรร”  

๕. การนําเสนอโครงการใหท่ีประชุมพิจารณาในสวนของโครงการท่ีไมไดรับการ
จัดสรร ควรมีการจําแนกหรือจัดกลุมตามสาเหตุท่ีไมไดรับการจัดสรร เชน กลุมท่ี
มีปญหาเรื่องคุณสมบัติองคกร กลุมท่ีไมมีปญหาเรื่องคุณสมบัติองคกรแตโครงการ
ไมผาน กลุมท่ีไมจัดสรรใหเนื่องจากโครงการเก่ียวของกับนโยบายของ กสทช. ท่ี
ยังไมชัดเจน เปนตน 

๖. โครงการศูนยการเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน ซ่ึงยื่นขอรับการสนับสนุนโดย บมจ.ทีโอที เปนผูดําเนินการ 
เนื่องจาก บมจ.ทีโอที มีหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการตามแผนงาน USO ดังนั้น จึงไม
สมควรพิจารณาใหการสนับสนุน โดยเงินกองทุน แตเปนโครงการท่ีนาจะสามารถ
ใชเงิน USO ได 

๗. ขอใหวางแผนในการพิจารณาจัดสรรเงินในอนาคตของโครงการประเภทท่ี ๑ นี้ 
ใหมีความชัดเจนในเรื่องตางๆ เชน เวลาการเปดรับโครงการ การประกาศ
หลักเกณฑพิจารณาลวงหนา รวมท้ังมีแผนแกไขหรือลดปญหาและอุปสรรคทาง
ธุรการตางๆ เชน การสงเอกสารไมทัน การแจงสื่อสารระหวางกัน เปนตน  



๑๒ 
 

  

อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ มีขอสังเกตเพ่ิมเติม โดยจะจัดทําบันทึกจัดใหในภายหลัง 

หมายเหตุ ๑. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๗ ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม ดังนี้ 

“ผมเห็นควรมีการเรงรัดเรื่องการจัดสรรทุนประเภทนี้ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
โดยเม่ือคณะกรรมการบริหารกองทุนทบทวนโครงการเสร็จสิ้นแลว ก็เรงเสนอให
ท่ีประชุม กสทช. เรงพิจารณาตอไป ซ่ึงในคราวหนาควรจะไดพิจารณาใหเสร็จสิ้น 
โดยหากมีสวนท่ีไมเห็นพองดวยก็ใหตัดหรือดําเนินการเพ่ิมเติมเฉพาะสวนนั้น 
ท้ังนี้ เพ่ือใหโครงการท่ีผานการพิจารณาสามารถเริ่มตนดําเนินการได ไมตองรอ
ผลยุติในภาพรวม 

นอกจากนี้ ผมเห็นวา ถึงแมตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จะกําหนดวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการฯ ไวแลว แตในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนก็ควรมีการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรใหชัดเจนวาจะมีการใหน้ําหนักอยางไรในชวง
ระยะเวลาตางๆ ตลอดจนมีการตั้งกรอบงบประมาณตามน้ําหนักยุทธศาสตรท่ี
กําหนด ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงบริบทและขนาดของผูท่ีเก่ียวของในแตละยุทธศาสตรท่ี
มีความแตกตางกันดวย เชน ระหวางการจัดสรรทุนแกกิจกรรมของปจเจกบุคคล
อาจนอยกวาทุนท่ีใหแกกิจกรรมท่ีสงผลตอกลุมคนวงกวางหรือตอสาธารณชน อีก
ท้ังควรมีการกําหนดสัดสวนใหชัดเจนระหวางงบประมาณสวนท่ีจะสนับสนุน
ภายนอกกับงบประมาณท่ีจะดําเนินการเอง” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ : โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก กองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ รับขอคิดเห็น
ของท่ีประชุมไปพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของโครงการสงเสริมและสนับสนุน
การทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ และนําเสนอ      
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาตอไป ดังนี้ 
๑. ชื่อโครงการและรายละเอียดของโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนยังไมสอดคลองกัน 

จึงควรระบุใหชัดเจนวาเปนกรณีเก่ียวกับการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมฯ ตามขอ ๕๒(๒) หรือการสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคมฯ ตามขอ ๕๒(๓) ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 



๑๓ 
 

  

๒. สาขาวิชาท่ีสงเสริมและสนับสนุนท่ีระบุไว ในโครงการ (นิติศาสตร  และ
เศรษฐศาสตร )  ควรจะตองกําหนดให ศึกษาเรื่อง ท่ี เ ก่ียวของกับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ มีขอสังเกตเพ่ิมเติม โดยจะจัดทําบันทึกจัดใหในภายหลัง 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๖ ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม ดังนี้ 

“ผมมีขอสังเกตวา กสทช. ไมนาจะมีอํานาจตามฐานกฎหมายใดๆ ในการให
ทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุคคลภายนอก อีกท้ังวัตถุประสงคของกองทุนตามท่ี
กําหนดในมาตรา ๕๒ (๓) เปนเรื่องการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร อัน
แตกตางจากการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตบุคลากร ประกอบกับเม่ือพิจารณาวา
งบประมาณนั้นมีอยูจํากัด ดังนั้นในการใชจายหรือจัดสรร ไมวาจะเปนไปภายใต
วัตถุประสงคใดก็ควรตองคํานึงถึงความคุมคา นั่นคือควรจะกอใหเกิดผลกระทบตอ
ตลาดและกิจการมากท่ีสุด ดังนั้น หากเปนกรณีของการสงเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาก็ควรใหแกสถาบันหรือนักวิจัยอาชีพตางๆ มากกวาใหแกนักศึกษา
ปริญญาเอก สวนกรณีหากจะมีการกําหนดเปนหัวขอการศึกษาท่ีตอบสนองตอความ
ตองการใชประโยชนนั้นผมเห็นชอบดวย แตก็จะตองประกาศในลักษณะเปดกวางให
ผูใดหรือสถาบันใดท่ีมีคุณสมบัติเขามาเปนผูดําเนินการก็ได” 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : พิจารณาความเห็นของสํานักงานฯ ท่ีมีตอรางปฏิญญาสิงคโปร (Singapore 
Declaration) เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN TELMIN) ครั้งท่ี ๑๓ ระหวางวันท่ี ๑๔ – ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ประเทศสิงคโปร : ตย. 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุม มีมติ เอกฉันท เห็นชอบตามความเห็นของสํ านั กงาน กสทช .              
ตอรางปฏิญญาสิงคโปร (Singapore Declaration) ภายใตชื่อ Connecting 
Communities, Co-Creating Possibilities โดยแกไขถอยคําในขอ ๒ ของ    
รางปฏิญญาสิงคโปรในประเด็นการสรางความรวมมือ การปรับความถ่ี 
(Harmonization) การประสานงานความถ่ีวิทยุ (Coordination) ยาน ๗๐๐ MHz 
ใหสอดคลองกันในภูมิภาคอาเซียน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหแจงผล
การพิจารณาใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาธารณรัฐ
สิงคโปรทราบตอไป  

