
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_________________________ 

 
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 ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการ   
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย เจียรานุชาติ ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร 
๓. นายสมสกุล   ชัยกาญจนศักดิ์ ผูบริหารระดับตน  
   กลุมงานเลขาธิการและกํากับดูแลองคกร 
๔. นายบุญยิ่ง   โหมดเทศน ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางอรุณ   วงศศิวะวิลาส  ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นายขจรศักดิ์   ทานานนท ผูบริหารระดับตน 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
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๗. นางนภาพร   เกงสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวกานตชนา   เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวจิรประภา สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวสุภาวดี   สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวอภิชญามล   วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวจุฑาสินี   คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผูช้ีแจง 
 

๑. นายพากเพียร สุนทรสิต ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานบริการ 
   โทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๒. นายวเรศ บวรสิน ผูบริหารระดับตน กลุมงานบริการ 
   โทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๓. นางสาวรุจิรัตน โกยกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานบริการ 
   โทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๔. นายสมภพ รัตนาธรรมวัฒน ผู อํานวยการสวนงานสนับสนุนคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 
๕. นายสมบัติ  ลีลาพตะ    ปฏิบัติหนาท่ีผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน 

๖. นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   กลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน 
๗. นายกีรติ อาภาพันธุ ปฏิบัติหนาท่ีผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนง 

ผู อํานวยการกลุมงานคาธรรมเนียมและอัตรา
คาบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน 

๘. นางกนกวรรณ ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  กลุมงานคาธรรมเนียม  
และอัตราคาบริการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน 

๙. นายพสุ   ศรีหิรัญ    ปฏิบัติหนาท่ีผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการกลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากร 
กระจายเสียงและโทรทัศน 
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๑๐. นางสาวสุภัทรา กฤตยาบาล ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนง    
   ผู อํานวยการกลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ  

๑๑. นางกุลรพี พุทธมงคล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
   กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
   กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
   เพ่ือประโยชนสาธารณะ 
๑๒. นายเนติพงษ ตลับนาค ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนง 
   ผูอํานวยการกลุมงานกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๓. นางสาวจิตติมา ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานวิชาการและ

จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน  
 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
   
ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑    :   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

 ๑. เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ สํานักงาน กสทช. ไดจัดใหมีการ
แขงขันกีฬาภายในประจําป ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามหลังอาคารอํานวยการ
สํานักงาน กสทช. และในชวงคํ่าไดมีการจัดเลี้ยงสังสรรคประจําป ๒๕๕๕ 
ระหวางกรรมการ กสทช. ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง ซ่ึงเปนการสราง
สัมพันธภาพท่ีดีระหวาง กสทช. พนักงานและลูกจางภายในองคกร ใหไดมี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกทาน
ท่ีกรุณาเขารวมงาน รวมท้ังขอบคุณเลขาธิการ กสทช. และสํานักงานฯ ท่ีได
ดําเนินการใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย  

