
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  หองประชุม  ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_________________________ 

 
ผูเขาประชุม 
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก นที ศุกลรัตน รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ 
๕. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา กรรมการ 
๖. นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน กรรมการ 
๗. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท กรรมการ 
๘. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กรรมการ 
๙. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๐. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๑๑. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผูไมเขาประชุม 
๑. พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ ติดภารกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจาหนาท่ีการประชุม  
๑. นายเฉลิมชัย  กกเกียรติกุล ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานประธาน

กรรมการและการประชุม 
๒. นายบุญยิ่ง โหมดเทศน ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  

กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  

กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
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๔. นายขจรศักดิ์ ทานานนท ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๕. นายสมสกุล  ชัยกาญจนศักดิ์ ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  
กลุมงานเลขานุการและการกํากับดูแลองคกร 

๖. นางนภาพร เกงสาร ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๗. นางสาวกานตชนา เกตุสุวรรณ ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๘. นางสาวสุภาวดี สดศรี ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๙. นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๑๐. นางสาวอภิชญามล วารุณประภา ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

 
ผูช้ีแจง 
๑. นายอธิวัจน   เอ่ียมดิลกวงศ ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  

กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๒. นายธีระ จงสมชัย ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานตามสัญญาจาง  

กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๓. นายชัยยุทธ มังศรี ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  

ปฏิบัติงานประจํา กสทช.สุทธิพล ทวีชัยการ 
๔. นางสาวมณีรัตน  กําจรกิจการ ปฏิบัติหนา ท่ี ผูบริหารระดับตน รักษาการ     

ในตําแหนง ผู อํานวยการกลุมงานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

๕. นายสมบัติ ลีลาพตะ ปฏิบัติหนา ท่ี ผูบริหารระดับตน รักษาการ     
ในตําแหนง ผู อํานวยการกลุมงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน 

๖. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
กลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน 

๗. นางสาวกนกอร ฉวาง ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานบริหารคดีและนิติการ 

๘. นายพสุ ศรีหิรัญ ปฏิบัติหนา ท่ี ผูบริหารระดับตน รักษาการ     
ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน 

๙. นางยุพา จันทรกระจาง ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  
กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
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๑๐. นางสาวศิริรักษ เสมาเงิน ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 

๑๑. นางสาวลักษมี  นุตตะโร ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานตามสัญญาจาง 
กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 

๑๒. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ปฏิบัติหนา ท่ี ผูบริหารระดับตน รักษาการ     
ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  

๑๓. นางสาวจิตสถา   ศรีประเสริฐสุข ปฏิบัติหนา ท่ี ผูบริหารระดับตน รักษาการ     
ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

๑๔. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท ปฏิบัติหน า ท่ี  ผูบริหารระดับตน กลุ มงาน     
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 

๑๕. นางสาวปุณยสิรี ฉัตรจินดา ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 

๑๖. นางนาฏฤดี  เผื่อนอุดม ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑๗. นางสาวชนาธิป โพธิออน ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานตามสัญญาจาง กลุมงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนและวิทยุในระบบดิจิทัล 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.  
 

ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  ท่ีผานมา ประธาน กสทช. ไดเขา
รวมทําการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีใน
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดวยรถยนตตรวจสอบเคลื่อนท่ี (Drive Test) 
เนื่องจากท่ีผานมาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของเครือขายตางๆ ไดเกิด
เหตุขัดของข้ึนหลายครั้ง สํานักงาน กสทช. จึงไดจัดใหมีการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานฯ ข้ึนในวันดังกลาว โดยมีรองประธาน กสทช. (พันเอก 
เศรษฐพงคฯ) และกรรมการ กทค. รวมกับผูบริหารระดับสูงของผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี ๓ ราย ไดแก  AIS, DTAC และ TRUE MOVE เขารวมทํา
การทดสอบในเสนทางไปทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงผลการตรวจสอบ
สัญญาณของทุกบริษัทเปนไปตามมาตรฐาน การดําเนินงานดังกลาวแสดงให
สาธารณชนรับทราบวาสํานักงาน กสทช. ไดมีการดําเนินการในเรื่องนี้เปน
ปกติอยูแลว และไดเนนย้ําใหเจาหนาท่ีดําเนินการเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ
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และมาตรฐานการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจากเปนบทบาทและหนาท่ี
หลักตามกฎหมายของ กสทช. ในการคุมครองผูใชบริการใหไดรับบริการท่ีดี 

๒. เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ กทค. ไดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
Thailand 3G Pre-Mock Auction ณ โรงแรม Siam Kempinski Bangkok 
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการประมูลคลื่นความถ่ียาน 2.1GHz ให
เปนท่ีเผยแพรแกสังคม โดยมีผูเขารวมการสัมมนา ไดแก องคกรท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน ผูประกอบการในภาคธุรกิจโทรคมนาคม นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนผูสนใจท่ัวไป เขารวมการสัมมนาฯ จํานวนมากพอสมควร โดยได
ดําเนินการตามข้ันตอนโดยแบงเปน ๑๒ กลุม ซ่ึงในหวงเวลาตอจากนี้ไปจะ
ดําเนินการเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน  

๓. ขณะนี้สํานักงาน กสทช. ไดดําเนินการจัดทําโครงการนํารองในการจัดทํา
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 โดยมีกลุมงานนํารอง ๓ กลุมงาน 
ไดแก กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
และสํานักงาน กสทช.เขต ๑ นนทบุรี โดยเชิญท่ีปรึกษาดานการทํา ISO 9001 
มาเปนวิทยากรบรรยายเพ่ือใหความรูแกพนักงาน ลูกจาง  เพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมและเรียนรูถึงวิธีการในการจัดทําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 
: 2008 ทําใหทราบถึงหลักการ เหตุผล  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินการท่ี
เปนมาตรฐานชัดเจน ซ่ึงสามารถลดข้ันตอน เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานของ
สํานักงาน กสทช. ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะขยายไปกลุมงานอ่ืนๆ 
ตอไปดวย  