๒. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับขอตกลงหรือความรวมมือ
กับตางประเทศเปนไปดวยความรวดเร็ว จึงมีมติมอบอํานาจให กสท. และ กทค. 
เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องท่ีอยูในความรับผิดชอบและ
นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบตอไป ยกเวนเรื่องคาบเก่ียวกับกิจการท้ังสอง
ดาน ใหนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาดวย ท้ังนี้ ตามท่ี กสทช.สุทธิพลฯ 
เสนอ  

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ติดภารกิจไมไดรวมลงมติวาระนี้ในท่ีประชุม 



๑๔ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ : การแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ
โทรคมนาคมประเภทเสียง : กทค., ทท. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ

โทรคมนาคมประเภทเสียง โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และวาระการปฏิบัติ
หนาท่ี ๖ เดือน นับตั้งแตวันท่ีมีคําสั่ง ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ซ่ึงเปนการใช
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ท้ังนี้ โดยใหไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ในอัตราก่ึงหนึ่งของ
คณะอนุกรรมการตามขอ ๑๔ (๒) วรรคสอง ขอ ๑๕ และขอ ๑๗ (๒) ของระเบียบ 
กสทช. วาดวยการประชุม คาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
๑. รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจโทรคมนาคม ประธานคณะทํางาน 
๒. นายปริญญา  เทศบรรทัด ผูทํางาน 
๓. นายสุรพล  เกียรติยศสกุล ผูทํางาน 
๔. พันเอก วิเศษ  เจริญสุข ผูทํางาน 
๕. นายกิตติศักดิ์  ออมทรัพย ผูทํางาน 
๖. นายสุปรีย  เทียนทํานูล ผูทํางาน 
๗. ผูอํานวยการกลุมงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม หรือผูแทน ผูทํางาน 
๘. ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม หรือผูแทน ผูทํางาน 
๙. ผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ผูทํางาน 
๑๐. ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครอง ผูทํางาน 
 ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือผูแทน  
๑๑. นายอธิวัจน  เอ่ียมดิลกวงศ ผูทํางาน 
๑๒. นายวีรศักดิ์  แกวศรีดํา ผูทํางานและเลขานุการ 
๑๓. นายธีระ  จงสมชัย ผูชวยเลขานุการ 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและคุณภาพการ
ใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ใหสํานักงานฯ ดําเนินการใหเปนไปตามมติ
หลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนดานกิจการโทรคมนาคม 
: กทค., กท. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติ ใหแตงตั้ งคณะอนุกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนดานกิจการ

โทรคมนาคม โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และวาระการปฏิบัติหนาท่ี ๒ ป 
นับตั้งแตวันท่ีมีคําสั่ง ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท้ังนี้ 
โดยใหไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔ (๒) ขอ ๑๕ และขอ ๑๗ ของ
ระเบียบ กสทช. วาดวยการประชุม คาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการ
และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
๑. ศาสตราจารย นายแพทยวันชัย  วัฒนศัพท ประธานอนุกรรมการ 
๒. พลเอก จิรเดช  คชรัตน   อนุกรรมการ 
๓. พลตํารวจโท บริหาร  เสี่ยงอารมณ  อนุกรรมการ 
๔. นายพิเชษฐ  กิติสิน    อนุกรรมการ 
๕. นายประสพสุข  ภุชงคเจริญ   อนุกรรมการ 
๖. นายแพทยเรวัต  วิศรุตเวช   อนุกรรมการ 
๗. นายทวีศักดิ์  เดชเดโช   อนุกรรมการ 
๘. นายวรรณชัย  สุวรรณกาญจน   อนุกรรมการ 
๙. นายสุภรธรรม  มงคลสวัสดิ์   อนุกรรมการ  
๑๐. พันเอก พีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว  อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวสารี  อองสมหวัง   อนุกรรมการ 
๑๒. นางสาวบุญยืน  ศิริธรรม   อนุกรรมการ 
๑๓. รองเลขาธิการ กสทช. (นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร) อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร   ผูชวยเลขานุการ 
๑๕. นางสาวรุงตะวัน  จินดาวัลย   ผูชวยเลขานุการ 
๑๖. นางสาวณัฐถาวดี  ลี้ตระกูล   ผูชวยเลขานุการ 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนดาน
กิจการโทรคมนาคม ใหสํานักงานฯ ดําเนินการใหเปนไปตามมติหลักการของ         
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ 
และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี 
๕.๖ 

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุมมีมติรับรองมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการการ

มีสวนรวมของประชาชนดานกิจการโทรคมนาคม ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี      
๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖  

 



๑๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ : แตงตั้งคณะทํางานศึกษาเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 
๑๘๐๐ MHz : กทค., ฝายเลขานุการคณะทํางานศึกษาเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการ
อนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ ๑๘๐๐ MHz, จท. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหแตงตั้งคณะทํางานศึกษาเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่น