 ๒.   เม่ือวันเสารท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ สํานักงาน กสทช. ไดมีการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติประจําป ๒๕๕๖ ภายใตชื่องาน “กสทช. ตะลุยคลื่นความถ่ีมหาสนุก 
วันแสนสนุกของหนูๆ” ซ่ึงสํานักงาน กสทช. จัดงานไดเรียบรอย โดยมี
ผูปกครองและเด็กๆเขารวมงานประมาณ ๒,๐๐๐ คน ซ่ึงเปนการจัดงาน 
ครั้งแรกและไดรับความสนใจมากพอสมควร จึงขอขอบคุณ กสทช. ทุกทาน
ท่ีมารวมงานและไดใหกําลังใจแกเด็กๆ ซ่ึงก็มีบางทานไดพาบุตรมารวมงาน
ในครั้งนี้ดวย และขอขอบคุณสํานักงาน กสทช. และผูดําเนินการท่ีจัดงานได
สําเร็จลุลวงไปไดดวยความเรียบรอยโดยไมเกิดเหตุการณหรืออุบัติเหตุใดๆ 
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 ๓.   เม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ สํานักงาน กสทช. ไดจัดแถลงขาว   
ผลการดําเนินงานในรอบ ๑ ป ของ กสทช. ณ บริเวณอาคารหอประชุม   
ชั้น ๒ สํานักงาน กสทช.  ซ่ึงในป ๒๕๕๕ ท่ีผานมาไดมีการจัดแถลงผลงาน
ในรอบ ๖ เดือนท่ี กสทช. ไดเขามาปฏิบัติหนาท่ี ประมาณเดือนเมษายน 
๒๕๕๕ การจัดงานครั้งนี้จัดเปนการแถลงผลงานในรอบป ๒๕๕๕ เปนการ
สรุปภาพรวมท้ังหมดและเพ่ิมเติมเรื่องท่ีจะดําเนินการในป ๒๕๕๖ ซ่ึง
สื่อมวลชนไดใหความสนใจเรื่องแผนงานโครงการตางๆของ กสทช. อาทิ   
เรื่องดิจิตอลทีวี และ 4G เปนตน  ตองขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกทาน
ท่ีมารวมชี้แจง สําหรับในชวงบายไดมีการประชุม กสทช. พบปะ ผูบริหาร 
พนักงานและลูกจาง กสทช. ท้ังหมด ท่ีผานมาไดมีการจัดปละ ๑ ครั้ง เพ่ือ 
ใหพนักงานและลูกจางไดมีโอกาสพบกับ กสทช. ซ่ึงการท่ีจะไดพบโดย 
พรอมเพรียงกันมีไมบอยนัก เนื่องจากกรรมการทุกทานมีภารกิจมาก จึงเปน
โอกาสท่ีไดพบปะตลอดจนแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆใหพนักงานและ
ลูกจางไดรับทราบ มี กสทช. บางทานเสนอวาตองการเห็นรูปแบบการ
ดําเนินงานใหม ในปหนาก็จะไดหารือแนวทางท่ีดําเนินการตอไป ตองขอโทษ
สําหรับการแถลงผลงานเม่ือวานนี้ ท่ีคอนขางขลุกขลักในสวนของผูรับ
ดําเนินการจัดงานแถลงขาว ซ่ึงทํางานไมคอยเรียบรอย  

 ๔. ในชวงเย็นวันนี้ (๑๖ มกราคม ๒๕๕๖) ขอเรียนเชิญกรรมการ กสทช. ทุกทาน 
รวมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ท่ีราน Chinese House ซ่ึงขณะนี้มีประเด็นตางๆท่ี
จะตองหารือกันใหชัดเจน ในเรื่องขอบเขตการทํางานตางๆ เนื่องจากท่ีผาน
มายังไมมีโอกาสไดพบปะเพ่ือทําความรูจักและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการ
ทํางานมากอน ท้ังนี้ ไดมอบหมายให เลขาธิการ กสทช. จัดเตรียมประเด็น
ตางๆในการหารือในครั้งนี้  

 
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน 

กสทช. รับไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  :  รับรองรายงานการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๒๖ ธันวาคม 

๒๕๕๕ 
 
มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๒๖ ธันวาคม 

๒๕๕๕  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยใหแกไขรายงานการประชุมตาม
บันทึกขอความของ กสทช. ประวิทยฯ ท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๕ ลงวันท่ี ๑๐ 
มกราคม ๒๕๕๖ และบันทึกขอความ ท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๙ ลงวันท่ี ๑๑ 
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มกราคม ๒๕๕๖ และแกไขมติท่ีประชุมในวาระท่ี ๖.๑ เปลี่ยนใหมเปน ดังนี้ 
“อนุมัติในหลักการโดยใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน (บ๒) 
ใหประธาน กทค. และประธาน กสท. พิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอประธาน 
กสทช. พิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้ โดยใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังกลาวขางตน อนึ่ง สําหรับการแตงตั้งในครั้งนี้หากผูไดรับการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานเปนผูท่ีไดรับ
เงินเดือนเต็มข้ันสูงของตําแหนง ใหสํานักงาน กสทช. พิจารณาบรรจุและแตงตั้ง 
โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป  ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ” 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓    :    รายงานผลการดําเนินงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 
มติท่ีประชุม              รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ วันพุธท่ี 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
  
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. จัดสงความเห็นเพ่ิมเติมของ กสทช.