๔. ระหวางวันท่ี ๑๙ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประธาน กสทช. เลขาธิการ กสทช. 
และคณะไดเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเขารวมประชุม 
GSMA Spectrum for Mobile Broadband ณ เมืองเซ่ียงไฮ และเขาเยี่ยม
ชมบริษัท Huawei  ณ เมืองเสินเจิ้น โดยไดรับฟงบรรยายสรุปและเยี่ยมชม
โรงงาน โดยเฉพาะสถาบันดานการฝกบุคลากรมีความกาวหนาเปนอยางมาก  

 
มติท่ีประชุม               รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช. รับไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๑๓ มิถุนายน 

๒๕๕๕ 
  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๑๓ มิถุนายน 

๒๕๕๕  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
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ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ : ขอเปดเผยมติและความเห็นในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
มติท่ีประชุม  ๑.  เห็นชอบใหถอนวาระท่ี ๒.๒ เรื่อง ขอเปดเผยมติและความเห็นในการประชุม 

กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ออกจากวาระการ
ประชุม และใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ตามท่ี
เลขาธิการ กสทช. เสนอ  

๒. มอบหมายให เลขาธิการ กสทช. ประสานกรรมการทุกทาน เพ่ือกําหนดนัด
หมายหารืออยางไมเปนทางการ เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการจัดทํา
บันทึกความเห็นเพ่ิมเติม กรณีท่ีกรรมการมีความเห็นท่ีแตกตางจากมติท่ี
ประชุม รวมท้ังระยะเวลาการจัดสงความเห็น เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๑๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๕ 
   

มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๑๓  
มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหแกไขขอความในเอกสาร
เรื่องท่ี ๕ วาระท่ี ๕.๕ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการความพรอมสําหรับ
การบริหารคลื่นความถ่ียาน ๒.๑ GHz เพ่ือรองรับเทคโลยี IMT-๒๐๐๐ หรือ IMT 
Advanced (เพ่ิมเติม) ในสวนของรางมติใหถูกตอง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

กิจการโทรทัศน ระหวางวันท่ี ๑๒ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  ตามท่ี ประธาน กสท. 
(พันเอก นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ โดยใหรับขอหวงใยของท่ีประชุมเรื่องการจัดทํา
หลักเกณฑตางๆ ในการกํากับดูแลเพ่ือใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไป
พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) : 

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี 

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ   



๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา รองประธาน กสทช. (พันเอก 

เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) ไตรมาสท่ี ๑/๒๕๕๕ : รองประธาน กสทช. (พันเอก 
เศรษฐพงคฯ) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา รองประธาน กสทช. (พันเอก 

เศรษฐพงคฯ) จํานวน ๓ ราย ไดแก  พลเอก บุญเลิศ  แกวประสิทธิ์ (เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕)  นายวรรณชัย  สุวรรณกาญจน (เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) และ นายณกฤช  เศวตนันทน (เดือนตุลาคม 
๒๕๕๔ – เมษายน ๒๕๕๕) ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วา
ดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. 
พ.ศ.๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา รองประธาน กสทช. (พันเอก 

นที  ศุกลรัตน) : รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ)  

จํานวน ๓ ราย ไดแก  พล.ต.อ.ชาญชิต  เพียรเลิศ  พลเอกสุเจตน  วัฒนสุข และ 
นายสวัสดิ์  โชติพานิช  ประจําเดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ท้ังนี้ 
ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี รอง
ประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน

เมษายน และเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติ ท่ีประชุม กสทช . 

ประจําเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ (การประชุม กสทช. ครั้งท่ี  
๕/๒๕๕๕ – ๖/๒๕๕๕) จํานวน ๑๕ เรื่อง โดยดําเนินการแลวเสร็จ ๔ เรื่อง อยู
ระหวางการดําเนินการ ๑๑ เรื่อง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน  กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 



๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : การพิจารณาคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้ง
อุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม (หลักเกณฑสิทธิแหงทาง) 
และมาตรา ๓๙ วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕, ๗/๒๕๕๕ และ ๙/๒๕๕๕) 
: กทค., คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง., วท. 
 

มติท่ีประชุม             รับทราบผลการพิจารณาของท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๙ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสาร
โทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค และ
แผนผังการตั้งเสาโทรคมนาคม ตามท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง
เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟา

นครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน ๘ ราย (บมจ.ทีโอที  บมจ.กสท 
โทรคมนาคม  บมจ.ทริปเปลทีบรอดแบนด  บจ.ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ  
บจ.ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค บจ.โอทาโร เวิลด คอรปอเรชั่น  บจ.ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น และ บจ.ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย) จํานวน ๑๔๑ คําขอ แยก
เปนเคเบิลใยแกวนําแสง (OFC) จํานวน ๑,๙๖๕ เสนทาง และเคเบิลทองแดง 
(Copper) จํานวน ๑๓๑ เสนทาง    

๒. เห็นชอบแผนผังการตั้งเสาโทรคมนาคม  จํานวน ๑ คําขอ  ๒๖ สถานีของ 
บมจ.กสท โทรคมนาคม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : ความคืบหนาผลการดําเนินการจัดทํารางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ

การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : กสท., ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการจัดทํารางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ

การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได
ดําเนินการตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ซ่ึงเห็นชอบหลักการของรางประกาศฯ พรอมภาคผนวกแนบทาย และ
แบบคําขอ โดยใหนําไปจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอไป ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 



๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : การจัดทํา (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคล่ืน
ความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ
เปนการช่ัวคราว : กสท., มส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการจัดทํา (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่น

ความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ
เปนการชั่วคราว และรายงานผลการดําเนินการจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
ตอรางประกาศดังกลาว และการนํารางประกาศเสนอประธาน กสทช. เพ่ือ
พิจารณาลงนามกอนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เพ่ิมผูแทนหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของในองคประกอบคณะอนุกรรมการ

จัดทําแผนการปรับเปล่ียนการรับสงวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิทัล : กสท., จส. 
 