ความถ่ี ๑๘๐๐ MHz  โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และวาระการปฏิบัติหนาท่ี 
๑ ป นับตั้งแตวันท่ีมีคําสั่ง ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ 
กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ท้ังนี้ โดยใหไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ในอัตราก่ึงหนึ่งของคณะอนุกรรมการ
ตามขอ ๑๔ (๒) วรรคสอง ขอ ๑๕ และขอ ๑๗ (๒) ของระเบียบ กสทช. วาดวยการ
ประชุม คาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ ดังนี้ 
๑. ดร. สงขลา  วิชัยขัทคะ   ท่ีปรึกษา  
๒. นายแกวสรร  อติโพธิ    ท่ีปรึกษา 
๓. นายพิทยาพล  จันทนะสาโร   หัวหนาคณะทํางาน 
๔. นายจิตรนรา  นวรัตน   ผูทํางาน 
๕. นายดํารงค  วัสโสทก    ผูทํางาน 
๖. นางสาวอัญชลี  เจิดรังษี   ผูทํางาน 
๗. นางสุพินญา  จําป    ผูทํางาน 
๘. นายเสนห  สายวงศ    ผูทํางาน 
๙. นางสาวสุกรานต  โรจนไพรวงศ  ผูทํางาน 
๑๐. ดร. อาณดา  พฤฒิอางกูร   ผูทํางาน 
๑๑. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท  ผูทํางาน 
๑๒. ดร. เจษฎา  ศิวรักษ    ผูทํางาน 
๑๓. นางสาวอรวรี  เจริญพร   ผูทํางาน 
๑๔. ดร. พัชรสุทธิ์  สุจริตตานนท   ผูทํางาน 
๑๕. ดร. ประถมพงศ  ศรีนวล   ผูทํางาน 
๑๖. นางสาวกนกอร  ฉวาง   ผูทํางาน 
๑๗. นายพิชญ  หม่ืนรักษ    ผูทํางาน 
๑๘. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข  ผูทํางานและเลขานุการ 
๑๙. นางธีตานันตร  สีวะรา   ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 
๒๐. นางสาวปุณยสิรี  ฉัตรจินดา   ผูชวยเลขานุการ 
๒๑. นายธัญญวัฒน  ตั้งพงษาพันธุ   ผูชวยเลขานุการ 
๒๒. นางสาวพรรณิภา  สีใส   ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 



๑๗ 
 

  

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานศึกษาเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการอนุญาต
ใหใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz  ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการใหเปนไปตามมติ
หลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุมมีมติรับรองมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานศึกษาเพ่ือ

กําหนดหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ในการประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ : รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง 

มาตรการคุมครองผูใชบริการในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี พ.ศ. .... และขอความเห็นชอบรางประกาศ กสทช. 
เรื่องมาตรการคุมครองผูใชบริการในกรณีส้ินสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญา
การใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี พ.ศ. .... : กทค., ปท.๑ 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีตอความคิดเห็นสาธารณะตอรายงาน
ผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงานฯ นําไปลง
เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานฯ ตอไป 

๒. ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) 
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ)  กสทช.สุทธิพลฯ  กสทช. พลโท ดร. 
พีระพงษฯ  กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช.ประเสริฐฯ  กสทช.ผศ.ดร. 
ธวัชชัยฯ และ กสทช.พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอประธาน 
กสทช. เพ่ือลงนามในประกาศกอนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  

 อนึ่ง รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ กสทช. 
พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ และ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ จะจัดทําบันทึกขอสังเกต 
และ รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) กสทช.สุทธิพลฯ จะจัดทําบันทึก
ความเห็นและเหตุผลในการจัดทํารางประกาศฯ จัดสงใหในภายหลัง 

สําหรับท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช.ประวิทยฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ) มีมติไม
เห็นชอบรางประกาศฯ ดังกลาวขางตน โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหใน
ภายหลัง 

 
 



๑๘ 
 

  

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุมมีมติรับรองมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง รายงานผลการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการใน
กรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
พ.ศ. .... และขอความเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุมครอง
ผู ใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  

๒. กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๑๕๖ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ 
ดังนี้ 
“หลังจากท่ีไดรับฟงคําชี้แจงของ กทค. และอนุกรรมการ อันประกอบไปดวย

ผูทรงคุณวุฒิในกิจการโทรคมนาคม และผูเชี่ยวชาญในดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
ซ่ึงเปนผูดําเนินการศึกษารายละเอียดดวยขอมูลจํานวนมากเพ่ือใชประกอบใน
การพิจารณารางประกาศฉบับนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ผมเห็นวาเรื่องดังกลาว
เปนเรื่องจําเปนและเรงดวน จึงไดใหความเห็นชอบตอรางประกาศตามท่ี กทค. 
เสนอมา โดยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขกอนออกประกาศซ่ึงไดรับการยืนยันแลวใน
ท่ีประชุม ดังนี้ 
๑. เปนการเรียกคืนคลื่นกลับสูสาธารณะทันทีภายหลังวันท่ี ๑๕ กันยายน 

๒๕๕๖ ตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือรอการ
จัดสรรตอไปโดยไมเปนการขยายอายุสัมปทานและไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๒. การดําเนินการในลักษณะนี้ จะดําเนินการเฉพาะสําหรับสัมปทานท่ีกําลัง
สิ้นสุดลงใน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพียงครั้งเดียว จะไมยึดถือเปนบรรทัดฐานใน
สัมปทานอ่ืนท่ีจะสิ้นสุดลงในอนาคต 

๓. ผลประโยชนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากประกาศฉบับนี้ จะตกเปนของรัฐ
เทานั้น 

๔. ผู ใชบ ริ การจะต อง ไม ได รั บผลกระทบอย างรุ นแรง  และให มีการ
ประชาสัมพันธถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึนและวิธีการแกไขสําหรับผูใชบริการ
อยางเรงดวน” 