ประวิทยฯ ตอรางพระราชบัญญัติองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. .... 
ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดวย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

และกิจการโทรทัศน  ระหวางวันท่ี ๔ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตามท่ีประธาน 
กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓  :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :                

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี 

ประธาน กทค. ( พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) เสนอ  
 
หมายเหตุ รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) สอบถามถึงประเด็น Landing Right 

ของบริการดาวเทียมสื่อสาร   



๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔    :   เรื่องเพ่ือทราบ 
 

 เลขานุการขอใหท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน ๘ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  :   การแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียง       
และกิจการโทรทัศน และการแตงตั้งคณะทํางานดานเทคนิคสําหรับการ 
ทดลองระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล : กสท., 
คณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน. : ทส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน และการแตงตั้งคณะทํางานดานเทคนิคสําหรับการทดลองระบบการ
รับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล ตามเอกสารท่ี สํานักงาน กสทช.  
เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  

งามสงา) : กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีปรึกษาประจํา กสทช. พันตํารวจเอก  

ทวีศักดิ์ งามสงา ประจําเดือนตุลาคม–ธันวาคม ๒๕๕๕  จํานวน ๓ ทาน ไดแก  
พันตํารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน รัตนพันธุ นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป และ นายสถิตย 
สิริสวัสดิ์ ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษา 
ผูปฏิบัติงานเลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓ ตาม
เอกสารท่ี กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ เสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 

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

นที ศุกลรัตน)  ประจําเดือนตุลาคม–ธันวาคม ๒๕๕๕  จํานวน ๓ ทาน ไดแก      
พลตํารวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ พลเอกสุเจตน วัฒนสุข และ นายสวัสดิ์ โชติพานิช 
ท้ังนี้  ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช . วาดวยการจางท่ีปรึกษา 
ผูปฏิบัติงานเลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี 
รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ 

 



๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ : มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  :   แผนโครงการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมความสามารถของประชาชนในการเรียนรู 

เทาทันส่ือตามวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ :  กสท., รส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบแผนโครงการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมความสามารถของประชาชนในการ

เรียนรูเทาทันสื่อตามวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ ตามเอกสารท่ี 
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ  ท่ีประชุมไดมีการหารือประเด็นการอนุมัติและหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ

ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ใหแกสํานักงาน กสทช. วาควร
ตองมีแนวปฏิบัติ ท่ีชัดเจนและชอบดวยกฎหมาย โดยใหนําไปหารือคณะ
กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ในวันท่ี ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  :   การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๓๑๒๐/๒๕๕๕ และคดีปกครอง

หมายเลขดําท่ี ๒๗๑/๒๕๕๕ : กสท., มส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี  ๓๑๒๐/๒๕๕๕ และ  

คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๗๑/๒๕๕๕  และแนวทางในการเขารวมการ        
ไตสวนคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราว  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  :   ผลการพิจารณาคําขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ

การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน : กสท., ปส.๑., ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

จํานวน ๕๑๕ ราย และผลการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการใหบริการ 
กระจายเสียงหรือโทรทัศน จํานวน ๓๑ ชอง และการอนุญาตใหบริการโครงขาย



๘ 
 

  

กระจายเสียงหรือโทรทัศน จํานวน ๒๖๒ ชอง ตามเอกสารท่ี สํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

     
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นายประเสริฐ        

ศีลพิพัฒน) ไตรมาสท่ี ๔/๒๕๕๕ : กสทช.ประเสริฐฯ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีปรึกษาประจํา กสทช. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน  