มติท่ีประชุม              เห็นชอบในหลักการการแตงตั้ งผู แทนหนวยงานราชการท่ี เ ก่ียวของใน
องคประกอบคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการปรับเปลี่ยนการรับสงวิทยุโทรทัศน
ในระบบดิจิทัล (เพ่ิมเติม) จํานวน ๘ ราย ไดแก ๑) ผูแทนกระทรวงกลาโหม     
๒) ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ  ๓) ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ๔) ผูแทนกระทรวงพาณิชย ๕) ผูแทนกระทรวงมหาดไทย       
๖) ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม  ๗) ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี และ ๘) ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงเปนการใช
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ท้ังนี้ ใหคําสั่งแตงตั้งเพ่ิมผูแทนหนวยงานราชการท่ี
เก่ียวของมีผลบังคับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ (๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๕) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการปรับเปลี่ยนการ
รับสงวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิทัล (เพ่ิมเติม) ใหสํานักงานฯ ดําเนินการตามมติ
หลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
 
 
 



๙ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : การเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ือคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานดาน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., ปส๓. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงองคประกอบรายชื่อคณะอนุกรรมการเพ่ือ

ชวยปฏิบัติงานดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซ่ึงเปนการใชอํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ.๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

เปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการจากเดิม “พลเอกธงชัย  เก้ือกุล” เปลี่ยนเปน 
“ดร.วิชัย  พยัคฆโส” 

๒. คณะอนุกรรมการสงเสริมกํากับดูแลกันเอง เปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการ
จากเดิม “ดร.วิชัย  พยัคฆโส” เปลี่ยนเปน “พลตรีศักดา  แสงสนิท” 

ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงานดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (เพ่ิมเติม) ใหสํานักงานฯ ดําเนินการตามมติ
หลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖   

     
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  : (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคม

ประเภทขอมูลสําหรับโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี : กทค., ทท. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการใหบริการ

โทรคมนาคมประเภทขอมูลสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงานฯ ดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีกฎหมาย
กําหนดไวตอไป 

 
หมายเหตุ ใหสํานักงาน กสทช. จัดสงรายละเอียดการแกไขถอยคําทางกฎหมายในราง

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมประเภท
ขอมูลสําหรับโครงขายโทรศัพท เคลื่อนท่ี ตามมติ ท่ีประชุม กทค .  ครั้ ง ท่ี         
๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให กสทช.ประวิทยฯ ทราบดวย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : รางระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. .... : กทค., มท. 

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

รองประธาน กสทช.พันเอก เศรษฐพงคฯ  กสทช.สุทธิพลฯ  กสทช.พันตํารวจ
เอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช.ประเสริฐฯ  กสทช.ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ  กสทช.สุภิญญาฯ 
และ กสทช.พลเอก สุกิจฯ) เห็นชอบในหลักการรางระเบียบ กสทช. วาดวย
การไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
และผูรองเรียน พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยใหนําราง
ระเบียบฯ ดังกลาวไปจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ โดยทาง 
Website สํานักงาน กสทช. และชองทางเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะอีก
หนึ่งชองทาง เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอไป โดย กสทช.สุภิญญาฯ ขอสงวนความเห็นใน
ประเด็นเง่ือนไขระยะเวลา ความทับซอนอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม และรายงานการประเมินผลกระทบ
จากการกํากับดูแล โดยจะไดจัดทําบันทึกความเห็นสงใหในภายหลัง สําหรับท่ี
ประชุมเสียงขางนอย (กสทช.ประวิทยฯ) มีมติไมเห็นชอบรางระเบียบ กสทช. 
วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. .... โดยจะไดจัดทําบันทึกความเห็นสงใหใน
ภายหลัง  

๒. ใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปปรับปรุงแกไขขอความใน
รายงานการประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแล ขอ ๘.๒(๒) การวิเคราะห
ปจจัยท่ีจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของการระงับขอรองเรียนดวยวิธีการ
ไกลเกลี่ยฯ ในประเด็นการเปรียบเทียบความเสียหายของผูรองเรียนกับ
คาใชจายท่ีเกิดจากการไกลเกลี่ย โดยใหจําแนกสัดสวนผูรองเรียนตามขนาด
ของคว าม เสี ย หาย  แทนการ เปรี ย บ เ ที ยบ กับค า เ บี้ ย ป ระชุ มขอ ง
คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงมีภารกิจมากไป
กวาเพียงการไกลเกลี่ย 

   
หมายเหตุ ๑. เหตุผลในการพิจารณาลงมติของท่ีประชุมฝายเสียงขางมากในการพิจารณา

รางระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. .... สรุปไดดังนี้ 
๑.๑ ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี พ.ศ.๒๕๕๕ 

และแผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไดกําหนดเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการ
เรื่องรองเรียน และการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยในยุทธศาสตร
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ดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมไวในแผนแมบทกิจการ
โทรคมนาคม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

๑.๒ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบภารกิจท่ีสําคัญของ กทค. ในระยะแรก ป ๒๕๕๕ 
ซ่ึงสอดคลองกับแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม โดยมีภารกิจการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกระงับขอพิพาทดานกิจการโทรคมนาคมใหมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๓ กสทช. ไดมีคําสั่งท่ี ๒๗/๒๕๕๔ แตงตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบดานโทรคมนาคม ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ 
ไดพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเก่ียวกับการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการจัดการเรื่องรองเรียนและการระงับขอพิพาทโดยการ
ไกลเกลี่ยแลว เห็นควรนําระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทมาใช เ พ่ือเปน
ทางเลือกใหกับคูกรณีเพ่ือนําไปสูการระงับขอพิพาทระหวางกัน ท้ังนี้ 
ตามมาตรา ๕๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ.๒๕๕๓ และขอ ๑๑ (๑) ของประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับ
เรื่องรองเรียนและพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ 

๑.๔ ท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
เห็นชอบในหลักการรางระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน  
พ.ศ. .... 