๓. รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) มีบันทึกท่ี ทช๑๐๐๓๓/๑๑๒๖.๑   
ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอใหแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงาน        
การประชุม จํานวน ๗ หนา ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕  
เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑  

๔. กสทช. สุทธิพลฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๕/๔๘๗ ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ขอใหแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงานการประชุม จํานวน ๖ หนา ท้ังนี้ ตาม
มติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี 
๒.๑  

 



๑๙ 
 

  

๕. รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๒/๑๘๖ ลงวันท่ี ๒ 
กันยายน ๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม ดังนี้ 

“กระผม มีขอสังเกตตอระเบียบวาระท่ี ๕.๘ ดังกลาว ซ่ึงตอเนื่องจาก
ขอสังเกตท่ีไดเคยใหในคราวการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... วาการใชอํานาจเพ่ือจัดทํารางประกาศ กสทช. เรื่อง
มาตรการคุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... ถือเปนการใชอํานาจของ กทค. ตามท่ี
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๙ 
และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีบัญญัติไว 
แตอยางไรก็ดี กระผมเห็นวา มาตรการท่ี กทค. ไดกําหนดรางประกาศ กสทช. 
เรื่องมาตรการคุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... ไมควรมีลักษณะเปนการอนุญาตให
ขยายระยะเวลาการใชคลื่นความถ่ี หรือ ขยายระยะเวลาสัญญา สัมปทาน เกิน
กวาระยะเวลาท่ีกฎหมายไดกําหนด ท้ังนี้ หาก กทค. ไดใชอํานาจดําเนินการ
โดยรอบคอบ และใชดุลพินิจท่ีเหมาะสม โดยไดคํานึงถึงกระบวนการทางกฎหมาย
ท่ีถูกตอง สอดคลองกับกฎ กติกา แผนแมบท รวมถึงไดพิจารณาความเหมาะสม
ของพฤติการณ มาตรการ และระยะเวลาท่ีเก่ียวของประกอบกันดวยแลว กระผม
ก็เห็นถึงความจําเปนท่ีดําเนินการเพ่ือความมุงหมายท่ีจะเปนการบรรเทาความ
เสียหาย หรือความเดือดรอนท่ีจะเกิดข้ึนกับผูใชบริการ และสาธารณะประโยชน
ในการท่ีจะเกิดข้ึน”  

๖. กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๖/๐๐๐๗๙ ลงวันท่ี ๓ 
กันยายน ๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม ดังนี้ 
“๑. รับทราบรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ 

กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการฯ พรอมความเห็นของผูเก่ียวของ 
และเห็นชอบการเผยแพรสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอราง
ประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการฯ ในเว็บไซตของ
สํานักงาน กสทช. ซ่ึงเปนไปตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. เห็นชอบในหลักการตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครอง
ผูใชบริการเปนการชั่วคราวฯ โดยมีความเห็นเปนขอสังเกตเพ่ิมเติมวา  
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๒.๑ ฐานอํานาจตามกฎหมาย  
การดําเนินการออกประกาศดังกลาวตองเปนไปตามกรอบ

อํานาจหนาท่ีตามท่ีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ กําหนดไว และเปนกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการคุมครอง
ผูใชบริการโดยวิธีการอ่ืนใดได  

๒.๒ เนื้อหาความคุมครองและผูมีหนาท่ีใหความคุมครอง 
เนื้อหาความคุมครองจะตองไมเปนการขยายสัญญาสัมปทาน

และไมเปนการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีใหม และจะตองไมเปนการเอ้ือ
ประโยชนแกเอกชน แตจะตองเปนไปเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
เสียหายของผูใชบริการและคุมครองประโยชนสาธารณะโดยแทจริง 
นอกจากนี้ การกําหนดใหท้ังผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานมีหนาท่ีให
ความคุมครองผูใชบริการตามรางประกาศฯ ดังกลาว จะตองเปนไป
ตามกรอบของกฎหมายและขอกําหนดในสัญญาสัมปทานท่ีเก่ียวของ
ดวย 

๒.๓ ประเด็นระยะเวลาความคุมครอง 
ระยะเวลาความคุมครองจะตองสั้นท่ีสุดเพียงเพ่ือใหการเปลี่ยน

ผานสัญญาสัมปทานดําเนินการไปโดยมิใหบริการโทรคมนาคม
หยุดชะงักลง ท้ังนี้ เนื่องจากการดําเนินการตามรางประกาศฯ ดังกลาว 
อาจมีผลกระทบตอการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมในกิจการ
โทรคมนาคม” 

๗. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๔/๑๘๙ ลงวันท่ี ๖ 
กันยายน ๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม ดังนี้ 

“กระผม มีขอสังเกตตอระเบียบวาระท่ี ๕.๘ ดังกลาว ซ่ึงตอเนื่องจาก
ขอสังเกตท่ีไดเคยใหในคราวการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... วาการใชอํานาจเพ่ือจัดทํารางประกาศ กสทช. เรื่อง
มาตรการคุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... ถือเปนการใชอํานาจของ กทค. ตามท่ี
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนมคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๙ 
และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีบัญญัติไว 
แตอยางไรก็ดี กระผมเห็นวา มาตรการท่ี กทค. ไดกําหนดรางประกาศ กสทช. 
เรื่องมาตรการคุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญา
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... ไมควรมีลักษณะเปนการอนุญาตให
ขยายระยะเวลาการใชคลื่นความถ่ี หรือ ขยายระยะเวลาสัญญา สัมปทาน เกิน
กวาระยะเวลาท่ีกฎหมายไดกําหนด ท้ังนี้ หาก กทค. ไดใชอํานาจดําเนินการ
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โดยรอบคอบ และใชดุลพินิจท่ีเหมาะสม โดยไดคํานึงถึงกระบวนการทางกฎหมาย
ท่ีถูกตอง สอดคลองกับกฎ กติกา แผนแมบท รวมถึงไดพิจารณาความเหมาะสม
ของพฤติการณ มาตรการ และระยะเวลาท่ีเก่ียวของประกอบกันดวยแลว กระผม
ก็เห็นถึงความจําเปนท่ีดําเนินการเพ่ือความมุงหมายท่ีจะเปนการบรรเทาความ
เสียหาย หรือความเดือดรอนท่ีจะเกิดข้ึนกับผูใชบริการ และสาธารณะประโยชน
ในการท่ีจะเกิดข้ึน”  