ประจําเดือนตุลาคม–ธันวาคม ๒๕๕๕  จํานวน ๓ ทาน ไดแก นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข 
ดร.เชิดชัย ขันธนะภา และ นายไพรัช วรปาณิ  ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ 
กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษา  ผูปฏิบัติงานเลขานุการ  และ ผูชวยเลขานุการประจํา 
กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕     :   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  : การเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ือของคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติงาน

ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (อนุกรรมการกิจการกระจายเสียง
บริการทางธุรกิจ) : กสท., ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงองคประกอบรายชื่อของคณะอนุกรรมการกิจการกระจาย

เสียงบริการทางธุรกิจ จากเดิม “นายอดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย” เปลี่ยนเปน     
“พลตรี พันลึก สุวรรณทัต” ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ 
แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓  ตามท่ีรองประธาน กสทช. 
(พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ     

 ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการ   
ทางธุรกิจ ใหสํานักงาน กสทช .  ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม 
กสทช .  ครั ้ง ที ่ ๗/๒๕๕๔   เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓    
และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี 
๕.๖  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงาน กสทช. 

(๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) : คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร , ทย. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สํานักงาน กสทช. (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญท่ีจะตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ ดังนั้น เพ่ือใหกรรมการทุกทานไดศึกษาในรายละเอียด 



๙ 
 

  

จึงเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๒ ออกไปกอนและใหสํานักงาน 
กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งตอไป 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ติดภารกิจมิไดรวมลงมติวาระนี้ในท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  : สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการตอ          

รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตเพ่ิมเติมในสวนการ
ใหบริการโครงขายโทรทัศนประเภทท่ีใชคล่ืนความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล : กสท., วส. 

 
มติท่ีประชุม   ๑.  เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีตอความคิดเห็นสาธารณะของ

รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตเพ่ิมเติมในสวนการ
ใหบริการโครงขายโทรทัศนประเภทท่ีใชคลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ท้ัง ๒ ครั้ง ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน 
กสทช. นําไปลงเผยแพรในเว็ปไซตของสํานักงาน กสทช. ตอไป       

                               ๒.  ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการอนุญาตเพ่ิมเติมในสวนการใหบริการโครงขายโทรทัศนประเภทท่ีใช
คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก 
นที ศุกลรัตน) เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงานฯ นําเสนอประธาน กสท. เพ่ือลงนาม
ในประกาศดังกลาวขางตน ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. ตามมติ
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ กอนนํา
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ติดภารกิจมิไดรวมลงมติวาระนี้ในท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  : สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางระเบียบ กสทช. เรื่อง การ

ลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน : กสท., นส. 

 
มติท่ีประชุม   ๑.  เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีตอความคิดเห็นสาธารณะตอ

รางระเบียบ กสทช. เรื่อง การลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน พ.ศ. .. ..  ตามท่ี 
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพรใน   
เว็ปไซตของสํานักงาน กสทช. ตอไป       

                               ๒.  ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบรางระเบียบกสทช. เรื่อง การลดหยอนหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการ
โทรทัศน พ.ศ. ....  ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ 



๑๐ 
 

  

โดยใหสํานักงานฯ แกไขปรับปรุงถอยคําในรางระเบียบและรูปแบบให
ถูกตองตามแบบมาตรฐานกอนนําเสนอประธาน กสท. เพ่ือลงนามใน
ระเบียบดังกลาวขางตน ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. ตามมติท่ี
ประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือ 
นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป ท้ังนี้ กสทช. สุทธิพลฯ จะไดจัดสง
บันทึกแกไขปรับปรุงถอยคําทางกฎหมายใหในภายหลัง 

       
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕  : การทบทวนการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ีของ 

กสท. : กสท., มส. 
 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ การทบทวนการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือ

การปฏิบัติหนาท่ีของ กสท. ตามท่ี รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ ดังนี้  
 ๑. อนุมัติใหยกเลิกคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ีของ กสท. 