๑.๕ ท่ีประชุมไดรับทราบการชี้แจงประเด็นตางๆ และการตอบขอซักถาม
เก่ียวกับรางระเบียบฯ ดังกลาว โดย กสทช.สุทธิพล  ทวีชัยการ และ
ผูแทนของสํานักงาน กสทช. ซ่ึงไดมีการบันทึกเทปการชี้แจงนั้นไวแลว 

 ๒. กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๘๗ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ ขอใหนํามติและความเห็นบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๙/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ วาระท่ี ๕.๔ เรื่อง รางระเบียบ กสทช. 
วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. .... ดังนี้  
“ข้ันตอนการนําเสนอและสาระสําคัญของรางระเบียบดังกลาว มีประเด็นท่ี

เปนปญหา ดังนี้  
- ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ท่ีประชุมยังมิไดมีการพิจารณาเนื้อหาของรางระเบียบฉบับนี้ เพียงแต
เห็นชอบในหลักการของรางระเบียบ แลวใหสํานักงานฯ ดําเนินการให
เปนไปตามประกาศและระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป โดยไมไดมีมติใหเสนอท่ี
ประชุม กสทช. ซ่ึงตางไปจากการพิจารณารางระเบียบหรือรางประกาศ
ฉบับอ่ืนๆ ท่ี กทค. จะมีมติอยางชัดเจนใหเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือ
พิจารณาตอไป เนื่องจากในการเสนอรางระเบียบฉบับนี้ตอท่ีประชุม กทค. 
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สํานักงานฯ ยังมิไดจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแล 
ตามขอ ๖ ของระเบียบ กทช. วาดวยการประเมินผลกระทบจากการกํากับ
ดูแล พ.ศ.๒๕๔๙ ท่ีกําหนดไวชัดเจนวาจะตองนําเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแลพรอมกับเรื่องหรือรางระเบียบหรือ
ประกาศท่ีจะนําเสนอเขาสูการประชุมทุกครั้ง ท่ีประชุม กทค. จึงไม
สามารถพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาเปรียบเทียบกับผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนได เม่ือจัดทํารายงานดังกลาวแลวจึงสมควรเสนอ กทค. พิจารณา
เนื้อหาของรางระเบียบ แลวจึงจะเสนอตอท่ีประชุม กสทช. ได 

- เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไดทําบันทึกถึงสํานักงานฯ เพ่ือให
รวบรวมประเด็นสําคัญท่ีตองมีการประเมินผลกระทบและศึกษาวิเคราะห
เพ่ิมเติม ตามบันทึกขอความท่ี สทช .๑๐๐๓.๑๐/๒๘๔ ตัวอยางเชน 
จํานวนผูรองเรียนท่ีมีความเสียหายไมเกิน ๒,๐๐๐ บาทกลุมหนึ่ง จํานวนผู
รองเรียนท่ีมีความเสียหายระหวาง ๒,๐๐๐ บาทแตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
กลุมหนึ่ง และจํานวนผูรองเรียนท่ีมีความเสียหายเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทอีก
กลุมหนึ่ง เนื่องจากตนทุนคาตอบแทนผูไกลเกลี่ยแตละครั้งไมต่ํากวา 
๒,๐๐๐ บาท และสูงสุดถึง ๑๐,๐๐๐ บาทในแตละขอพิพาท หากความ
เสียหายจริงมีไมมาก การไกลเกลี่ยจะเปนการดําเนินการท่ีไมคุมคา และ
คา ใช จ าย เหล านี้ เปนงบประมาณของสํ านักงานฯ ซ่ึ ง ได รั บจาก
ผูประกอบการทุกราย แตกลับนํามาจายสําหรับความเสียหายท่ีเกิดจาก
ผูประกอบการเพียงรายเดียว เปนการผลักภาระใหผูประกอบการท่ีดีตอง
รับภาระในสวนของผูประกอบการท่ีไมดี ซ่ึงสํานักงานฯ ยังมิไดดําเนินการ
รวบรวมขอมูลตามท่ีไดแจงไว แตกลับมีการเปรียบเทียบคาตอบแทนการ
ประชุมคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคมกับ
คาตอบแทนผูไกลเกลี่ย ซ่ึงทําใหเขาใจผิดวาการใชผูไกลเกลี่ยมีตนทุนต่ํา
กวา แตแทจริงแลวการประชุมคณะอนุกรรมการฯ มิไดมีเพียงเรื่องไกล
เกลี่ย และในการประชุมแตละครั้งสามารถพิจารณาเรื่องรองเรียนได
มากกวาหนึ่งเรื่อง ซ่ึงจะทําใหคาใชจายในการแกปญหาเรื่องรองเรียนต่ํา
กวาคาตอบแทนผูไกลเกลี่ยได 