๘. กสทช.สุภิญญาฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๓๗ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๖ ขอใหเปดเผยความเห็นและแนบบันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุม 
จํานวน ๒ หนา ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑  

๙. กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๒๗ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๖ ขอใหแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงานการประชุม จํานวน ๕ หนา 
และบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๒๘ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ขอใหบันทึก
ความเห็นไวในรายงานการประชุม ดังนี้ 
“ผมไมอาจใหความเห็นชอบตอรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ     

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุด     
การอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... และ
ไมอาจใหความเห็นชอบรางประกาศดังกลาว ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
๑. การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. ฉบับนี้ไมชอบดวย

กฎหมาย 
๒. ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายจากหลายภาคสวน เห็นวา กสทช. ไมมีฐาน

อํานาจโดยชอบทางกฎหมายในการออกประกาศ รวมถึงการกําหนด
มาตรการท่ีไมชอบดวยกฎหมายหลายประการในประกาศ 

๓. คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของ กสทช. ไดเสนอแนวทางการเตรียมการดูแล
ผูบริโภคแลว แตขาดการนําไปปฏิบัติจนปญหากอตัวข้ึน แมแตภาคเอกชนก็
ตองการความชัดเจนลวงหนา มิใชการออกประกาศเม่ือจวนตัว ความ
ตองการดังกลาวสอดคลองกับทิศทางการกํากับดูแลในตางประเทศท่ี
ตองการใหมีการเตรียมการกรณีการสิ้นสุดการอนุญาตลวงหนา ๓-๕ ป มิใช 
๓๐ วันดังกรณีนี้ 

๔. หากนําการดูแลผูบริโภคเปนตัวตั้ง มิใชการดูแลผูใหบริการเปนตัวตั้ง จะ
พบวาท้ัง กสท โทรคมนาคม ดีพีซี และทรูมูฟ ตางเสนอมาตรการเพ่ือดูแล
ผูบริโภค มิใหเกิดปญหาซิมดับแลว โดยไมตองออกประกาศท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย แตไมไดรับการพิจารณาหรือนําไปปฏิบัติ นอกจากนั้น กทช. และ 
กทค. เคยเห็นชอบการเยียวยาผูบริโภคกรณีการยุติการใหบริการอ่ืนๆ แลว 
โดยมุงดูแลผูบริโภคใหไดรับบริการตอเนื่อง ไมใชมุงดูแลผูใหบริการ ก็
สามารถดําเนินการไดโดยไมตองออกมาตรการท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

๕. เนื้อหาของรางประกาศในหลายสวนจะกอใหเกิดปญหา เชน การกําหนดให
เอกชนท่ีสิ้นสิทธิการประกอบกิจการแลวเปนผู ใหบริการ การแสดง
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เจตนารมณใหโอนยายผูใชบริการไปสูผูรับใบอนุญาตท่ีไดรับการจัดสรรคลื่น
ความถ่ีตลอดจนการเรงรัดการโอนยายผูบริโภคโดยผูใหบริการ ระยะเวลา
การแจงขอมูลแกผูบริโภคและการจัดทําแผนท่ีสั้นเกินไปหรือไมชัดเจน การ
พิสูจนภาระคาใชจายและตนทุนในการใหบริการท่ีกระทบตอรายไดของรัฐ 
และการคืนเงินคาบริการคงเหลือเฉพาะผูบริโภคท่ีใชบริการจนสิ้นสุด
ระยะเวลาคุมครองเทานั้น เปนตน 

๖. ในท่ีสุด กรณีนี้มิใช “ประกาศปองกันซิมดับ” ตามท่ีกลาวอาง เพียงแตเลื่อน
เวลาซิมดับออกไป ๑ ป หากมีการดําเนินการลวงหนาก็ไมมีความจําเปนใน
การออกประกาศนี้ ดังนั้น ในกรณีคลื่น ๙๐๐ เมกะเฮิรตซ และ ๑๘๐๐ 
เมกะเฮิรตซ ไมควรจะดําเนินการในแนวทางท่ีผิดพลาดดังกรณีนี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ : การจัดทําหลักเกณฑมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีใช  

เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) : กทค., 
ทท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานการประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแลมาตรฐานทางเทคนิค

ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม สถานีฐาน สถานี
ทวนสัญญาณ และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกขาย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 
International Mobile Telecommunication (IMT) ซึ่งใชเทคโนโลยี 
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ตามเอกสารท่ี
สํานักงานฯ เสนอ  

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการ รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานี
ฐาน และสถานีทวนสัญญาณ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (IMT) และ   
รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม และ
อุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกขาย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 
(IMT) โดยใหสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนได
เสียและประชาชนท่ัวไป ตอรางประกาศ กสทช. ท้ัง ๒ ฉบับ ระยะเวลาไมนอย
กวา ๓๐ วัน โดยใหใชรูปแบบและวิธีการแสดงความคิดเห็นตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตาม มาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 อนึ่ง กสทช.ประวิทยฯ มีขอสังเกตวา เนื่องจากเรื่องดังกลาวผานการพิจารณาจาก         
ท่ีประชุม กทค. ตั้งแตวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม แลว ดังนั้นจึงควรเรงรัดปรับปรุง
กระบวนการนําเสนอสูท่ีประชุม กสทช. ใหรวดเร็วข้ึนดวย 

 
 
 



๒๓ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดลําดับบริการโทรทัศน พ.ศ. .... : 
กสท., วส. 
 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ
การจัดลําดับบริการโทรทัศน พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) 
เสนอ 