จํานวน ๓ คณะ ไดแก 
  ๑.๑  คณะอนุกรรมการจัดชองรายการกิจการโทรทัศน 
 ๑.๒ คณะอนุกรรมการจัดทําแผนดําเนินงานวิทยุกระจายเสียงและ

โทรทัศนในภาวะภัยพิบัติ 
 ๑.๓ คณะอนุกรรมการกําหนดลักษณะและประเภทกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน 
 ๒. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน เปลี่ยนใหมเปน คณะอนุกรรมการบัตรผูประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

 ๓. อนุมัติใหขยายเวลาปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติ
หนาท่ีของ กสท. ออกไปอีก ๑ ป นับแตวันท่ีครบกําหนด จํานวน ๓ คณะ ไดแก 
คณะอนุกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลกันเอง คณะอนุกรรมการพัฒนา
วิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต  

 ๔. อนุมัติใหคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ีของ กสท .    
ขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานออกไปอีก ๑ ป นับแตวันท่ีครบกําหนด 
และแกไขขอบเขตอํานาจหนาท่ีจํานวน ๑๔ คณะ ไดแก  

  ๔.๑ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ 
  ๔.๒ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน 
  ๔.๓ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ 
  ๔.๔ คณะอนุกรรมการกิจการไมใชคลื่นความถ่ี 

  ๔.๕ คณะอนุกรรมการจัดทําแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับสง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล 



๑๑ 
 

  

  ๔.๖ คณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน 

  ๔.๗ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานดานกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน 

  ๔.๘ คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถ่ีดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

  ๔.๙ คณะอนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหารายการ 
  ๔.๑๐ คณะอนุกรรมการติดตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน 
  ๔.๑๑ คณะอนุกรรมการประเมินมูลคาคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน 
  ๔.๑๒ คณะอนุกรรมการกําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการ

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
  ๔.๑๓ คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใชกฎหมายดาน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
  ๔.๑๔ คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน หรือคณะอนุกรรมการบัตรผูประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน (ใหม) 

 ๕. อนุมัติใหปรับเปลี่ยนองคประกอบของคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการ
ปฏิบัติหนาท่ีของ กสท. จํานวน ๕ คณะ ไดแก  

  ๕.๑ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ 
   (๑)  ให พันเอก นที ศุกลรัตน พนจากตําแหนงประธานอนุกรรมการ 

และแตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษา 
   (๒) แตงตั้งให ดร. พนา ทองมีอาคม เปนประธานอนุกรรมการ 
  ๕.๒ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน 
   (๑)  ให พันเอก นที ศุกลรัตน พนจากตําแหนงประธานอนุกรรมการ 

และแตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษา 
   (๒) แตงตั้งให นายกฤษดา โรจนสุวรรณ เปนประธานอนุกรรมการ 
  ๕.๓ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ 
   (๑)  แตงตั้งให พันเอก นที ศุกลรัตน เปนท่ีปรึกษา 
   (๒) ให พลโท พีระพงษ มานะกิจ พนจากตําแหนงประธานอนุกรรมการ 

และแตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษา 
   (๓)  แตงตั้งให พลเอก ธงชัย เก้ือสกุล เปนประธานอนุกรรมการ 
   (๔)  แตงตั้งให นายอดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย เปนอนุกรรมการ (เพ่ิมเติม) 
  ๕.๔ คณะอนุกรรมการกิจการไมใชคลื่นความถ่ี 
   (๑)  ให นายพิชัย อุตมาภินันท พนจากการเปนอนุกรรมการ 
   (๒) แตงตั้งให ดร. สวรัย บุณยมานนท เปนอนุกรรมการ (เพ่ิมเติม) 



๑๒ 
 

  

  ๕.๕ คณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน 

   (๑)   ให พันโท กฤษดา เทอดพงษ พนจากการเปนประธานอนุกรรมการ 
และแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการ 

   (๒) แตงตั้งให พันเอก ดร. อนุรัตน อินกัน เปนประธานอนุกรรมการ  
 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตามขอ ๕ ใหสํานักงาน 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖  : พิจารณาปรับปรุงรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการ

สําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. .... : กสท., ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม ๑.  เห็นชอบแนวทางการชี้แจงตอขอคิดเห็นเพ่ิมเติมตอรางประกาศ กสทช. 