- ท่ีผานมา ในแตละป สํานักงานฯ รับเรื่องรองเรียนเปนจํานวนหลายพัน
เรื่อง และสวนใหญสามารถยุติไดโดยไมตองเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
เนื่องจากมีกระบวนการไกลเกลี่ยในข้ันตอนการจัดการขอรองเรียนอยูแลว 
จึงมิใชกรณีท่ีไมมีกระบวนการไกลเกลี่ยใดๆ ตามท่ีเขาใจผิดกันไปจนตอง
ยกรางระเบียบฉบับนี้ข้ึนมา และในปจจุบัน กสทช. ไดมอบอํานาจหนาท่ีใน
การไกลเกลี่ยเรื่องรองเรียนดานกิจการโทรคมนาคมใหกับคณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม แตสํานักงานฯ ยังมิไดเสนอเรื่อง
ไกลเกลี่ยใหคณะอนุกรรมการฯ จึงมิใชกรณีท่ีไมมีผูมีอํานาจในการไกล
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เกลี่ยขอรองเรียนจนตองมีการจัดตั้งผูไกลเกลี่ยข้ึนมาใหม ซ่ึงเปนการ
ซํ้าซอน 

- ในสวนเนื้อหาของรางระเบียบนั้น มีการแยกกระบวนการไกลเกลี่ยออก
จากกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน ท้ังท่ีในปจจุบันการไกลเกลี่ยเปน
สวนหนึ่งของการจัดการเรื่องรองเรียนของสํานักงานฯ อยูแลว อีกท้ังนิยาม
ของผูรองเรียนตามรางระเบียบนี้ มีความหมายไมตางไปจากผูรองเรียนใน
กระบวนการรับเรื่องรองเรียน และไมตางไปจากเจตนารมณแหง
บทบัญญัติในมาตรา ๔๕ แหง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ.๒๕๔๔ ท่ีกําหนดสิทธิของผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการ
ใหบริการโทรคมนาคมท่ีจะรองเรียนตอคณะกรรมการ ซ่ึงกฎหมาย
ดังกลาวบัญญัติตอเนื่องไวอยางชัดเจนในมาตรา ๔๖ เก่ียวกับหนาท่ีของ
คณะกรรมการ โดยบัญญัติใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียนใหแลว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน แตรางระเบียบฉบับนี้ กลับกําหนดใหไมนับเปน
ระยะเวลารับเรื่องรองเรียน โดยสําคัญไปวามาตรา ๔๖ เปนเพียงบทเรงรัด
การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ ท้ังท่ีมาตราดังกลาวเปนบทกําหนด
หนาท่ีของคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน 
๓๐ วันอยางชัดเจน จึงเปนการกําหนดระเบียบท่ีมีศักดิ์เปนเพียงกฎหมาย
ลูกใหมีสาระสําคัญท่ีแยงกับกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และในความ
เปนจริงผูรองเรียนยอมมีสิทธิท่ีจะเลือกดําเนินการท้ังการรองเรียนและการ
ไกลเกลี่ยไปพรอมกัน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสํานักงานฯ ดําเนินการเปนปกติอยูแลว 
กสทช. จึงไมอาจกําหนดบทยกเวนไมนับระยะเวลาท่ีคณะกรรมการจะตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จไดตามท่ีรางระเบียบนี้เสนอ ในสวนอํานาจของ
สํานักงานฯ ในการรับเรื่องรองเรียนตามมาตรา ๕๗ แหง พ.ร.บ.องคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ท่ีกําหนดใหสํานักงานฯ มีอํานาจหนาท่ี
รับเรื่องรองเรียนนั้น เปนกรณีท่ัวไป และยอมมิใชกรณีเรื่องรองเรียนของผู
ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการโทรคมนาคมท่ีมีกฎหมาย
บัญญัติรับรองสิทธิของผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการ
โทรคมนาคมไวเปนการเฉพาะ โดย พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ.๒๕๔๓ นั้นก็มีบทบัญญัติในทํานองเดียวกันถึงอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงานฯ แตเปนท่ีชัดเจนวาการรองเรียนของผูไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการใหบริการโทรคมนาคมเปนการรองเรียนตอคณะกรรมการ
เปนการเฉพาะ เปนคนละกรณีกับอํานาจของสํานักงานฯ ตามมาตรา ๕๗ 

- นอกจากนี้ รางระเบียบดังกลาวยังไดจํากัดพนักงานของสํานักงานฯ ท่ีจะ
เปนผูไกลเกลี่ยไวเพียงผูบริหารระดับกลางซ่ึงมีจํานวนนอยและสวนใหญ
เปนผูอํานวยการกลุมงานท่ีมีภารกิจปริมาณมากอยูแลว จึงไมสะดวกท่ีจะ
รับภาระการเปนผูไกลเกลี่ย จึงหลีกเลี่ยงไดยากท่ีจะไมใชผูไกลเกลี่ยท่ีเปน
บุคคลภายนอก แตจากประสบการณการจัดการเรื่องรองเรียนและการไกล
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เกลี่ยของ สคบ. ซ่ึงเปนองคกรหลักในการคุมครองผูบริโภคท่ีกอตั้งมานาน
กวา ๓๐ ป กลไกการไกลเกลี่ยก็คือคณะอนุกรรมการ มิใชบุคคลภายนอก 
ซ่ึงสอดคลองกับท่ี กสทช. ไดมอบอํานาจหนาท่ีในการไกลเกลี่ยเรื่อง
รองเรียนดานกิจการโทรคมนาคมใหกับคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภค
ดานกิจการโทรคมนาคม 