๒. มอบอํานาจให  กสท .  ปฏิบัติหน า ท่ีแทน กสทช .  ตามมาตรา ๒๗ (๒๔ )           
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ และใหประธาน กสท.    
ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาตอไป  

อนึ่ง กสทช.ประวิทย ขอสงวนความเห็นในประเด็นผูมีอํานาจลงนามในประกาศฯ  
 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๘๓ ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖ 

ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม ดังนี้ 
“ผมเห็นควรใหมีการตรวจสอบในประเด็นเก่ียวกับผูมีอํานาจลงนามในราง

ประกาศ กสทช. ใหชัดเจนวาแนวทางท่ีชอบดวยกฎหมายเปนเชนไร เนื่องจากตาม
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) นั้น กําหนดให กสทช. 
เปนผูมีอํานาจหนาท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ 
กสทช. และแมตามมาตรา ๒๓ วรรคทายของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว จะ
กําหนดวา ในการปฏิบัติหนาท่ี กสทช. อาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลาย
คนปฏิบัติงานแทน กสทช. ไดก็ตาม แตอํานาจในการลงนามรางประกาศฯ เปน
อํานาจสําคัญ ซ่ึงตามหลักการมอบหมายอํานาจหนาท่ี (Delegation of Authority) 
ตองพิจารณาในลักษณะของอํานาจหนาท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของเรื่อง
นั้น ซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ีเฉพาะของประมุขในองคกร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว
สําหรับปฏิบัติดวยตนเอง ในการเห็นชอบรางกฎหมายตามลําดับชั้นไป (อางอิงตาม
กระบวนการพิจารณายกราง แกไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ี
เก่ียวของกับกระทรวงยุติธรรม : คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา ๑๙ ท่ีเปนอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงลงนามราง
กฎกระทรวง เปนตน) ผมจึงเห็นวาอํานาจในการเปนผูลงนามในรางประกาศตางๆ 
นั้นเปนอํานาจหนาท่ีประธาน กสทช. โดยเฉพาะ 

ดังนั้น หากไมมีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบขอกฎหมายในประเด็นนี้ให
กระจางชัด ก็ควรท่ีจะพิจารณาใหประธาน กสทช. เปนผูลงนามในประกาศตางๆ 
เทานั้น เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมายของรางประกาศ
เปนคดีปกครองจากการใชอํานาจทางปกครองของเจาหนาท่ีท่ีตองกระทําโดย
เจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙(๑)” 

 



๒๔ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ : การอนุญาตใหใชดาวเทียมเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน : กสท., วส., มส. 
 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการใหใชดาวเทียมเพ่ือการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) 
เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ ผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนผานดาวเทียม จะตอง

ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน 
(กสท.) 

๑.๒ การประกอบกิจการใหบริการดาวเทียมสื่อสารตองปฏิบัติตามกฎหมาย
โทรคมนาคม โดยตองได รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม (กทค.) 

๑.๓ ผูใหบริการดาวเทียมสื่อสารจะใหบริการชองสัญญาณดาวเทียมเพ่ือนําไปใช
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนผานดาวเทียมไดเฉพาะ         
ผูประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนท่ีไดรับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน (กสท.) เทานั้น  

๒. มอบหมายให สํานักงาน กสทช. จัดสงรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการ 
ท่ีปรึกษาดานกฎหมายทุกครั้งให กสทช. ทุกทานเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ : การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ กสทช. 

ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน : บย. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให กสท. ดําเนินการได โดยใชหลักเกณฑเดียวกับ ประกาศประธาน
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองเลขาธิการ กสทช . ฉบับลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ หากมีความ
จําเปนตองปรับปรุงประกาศดังกลาว ใหนําเสนอท่ีประชุม กสทช. อีกครั้ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ :  การกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) ของสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๖ : บย. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบรางตัวชี้วัด (KPI) ของสํานักงาน กสทช. ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ไดวาจาง 

บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด จัดทําข้ึน โดยสอดคลองกับแผนแมบทการ
บริหารคลื่นความถ่ี แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน และแผนแมบท
กิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยใหรับขอสังเกตของ
ท่ีประชุมในประเด็นตางๆ ไปพิจารณาทบทวนตามความเหมาะสม ไดแก 
๑.๑ หลักเกณฑการใหคะแนน ควรจะกําหนดใหเทากันทุกมิติ 



๒๕ 
 

  

๑.๒ ตัวชี้วัดการเตรียมความพรอม และการเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ ขอ ๖.๑ และ ๖.๒ 
หากพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมมีการ
แกไขจะมีผลกระทบตอหลักเกณฑท่ีกําหนดไวหรือไมอยางไร 

๑.๓ ขอใหกําหนดการถวงน้ําหนัก KPI ระหวางระดับสํานักงาน สวนงาน และ
สวนบุคคล โดยคํานึงถึงความเปนธรรมของผูทํางานหนักและผูมีผลงานดี
ดวย 

๒. เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. จัดจางท่ีปรึกษา บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด 
จัดทําตัวชี้วัด (KPI) ของสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๗ ตามท่ีเลขาธิการ 
กสทช. เสนอ โดยขอใหเรงรัดการจัดทํา KPI ทุกระดับใหเสร็จตั้งแตตนปดวย เพ่ือ
ความถูกตองและเปนธรรมของกระบวนการพิจารณา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ : การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน : นย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหถอนวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่องการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ออกจากวาระการพิจารณา เนื่องจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดมีบันทึกขอใหถอนเรื่องการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติหนาท่ีของ กตป. ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. 
เสนอ 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ : การจัดทํารางแผนงบประมาณรายจายกลางป ประจําป ๒๕๕๖ และกรอบวงเงิน 

งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๗ : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
ของสํานักงาน กสทช., เลขาธิการ กสทช., รองเลขาธิการ กสทช. (ภารกิจ
ยุทธศาสตรและกิจการองคกร), ยย. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ)     

รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ)  กสทช.สุทธิพลฯ  กสทช. พลโท ดร. 
พีระพงษฯ  กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช.ประเสริฐฯ  กสทช.ผศ.ดร.   
ธวัชชัยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติอนุมัติรางแผนงบประมาณรายจาย
กลางป ประจําป ๒๕๕๖ และกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๗ 
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยใหรับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑.๑ การปรับแผนงบประมาณรายจายกลางป ประจําป ๒๕๕๖ จํานวนท้ังสิ้น 

๔,๐๖๖.๙๖ ลานบาท ประกอบดวย งบประมาณรายจายประจําป (ไดรับ
อนุมัติไวเดิม) จํานวน ๓,๕๑๓.๖๐ ลานบาท และปรับลดงบประมาณ
รายจาย จํานวน ๑๘๐.๗๗ ลานบาท และกรอบวงเงินท่ีจัดสรรเพ่ิม จํานวน 
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๕๕๓.๓๖ ลานบาท โดยปรับเพ่ิมงบประมาณรายจาย รวมท้ังสิ้น จํานวน 
๗๓๔.๑๓ ลานบาท แยกออกเปน 
๑) ภารกิจการบริหารองคกร ปรับเพ่ิมข้ึน จํานวน ๑๔๑.๒๘ ลานบาท    

รวมเปนเงิน ๔๑๗.๑๐ ลานบาท 
๒) ภารกิจยุทธศาสตรและกิจการองคกร ปรับเพ่ิมข้ึน จํานวน ๑๔๘.๗๐ 

ลานบาท รวมเปนเงิน ๑,๗๓๓.๕๙ ลานบาท 
๓) ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ ปรับเพ่ิมข้ึน จํานวน ๓๑.๕๔ ลานบาท 

รวมเปนเงิน ๑๖๕.๒๔ ลานบาท 
๔) ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน ปรับเพ่ิมข้ึน จํานวน ๑๕๔.๗๐     

ลานบาท รวมเปนเงิน ๗๕๘.๑๓ ลานบาท 
๕) ภารกิจโทรคมนาคม ปรับเพ่ิมข้ึน จํานวน ๑๕๘.๑๕ ลานบาท รวมเปน

เงิน ๗๙๕.๔๓ ลานบาท 
๖) งบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับเพ่ิมข้ึน จํานวน ๒๕.๘๙ ลานบาท 
รวมเปนเงิน ๔๓.๖๑ ลานบาท 

๗) เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปน ปรับเพ่ิมข้ึน จํานวน ๗๓ .๘๗      
ลานบาท รวมเปนเงิน ๑๐๓.๘๗ ลานบาท 

๑.๒ อนุมัติให กสท. ปรับปรุงงบประมาณรายจายกลางป ๒๕๕๖ ภายในกรอบ
แผนงาน/โครงการ ท่ีไดรับอนุมัติในสวนของภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน ตามขอ ๑ .๔ สําหรับโครงการจางผู ใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสและบริหารจัดการสําหรับการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให
บริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หาก
วงเงินไมเพียงพอตอการดําเนินการ ใหใชงบประมาณจากโครงการ
ประชาสัมพันธการดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบการรับสงวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรสําหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนระยะท่ี ๒ 
ตามลําดับ ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้  เม่ือ
ดําเนินการแลวเสร็จใหจัดสงรายละเอียดใหสํานักงาน กสทช. เพ่ือรวบรวม
จัดทําเปนเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม) ตอไป  

๑.๓ เห็นชอบการจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๗ (แบบ
สมดุล) ภายในวงเงินประมาณการรายรับ จํานวน ๕,๔๕๗.๒๐๕ ลานบาท 
แยกออกเปน 
๑) คาใชจายดําเนินงานของ กสทช . และสํานักงาน กสทช .  จํานวน 

๑,๖๒๔.๐๘ ลานบาท แบงเปน 
๑.๑) คาใชจายบุคลากร  จํานวน ๙๒๗.๙๐ ลานบาท 
๑.๒) คาใชจายดําเนินงานท่ีจําเปน  จํานวน ๖๙๖.๑๘ ลานบาท 

๒) งบประมาณผูกพันตอเนื่องเฉพาะในสวนท่ีมีการผูกพันตามสัญญา 
จํานวน ๑๑๕.๕๒ ลานบาท สวนงบประมาณผูกพันตอเนื่องสวนท่ีเหลือ
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นั้น ใหสํานักงาน กสทช. ทบทวนและปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสม แลว
นําเสนอตอท่ีประชุม กสทช. อีกครั้งหนึ่ง 

๓) งบประมาณสําหรับแผนงาน/โครงการใหม จํานวน ๑,๑๕๐.๔๐ ลานบาท 
มอบอํานาจใหประธาน กสทช. และรองประธาน กสทช. ท้ัง ๒ ทาน 
หารือรวมกันเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณในสวนท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล และจัดสงรายละเอียดให
สํานักงาน กสทช. เพ่ือจัดทํางบประมาณรายจายของสํานักงาน กสทช. 
ประจําป ๒๕๕๗ ตอไป  

ท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช.ประวิทยฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ) มีมติไมอนุมัติ   
รางแผนงบประมาณรายจายกลางป ประจําป ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนของการปรับเพ่ิม
งบประมาณรายจาย โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. จัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป 

๒๕๕๗ ซ่ึงไดดําเนินการแกไข/ปรับปรุงแลวเสร็จตามมติในขอ ๑.๓ เสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช . พิจารณาให
ความเห็นในเบื้องตนกอนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาตามข้ันตอน
ตอไป  

  
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุมมีมติรับรองมติ ท่ีประชุมวาระท่ี ๕ .๑๕ เรื่อง การจัดทํารางแผน

งบประมาณรายจายกลางป ประจําป ๒๕๕๖ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี      
๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

๒. กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. จัดสงรายละเอียดโครงการ และ TOR 
ท่ีสํานักงาน กสทช. จะดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๖ เพ่ือจะไดศึกษาใน
รายละเอียดตอไป  