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ ท้ังนี้ใหสํานักงานฯ แจงผล
การพิจารณาใหกระทรวงสาธารณสุขและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทราบตอไป 

 ๒.  ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. .... 
ตามท่ี รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงานฯ 
นําเสนอประธาน กสท. เพ่ือลงนามในประกาศดังกลาวขางตนในฐานะ
ปฏิบัติการแทน ประธาน กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กอนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอไป 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗  : แตงตั้งท่ีปรึกษาประจําคณะกรรมการตรวจสอบภายใน : ภบ. 
 
มติท่ีประชุม   มอบหมายให สํานักงาน กสทช. ไปพิจารณาตรวจสอบเรื่องการแตงตั้งท่ีปรึกษา

ประจําคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และการเบิกจายคาตอบแทน รวมท้ัง 
สิทธิประโยชน ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของกอนนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาตอไป  

 
 
 
  



๑๓ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘  : การเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ือของคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสํานักงาน กสทช. : ปบ. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหแตงตั้ง พลเรือเอก วีรวัฒน วงษดนตรี เปนอนุกรรมการเตรียมความพรอม

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสํานักงาน กสทช. แทน พลอากาศเอก ณรงคศักดิ์ 
สังขพงศ อนุกรรมการท่ีขอลาออก ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา 
๓๓ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงานฯ 
เสนอ  

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมเขาสู 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสํานักงาน กสทช. ใหสํานักงาน กสทช . 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช . ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙  : โครงการบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดวยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไมคิด

คาใชจายเพ่ือประโยชนสาธารณะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT) : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม จํานวน ๙๕๐ ลานบาท 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดวยเทคโนโลยี 
Wi-Fi  โดยไมคิดคาใชจายเพ่ือประโยชนสาธารณะของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ ท้ังนี้ ในการดําเนินการ
ดังกลาวใหเปนไปตามกรอบของกฎหมายและวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยและ
พัฒนาฯ โดยเครงครัดและใหเ พ่ิมเติมขอกําหนดเง่ือนไข ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ดังนี้  

  ๑) ใหหนวยงานท่ีดําเนินการทําโครงการรวม ไดแก บมจ.ทีโอที และ บมจ. 
กสท โทรคมนาคม ตองไดรับความเห็นชอบงบประมาณในการลงทุนเพ่ือ
ดําเนินโครงการนี้กอนการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุน 

  ๒) ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทําแผนกําหนดสถานท่ี
เปาหมายการใหบริการ Public Free Wi-Fi รวมถึงจุดติดตั้ง Access Point 
ของโครงการเสนอ ตอคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ และ 
กสทช. ใหความเห็นชอบ และหากกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีเปาหมาย
การใหบริการแตกตางไปจากแผนท่ีกําหนดใหขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ และ กสทช. กอน ท้ังนี้ ใหกําหนด
สถานท่ีท่ียังไมมีการใหบริการ Public Free Wi-Fi เปนอันดับแรกกอน  



๑๔ 
 

  

  ๓) ใหจัดสรรเงินสนับสนุนโครงการนี้โดยใหใชเงินในบัญชี ๔ ตามขอ ๕ (๔) 
แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ วาดวยการเก็บ
รักษา การใชจายเงิน การจัดทําบัญชี และระบบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕ ชื่อบัญชี
กองทุนบริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
อยางท่ัวถึง (ท่ีไดรับโอนมา) โดยใหเบิกจายจากงบประมาณป ๒๕๕๕ 
จํานวน ๕๐ ลานบาท และสวนท่ีเหลือผูกพันงบประมาณกองทุนฯ ในป 
๒๕๕๖ จํานวน ๙๐๐ ลานบาท 