- อีกท้ังในกระบวนการไกลเกลี่ยตามรางระเบียบกําหนดใหคูกรณีหรือผูแทน
เขารวมดวยตนเอง ซ่ึงเปนการเพ่ิมตนทุนในการแกไขความเดือดรอน
เสียหายของผูรองเรียน เนื่องจากผูรองเรียนจะมีตนทุนคาเดินทางตลอดจน
คาเสียโอกาสเพ่ิมข้ึน ยอมเปนอุปสรรคตอผูรองเรียนในการเขาถึงการแกไข
ปญหา ตางไปจากการดําเนินการในปจจุบัน ท่ีสํานักงาน กสทช. จะ
ดําเนินการโดยไมเพ่ิมตนทุนตอผูรองเรียน เชน การรับเรื่องรองเรียนผาน
ระบบสายดวนท่ีไมคิดคาบริการโทรศัพท การไกล เกลี่ยผานระบบ
โทรคมนาคม โดยไมตองเดินทางมาดวยตนเอง อีกท้ังเรื่องรองเรียนจํานวน
มากเปนเรื่องรองเรียนจากตางจังหวัด ยอมไมสะดวกท่ีจะเขารวมดวย
ตนเอง แนวทางดังกลาวจึงเปนอุปสรรณในการเขาถึงความยุติธรรมของผู
ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการโทรคมนาคม และดวย
เหตุผลเดียวกันนี้ หากจะมีการจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอราง
ระเบียบฉบับนี้ ไมควรท่ีจะจัดเฉพาะแตเพียงในกรุงเทพฯ แตควรท่ีจะจัด
รับฟงทุกภูมิภาค เพ่ือใหผูบริโภคสามารถเขารวมแสดงความคิดเห็นได
อยางแทจริง  

ผมจึงไมสามารถพิจารณาใหความเห็นชอบรางระเบียบ กสทช. วาดวยการไกล
เกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและ       
ผูรองเรียน พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอมาได จนกวาจะมีการปรับปรุงข้ันตอนการ
นําเสนอเรื่องตอท่ีประชุม กทค. และ กสทช. และแกไขสาระสําคัญของราง
ระเบียบในประเด็นท่ีเปนปญหาดังกลาว” 

๓. กสทช.สุภิญญาฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๙/๑๒๘ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ ขอใหนํามติและความเห็นบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๙/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ วาระท่ี ๕.๔ เรื่อง รางระเบียบ กสทช. 
วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. .... ดังนี้ 
“๑. ดิฉันเห็นวากลไกการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียนนั้น มีความซํ้าซอนกับบทบาทตาม
อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการ
โทรคมนาคม ท่ีแตงตั้งข้ึนตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ซ่ึงมีเจตนาใหเปนกลไก
การคุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการฯ โดยมี
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อํานาจหนาท่ีพิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของ
ผูบริโภคเสนอตอ กสทช. ตลอดจนมีอํานาจหนาท่ีในการไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทโดยตรง 

๒. โดยเฉพาะดานระยะเวลา ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหตองพิจารณา         
เ รื่ อ ง ร อ ง เ รี ยน ให แล ว เส ร็ จภ าย ใน  ๓๐  วั น  ตามมาตรา  ๔๖              
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔      
ซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ีมุงเรงรัดให กสทช . คํานึงถึงบทบาทหนาท่ีในการ
คุมครองผูบริโภคเปนสําคัญ แตการกําหนดระเบียบวาดวยการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทฯ ข้ึนเปนการเฉพาะนั้น กลับเปนการขยายระยะเวลาจากท่ี
กฎหมายกําหนดไวออกไปอีก ๓๐ วัน หรือรวมแลวอาจถึง ๖๐ วัน ใน
บางกรณี โดยไมมีหลักประกันใดๆ วาขอพิพาทดังกลาวจะยุติ ซ่ึงหากไม
สามารถยุติเรื่องรองเรียนของผูบริโภคได กสทช. ตองเริ่มตนพิจารณา
เรื่องรองเรียนอีกครั้งภายใตกระบวนการทําหนาท่ีของอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคฯ เชนเดิม 

๓. อีกท้ังสาระภายใตรางระเบียบวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ ยัง
กําหนดใหขอมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับกระบวนการไกลเกลี่ยในชั้นนี้เปน
ความลับ จะนํามาใชเปนหลักฐานการพิจารณาของสํานักงาน กสทช. 
และอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคฯ อีกมิได จึงเปนข้ันตอนท่ีอาจทําให 
กสทช. ตองสูญเสียทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เวลา และงบประมาณ 
โดยไมกอประโยชนใหแกผูบริโภคแตอยางใด 

๔. กรณีการวิเคราะหเพ่ือใหเหตุผลสนับสนุนวา รางระเบียบวาดวยการไกล
เกลี่ยขอพิพาทฯ เปนการประหยัดงบประมาณเม่ือเทียบกับการทําหนาท่ี
ของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริ โภคฯ นั้น ดิ ฉันกลับเห็นว า         
เปนข้ันตอนท่ีทําให กสทช. ตองตั้งงบประมาณใชจายในการนี้เพ่ิมเติม
โดยไมสามารถยืนยันผลสัมฤทธิ์ได และไมสามารถนํามาพิจารณา
เปรียบเทียบกับคาใชจายในการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคฯ ไดโดยตรง เนื่องจากคาเบี้ยประชุมตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ 
เปนไปตามหลักเกณฑท่ี กสทช. กําหนด และเปนหลักเกณฑท่ีใชกับ
อนุกรรมการทุกคณะท่ี กสทช. แตงตั้งข้ึน อนึ่งหาก กสทช. เห็นวา
คาใชจายในการประชุมสําหรับอนุกรรมการอยูในเกณฑท่ีสูงเกินไป
หรือไมเหมาะสม อาจมีมติทบทวนและปรับลดคาเบี้ยประชุมใหเทากัน
ทุกคณะได”  
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย
ของการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน : กสท., มส. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการใหจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะรางประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ไดกอน ตามท่ีรองประธาน 
กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ อยางไรก็ดี โดยท่ี กสท. มีความเห็นในประเด็นขอ
กฎหมายในมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.
๒๕๕๓ ท่ีไมสอดคลองกันกับแนวทางการดําเนินงานของ กทค. ดังนั้น เพ่ือใหเกิด
ความรอบคอบและถูกตอง จึงมีมติเห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. หารือ รอง
ประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เพ่ือพิจารณาความครบถวนและถูกตองของ
ประเด็นท่ีจะหารือคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมายของ กสทช. ใน
ประเด็นขอกฎหมายเก่ียวกับการจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ราง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นวาเปนกรณีท่ีจะตองจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะหรือไม ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. จัดสงบันทึกหารือพรอมบันทึก
ความเห็นของ กสทช.สุทธิพลฯ และบันทึกความเห็นของสํานักงาน กสทช. ให
คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมายของ กสทช. เพ่ือพิจารณาตอไป  