๓. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๙๑ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖ 
ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม ดังนี้ 

“ผมเห็นชอบเชนเดียวกับท่ีประชุมเสียงขางมากในเรื่องกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๗ และเห็นชอบการปรับแผนงบประมาณ
รายจายกลางป ประจําป ๒๕๕๖ ในสวนของการปรับลดงบประมาณโครงการท่ีไม
อาจดําเนินการตามแผนงบประมาณเดิมหรือท่ีปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพการณปจจุบัน แตผมยังไมอาจใหความเห็นชอบตอการปรับเพ่ิมงบประมาณ
ได เนื่องจากไมมีการนําเสนอเอกสารเก่ียวกับโครงการท่ีปรับเพ่ิมใหพิจารณาแต
อยางใด ซ่ึงประเด็นดังกลาวเปนสิ่งท่ีผมไดแจงตอท่ีประชุมแลวท้ังในคราวการ
พิจารณางบประมาณประจําป ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ นอกจากนี้ผมยังไมเห็นดวย
ตอกรณีท่ีในสวนของงบประมาณโครงการท่ีปรับเพ่ิมนั้นมีหลายโครงการเปนการ
กอใหเกิดงบประมาณผูกพันขามป ซ่ึงไมใชแนวทางท่ีเหมาะสมและถูกตองตาม
หลักการบริหารงบประมาณ ท้ังนี้ ผมเห็นควรมีการกําหนดเปนแนวนโยบายให
ชัดเจนวา ในการปรับเพ่ิมงบประมาณกลางปควรเปนโครงการท่ีจําเปนเรงดวน
เทานั้น ไมใชโครงการท่ีมีลักษณะผูกพันระยะยาว ซ่ึงจะตองใชงบประมาณจํานวน
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มากในอนาคต อันจะสงผลใหจํานวนงบประมาณในปตอๆ ไป สําหรับการจัดทํา
โครงการใหมคงเหลือนอยลงอยางมาก 

อีกประการหนึ่ง ผมไมเห็นดวยท่ีในการปรับเพ่ิมงบประมาณคราวนี้ไมมี
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหแกกองทุนตางๆ โดยเฉพาะเม่ือ
ขอเท็จจริงปรากฏวา ในคราวพิจารณางบประมาณประจําปนั้นมีการปรับลด
งบประมาณท่ีจัดสรรใหแกกองทุนลงเปนจํานวนมากดวยเหตุผลเนื่องจากวาผล
การประมาณการรายรับพบวาสํานักงาน กสทช. จะมีงบประมาณรายรับลด
นอยลง ท้ังนี้ ในหลักการแลว ผมมีความเห็นวา ในการจัดสรรงบประมาณใหแก
กองทุนตางๆ นั้น โดยท่ัวไปแลวไมควรท่ีจะมีการลดจํานวนเงินลง อยางนอยก็
ควรท่ีจะมีจํานวนการจัดสรรคงเดิม 

นอกจากนี้ ผมเห็นวาในกระบวนการพิจารณางบประมาณ ควรจะให
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. มีบทบาทในการให
ความเห็นอยางเปนอิสระและลงลึก มิใชเปนเพียงชองทางผานเทานั้น ท้ังนี้เพ่ือมิ
ใหเกิดกรณีการตั้งงบประมาณในสวนท่ีอาจไมใชอํานาจหนาท่ีของ กสทช. เชน
การศึกษาเก่ียวกับการสงพลังงานไฟฟาผานคลื่น ซ่ึงนาจะเปนกิจการพลังงาน
มากกวากิจการโทรคมนาคม” 

๕. กสทช.สุภิญญาฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๓๗ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม ดังนี้ 

“ดิฉันมีความเห็นวา การพิจารณารางแผนงบประมาณ จําเปนตองแนบ
รายละเอียดโครงการเพ่ือประกอบการพิจารณาท้ังในชั้นของคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. และในชั้นของท่ีประชุม กสทช. ท้ังนี้ 
เพ่ือใหเกิดความครบถวนในการใหความเห็น สําหรับภาพรวมในการจัดทํากรอบ
วงเงินงบประมาณตองสอดคลองกับความจําเปนของภารกิจตางๆ และจัดสรร
งบประมาณอยางสมดุลย  เชน คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานใน
ตางประเทศ ควรมีการกําหนดวงเงินท่ีชัดเจนในการเดินทางของกรรมการแตละ
ทาน ขณะท่ีภารกิจในสวนงานภูมิภาคควรไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึนใหสอดคลองกับภารกิจ ท้ังนี้หากสํานักงานหรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณ มีความเห็นวา งบประมาณในบางหมวดสูงเกินไปอยางไมเหมาะสม 
ก็ควรจะเสนอความเห็นเพ่ือใหเกิดการปรับลดใหสอดคลองกับความจําเปน 
สําหรับแผนวงเงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๗ ดิฉันสนับสนุนแนวคิด
ของ กสทช .ประวิทยฯ วากระบวนการพิจารณางบประมาณควรจะให
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ มีบทบาทในการใหความเห็นอยางเปน
อิสระเพ่ือมิใหเกิดการตั้งงบประมาณในโครงการท่ีอยูนอกเหนืออํานาจหนาท่ีของ 
กสทช.” 
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ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ :  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการประมูลคล่ืนความถี่ ๑๘๐๐ MHz : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการใหใชเงินเพ่ือดําเนินการประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz โดยยืม

เงินสํารองจายจากสํานักงาน กสทช. ในสวนของรายไดของสํานักงาน กสทช. ตาม
มาตรา ๖๕(๓) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใน
กรอบวงเงินจํานวน ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไมคิดดอกเบี้ยคาเสียโอกาส และเม่ือ
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยใหนําเงินท่ีไดจากการประมูลมาหักคาใชจายกอนนําสงเปน
รายไดของแผนดินตอไป ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ประธาน ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช . ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ ในวันพุธท่ี ๑๘ กันยายน      

๒๕๕๖ ใหท่ีประชุมทราบ กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๕๕   น.  
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