  ๔) ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําหนังสือรับรองวา     
ในการดําเนินการของโครงการดังกลาวตองเปนไปตามวัตถุประสงคของ     
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ท้ังนี้กิจกรรมใดๆ ท่ีขัดกับ
วัตถุประสงคของกองทุนฯ ท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมสามารถดําเนินการได 

  นอกจากนี้ใหนําเง่ือนไขอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เสนอ
ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ มาใชกับ
การดําเนินโครงการนี้ดวย และใหสํานักงานฯ ปรับปรุงแกไขเอกสาร โดยใหตัด
ขอความท่ีระบุในลักษณะวา “การดําเนินโครงการมีความสอดคลองกับ USO 
หรือเปนไปตามแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ
เพ่ือสังคม (USO) ออกท้ังหมด”  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ติดภารกิจมิไดรวมลงมติวาระนี้ในท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ :  สรุปผลการประชุม Focus Group เพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอรางระเบียบ 

กสทช. วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาความจําเปนการใชคล่ืนความถี่และ
กําหนดระยะเวลาการคืนคล่ืนความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ. …. : กสท.,คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนการใชคล่ืน
ความถี่ฯ : มส.,ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม   ๑.  เห็นชอบสรุปผลการประชุม Focus Group เพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอราง

ระเบียบ กสทช. วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาความจําเปนการใชคลื่น
ความถ่ีและกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ….  ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ  

                               ๒.  ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบรางระเบียบ กสทช. วาดวยหลักเกณฑ   
การพิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถ่ีและกําหนดระยะเวลาการคืน     
คลื่นความถ่ีใน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. …. ตามท่ี  
รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงานฯ    
รับขอคิดเห็นท่ีประชุมไปดําเนินการปรับปรุงรางระเบียบ โดยใหเพ่ิมขอความ 
“มาตรา ๕๘” ในสวนของบทอาศัยอํานาจ และตรวจสอบความถูกตองของ



๑๕ 
 

  

ขอความในขอ ๑๑ ของรางระเบียบท่ีกําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตบัดนี้  
เปนตนไป เพ่ือใหเปนไปตามแบบมาตรฐานกอนนําเสนอประธาน กสท.  
เพ่ือลงนามในระเบียบดังกลาวขางตน ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน 
กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เพ่ือนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ :  รางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ. .... : สท. 

 
มติท่ีประชุม   ๑.  ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช . เรื่อง 

หลักเกณฑการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือ
สังคม พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) 
เสนอ ท้ังนี้ โดยใหรับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑.๑ ใหตัดขอความ “ดวยวิธีการประมูล” ในรางประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคม พ.ศ. .... ออกท้ังหมด 

  ๑.๒ ใหตรวจสอบประเด็นตามขอ ๗ ของรางประกาศท่ีระบุวา “ในกรณีท่ี
ผูใหบริการไมปฏิบัติตามสัญญา โดยไมมีเหตุอันควรท่ีจะอางได       
ผูใหบริการตองรับผิดตามบทกําหนดโทษท่ีกําหนดไวในสัญญา” วา  
เปนกรณีท่ีเขาขายตามมาตรา ๒๐ แหง พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีกําหนดใหผูรับใบอนุญาตจะพักหรือ 
หยุดการใหบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนไมได เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนด หรือไมหากเปนกรณีตามมาตรา ๒๐ ใหปรับปรุงขอความให
สอดคลองตามบทบัญญัติดังกลาว 

                               ๒.  มอบอํานาจให กทค. ปฏิบัติหนาท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แหง 
พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ในการจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการและใหนําเสนอประธาน 
กสทช. ลงนามในประกาศฯ เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

 
ประธาน ไดแจงกําหนดการประชุมกสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  ในวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

และประชุมหารือภายในเรื่องโครงสรางสํานักงาน กสทช. ในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ 
๒๕๕๖ ใหท่ีประชุมทราบ กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 

 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๒๐  น.  
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