 อนึ่ง หากคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมายของ กสทช. มีความเห็นวาเปน
กรณีท่ีจะตองดําเนินการจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ก็ให
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการโดยไมตองนําเสนอเขาท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณาใหม  

 
หมายเหตุ ๑. กสทช.สุภิญญาฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๙/๑๒๘ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๕ ขอใหนํามติและความเห็นบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๙/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ วาระท่ี ๕.๕ เรื่อง รางประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ดังนี้ 
“ดิฉันเห็นวาการจัดทําหลักเกณฑการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายฯ 

ของ กสท. เพ่ือให กสทช. เห็นชอบในข้ันตอนนี้นั้น เปนการดําเนินการตาม
กฎหมายอยางรัดกุมและเปนแนวทางการดําเนินงานของ กสท. อยาง
รอบคอบ ตามมาตรา ๘๒ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ และ
ถูกตองตามแนวทางดําเนินการของแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 



๑๗ 
 

  

ดังนั้นการท่ี กสทช. มีมติในวาระนี้โดยมอบหมายใหอนุกรรมการท่ีปรึกษา
ดานกฎหมายของ กสทช. เปนผูพิจารณาประเด็นขอกฎหมายเก่ียวกับการ
จัดประชุมเ พ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะเสียกอน จึงจะสามารถ
ดําเนินการตามท่ี กสทช. มีมติเห็นชอบในหลักการได ซ่ึงหากอนุกรรมการมี
ความเห็นวาไมเปนกรณีท่ีตองดําเนินการจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ ความเห็นดังกลาวอาจมีผลใหเปนการยกเวนการดําเนินการตาม
แผนแมบทกิจการกระจายเสียงฯ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงจะมีผล
ผูกพัน กสทช. ตามกฎหมาย” 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., วส. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) 
เสนอ และใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนาม
กอนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้ันตอนตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ : ปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจาย ประจําป ๒๕๕๖ : คณะอนุกรรมการ

พิจารณางบประมาณฯ, ยย. 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบกระบวนการ และข้ันตอน ตามปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจาย 

ประจําป ๒๕๕๖ ของสํานักงาน กสทช. ตามท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. เสนอ ซ่ึงเปนการดําเนินการตามขอ ๑๑ 
ของระเบียบ กทช. วาดวยการงบประมาณของสํานักงาน กทช. พ.ศ.๒๕๕๒ 
และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ท้ังนี้ โดยใหรับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการ
อนุมัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือใหสํานักงาน กสทช. ไดมีระยะเวลาในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการของสํานักงาน กสทช . เ พ่ือใชเปนกรอบในการติดตาม  
ภายหลังจากท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๖ แลว 

๒. ใหสํานักงาน กสทช. รายงานผลการดําเนินงานในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๕๖ ของสํานักงาน กสทช. ใหท่ีประชุม กสทช. ทราบ 
เปนประจําทุกเดือนจนกวาจะนําเสนองบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖ 
ให ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ  

 
 



๑๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International Mobile 
Telecommunications – IMT) ยาน ๒.๑ GHz  พ.ศ. .... และรางประกาศ 
กสทช.ท่ีเกี่ยวของ : ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมฯ 

 
มติท่ีประชุม   ๑. เห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาต

ใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International 
Mobile Telecommunications – IMT) ยาน ๒.๑ GHz พ.ศ. .... และราง
ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวของ จํานวน ๔ ฉบับ ไดแก ๑) รางประกาศ กสทช.
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International 
Mobile Telecommunications- IMT) ยานความถ่ีวิทยุ ๑๙๒๐-๑๙๘๐/
๒๑๑๐-๒๑๗๐ MHz และยานความถ่ีวิทยุ ๒๐๑๐-๒๐๒๕ MHz ๒) ราง
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับ
โครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. ....  ๓)  รางประกาศ กสทช. เรื่อง การใช
บริการขามโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายในประเทศ พ.ศ. .... และ ๔) ราง
ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบโครงขายเสมือน พ.ศ. .... 
ตามท่ี รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน 
กสทช. นํารางประกาศฯ ท้ัง ๔ ฉบับ ไปรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ตาม
มาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ 
ตอไป  
ท้ังนี้ ในสวนรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใช
คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International 
Mobile Telecommunications – IMT) ยาน ๒.๑ GHz พ.ศ. .... นั้น กสทช.
ประวิทยฯ ไมเห็นชอบสาระสําคัญของขอ ๑๐.๒.๒ ประกอบกับขอ ๑๐.๒.๓  

๒. เห็นชอบแนวทางการรับฟงความคิดเห็นตอรางประกาศ กสทช. ตามขอ ๑ 
ตามท่ีคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ียาน 
๒.๑ GHz เพ่ือรองรับเทคโนโลยี IMT-2000 เสนอ โดยใหลงเผยแพรใน
เว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ตามกรอบเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และจัดเวที
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะดวย 

๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการจัดเตรียมขอมูลประเด็นสาระสําคัญของรางประกาศ ตามขอ ๑ 
โดยเปรียบเทียบสวนท่ีคงเดิมและสวนท่ีแกไข ซ่ึงมีความแตกตางจากราง
ประกาศท่ีผานมา รวมท้ังใหแสดงเหตุผล หลักการในการเปลี่ยนแปลง แกไข 
จัดสงใหกรรมการทุกทาน เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการชี้แจงสรางความเขาใจ
กับสาธารณชน 

   



๑๙ 
 

  

หมายเหตุ ๑. กสทช .ประวิทยฯ ได มีบันทึกท่ี สทช .๑๐๐๓ .๑๐/๓๘๗ ลงวันท่ี ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ขอใหนํามติและความเห็นบันทึกในรายงานการประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ วาระท่ี ๕.๘ เรื่อง ราง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile 
Telecommunications–IMT) ยาน ๒.๑ GHz พ.ศ. .... และรางประกาศ 
กสทช. ท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
“ความในขอ ๑๐.๒.๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunications–IMT) ยาน ๒.๑ GHz 
พ.ศ. .... กําหนดเง่ือนไขการยกเลิกการจัดประมูลกรณีไมมีผูเขารวม
ประมูลหรือมีจํานวนผูเขารวมประมูลเพียงหนึ่งราย ประกอบกับความใน
ขอ ๑๐.๒.๓ กําหนดมูลคาการประมูลข้ันต่ําท่ี ๔,๕๐๐ ลานบาท ซ่ึงต่ํากวา
ราคาประเมินมูลคาคลื่นความถ่ีของท่ีปรึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยท่ีศึกษาไดไมต่ํากวา ๖,๐๐๐ ลานบาท หากมี
ผูเขารวมประมูลเพียงสองรายยอมจะไมเกิดการแขงขันในการประมูล 
เนื่องจากจะมีการยื่นประมูลคลื่นเพียง ๔๐ MHz จากคลื่นท่ีมีอยู ๔๕ 
MHz จะทําใหรายไดจากการประมูลต่ํากวามูลคาคลื่นความถ่ีท่ีประเมินได
จริงเปนจํานวนมาก สงผลตอประโยชนท่ีรัฐจะไดรับ จึงเห็นควรปรับ
จํานวนผูเขารวมรวมประมูลข้ันต่ําท่ีจะพิจารณายกเลิกการประมูลเปนสอง
ราย หรือปรับมูลคาการประมูลข้ันต่ําใหใกลเคียงกับมูลคาคลื่นความถ่ีท่ี
ประเมินไดจริง เพ่ือปองกันความเสียหายตอรัฐท่ีอาจจะเกิดข้ึนได”  

๒. กสทช.สุภิญญาฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๙/๑๒๘ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ ขอใหนํามติและความเห็นบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๙/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ วาระท่ี ๕.๘ เรื่อง รางประกาศ กสทช. 
เรื่ อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications–
IMT) ยาน ๒.๑ GHz พ.ศ. .... และรางประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
“๑. แมวาดิฉันจะเห็นชอบในหลักการแตมีความกังวลตอสาระสําคัญท่ี

สํานักงานฯ ชี้แจง เนื่องจากยังมิไดตอบขอซักถามในเรื่องกระบวนการ
และราคาตั้งตนในการประมูล ตลอดจนเกณฑความคุมคาตอมูลคาคลื่น
ความถ่ีท่ีนําไปประมูล เนื่องจากตามกระบวนการท่ีเสนอหากมีผูประมูล
เพียงสองรายจะไมทําใหเกิดการแขงขันดานราคาประมูลซ่ึงอาจทําให
มูลคาคาคลื่นความถ่ีท่ีมีการประมูลอยูในเกณฑต่ําและไมอยูในจุดท่ีคุมคา 
ข้ันตอนหรือสูตรการประมูลจึงควรคํานึงสภาพแวดลอมท่ีจะกอใหเกิด
การแขงขันอยางแทจริง สรางผูเลนหรือผูประมูลท่ีมากรายข้ึน รวมท้ัง
ตองระมัดระวังมิใหเกิดการสมยอมในการตกลงราคาประมูลระหวาง



๒๐ 
 

  

ผูเขารวมประมูล เพ่ือใหกระบวนการประมูลคลื่นความถ่ีของ กสทช. 
เปนเวทีท่ีเอกชนสามารถรวมแขงขันไดอยางเสรีและเปนธรรมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

๒. สวนเรื่องขอกําหนดและเง่ือนไขในการอนุญาตนั้น ผูรับใบอนุญาตควร
ตองมีหนาท่ีในการสรางโครงขายโทรคมนาคมเพ่ือการประกอบกิจการ 
(Roll Out) โดยมีหลักประกันสิทธิการเขาถึงบริการของประชาชน
ท้ังหมดในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว ดังนั้นการกําหนดใหผูรับใบอนุญาตจัดให
มีบริการครอบคลุมจํานวนประชากรไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวน
ประชากรท้ังหมดภายใน ๔ ป จึงอาจเปนเกณฑท่ีต่ําเกินไปหรือไม 

๓. การกําหนดเง่ือนไขใหมีมาตรการเพ่ือสังคมและคุมครองผูบริโภค ควร
ตองกําหนดเง่ือนไขใหมีสภาพบังคับใชไดจริง มิใหผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโดยมีขอรองเรียนในลักษณะท่ีเปนการเอาเปรียบ
ผูบริโภคไดเชนในปจจุบัน ซ่ึงหากกําหนดเง่ือนไขในการคุมครองผูบริโภค
หรือผูใชบริการไดดีตั้งแตข้ันตอนการอนุญาตแลวจะชวยลดภาระของ 
กสทช. ในข้ันกํากับดูแลตอไปไดในอนาคต” 

 
ประธาน ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕  ในวันพุธท่ี ๑๘ กรกฎาคม 

๒๕๕๕ ใหท่ีประชุมทราบ กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น.  
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