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ณ หองประชุม ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_________________________ 

 
ผูเขาประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก นที  ศุกลรัตน รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ  มานะกิจ กรรมการ 
๕. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสงา กรรมการ 
๖. นายประเสริฐ  ศีลพิพัฒน กรรมการ 
๗. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค กรรมการ    
๘. นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๙. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๑๐. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผูไมเขาประชุม 
 

๑. นายสุทธิพล  ทวีชัยการ ติดภารกิจท่ีตางประเทศ 
๒. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษนันท ติดภารกิจ  
 
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 
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๕. นางอรุณ  วงศศิวะวิลาส  ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นายขจรศักดิ์  ทานานนท ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
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 
๑๓. นางสาวพรวิไล  แจมมณี ลูกจาง  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม  
 
ผูช้ีแจง 
 

๑. นายแกวสรร อติโพธ ิ อนุกรรมการเตร ียมการเกี ่ยวกับการอนุญาตใหใช      
คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และหัวหนาคณะทํางานการมี 
สวนรวมและสรางความเขาใจแนวทางการอนุญาตใหใช   
คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz  

๒. นายสมยศ  เลี้ยงบํารุง ผูปฏิบัติงานประจํา กสทช. พลเอก สุกิจฯ 
๓. นายชัยยุทธ  มังศรี ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค

ในกิจการโทรคมนาคม 
๔. นายจาตุรนต  โชคสวัสดิ์ ผูอํานวยการภารกิจกลุมงานอํานวยการภารกิจโทรคมนาคม 
๕. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู อํานวยการกลุ มงานบริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม 
๖. นางสุพินญา  จําป ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม 
๗. นายกีรติ  อาภาพันธุ  ผูอํานวยการกลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการ 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
๘. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม ผูบริหารระดับตน กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
๙. นางยุพา  จันทรกระจาง ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน 

ยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
๑๐. นางสาววันทนีย  สุธรรมจรรยา ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
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๑๑. นางสาวศิริรักษ  เสมาเงิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
  กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
๑๒. นางสาวกนกอร  ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

กลุมงานบริหารคดีและนิติการ 
๑๓. นางสาวอริศรา  มาพบสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

กลุมงานบริหารคดีและนิติการ 
๑๔. นางธีตานันตร  สีวะรา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
(ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยเลขานุการประจํา กสทช. สุทธิพลฯ) 

๑๕. นายโสรัจจ  ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม  

๑๖. นายศุภกาญจน  บุญจันทร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๗. นางสาวลักษมี  นุตตะโร ลูกจางกลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
๑๘. นางสาวสรินทร  อัศดรศักดิ์  ลูกจางกลุมงานคาธรรมเนียม  และอัตราคาบริการใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
   
ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑    :   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 
 ๑. เ ม่ือวัน ท่ี  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช .  ไดรับเชิญจาก          

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ใหไปบรรยายหัวขอเรื่อง 
“นโยบาย กสทช. ในการกาวสูระบบดิจิตอล” ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ซ่ึงได
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมการรองรับการเปลี่ยนผาน
ไปสูระบบโทรทัศนดิจิตอล" ซ่ึงเปนความรวมมือกันระหวางสํานักงาน กสทช. 
กับ กระทรวงกลาโหม โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรู
และเตรียมความพรอมในการเปลี่ยนผานการใหบริการสัญญาณโทรทัศน   
จากระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิตอล ใหแกนายทหารสัญญาบัตร ท้ัง ๓ 
เหลาทัพ โดยมีผูเขารวมสัมมนาประมาณ  ๑๕๐ คน 

 ๒. ในระหวางวันที่ ๒ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. พรอมคณะได
เดินทางไปท่ี Chalmers University of Technology ณ ราชอาณาจักรสวีเดน 
เพ่ือไปรวมลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงาน 
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กสทช. และมหาวิทยาลัย Chalmers ซ่ึงเดิมมหาวิทยาลัยฯ ไดลงนาม
รวมกับ สํานักงาน กทช. ไว ตอจากนั้น ไดเขารวมหารือและศึกษาดูงาน ณ 
The Swedish Post and Telecom Authorty (PTS) ซ่ึงเปนหนวยงาน
กํากับดูแลกิจการไปรษณียและโทรคมนาคมแหงราชอาณาจักรสวีเดน    
หลังจากนั้น ไดเดินทางไปเขารวมประชุมหารือเรื่องความรวมมือทางวิชาการ
กับ Libera Universita Internazionale Degle Studi Sociali (LUISS) ซ่ึง
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําเกาแกและมีชื่อเสียงระดับตนๆ ของสาธารณรัฐอิตาลี 
ตอมาไดไปเขารวมประชุมกับหนวยงาน Autorita per Le Geranzie Nelle 
Communicazioni  (AGCOM) ซ่ึงเปนองคกรอิสระทําหนาท่ีกํากับดูแล 
ดานการสื่อสารและโทรคมนาคมแหงสาธารณรัฐอิตาลี ซ่ึงมีปจจัยหลายๆอยาง
คลายประเทศไทย อาจนํามาปรับใชในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยได 

 ๓. ในระหวางวันท่ี ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. พรอมดวย            
รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ (พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุฯ) 
และคณะ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมสํานักงาน กสทช. เขต ๑๓ (ระนอง) และ
สํานักงาน กสทช. เขต ๑๔ (ชุมพร) เพ่ือมอบนโยบายการดําเนินงานพรอม
รับฟงปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงพบวา จังหวัดท้ังสองแหงเปน
จังหวัดท่ีมีขนาดเล็กมีลักษณะเฉพาะของตนเองคอนขางสูง เชน จังหวัด
ระนองเปนจังหวัดซ่ึงมีประชากรท่ีเปนคนไทยนอยสวนใหญเปนชาวตางชาติ
จํานวนมาก ไมมีปญหาเรื่องการรบกวนวิทยุการบิน แตมีเรื่องเก่ียวกับ
โทรศัพทบาง ไดรับฟงปญหาตางๆ เพ่ือจะนําไปแกไขในโอกาสตอไป 

 ๔. เม่ือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ    
รางพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทนและคาใชจายอันเก่ียวกับการเดินทางไป
ปฏิบัติหนาท่ีตางทองท่ีของ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
พ.ศ. .... สําหรับรายละเอียดขอใหเลขาธิการ กสทช. ชี้แจงใหท่ีประชุมทราบ 
ท้ังนี้ ในนาม กสทช. ขอขอบคุณ เลขาธิการ กสทช. ท่ีไดติดตามดําเนินการ
เรื่องนี้จนสําเร็จลุลวง 

  อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. ไดรายงานเรื่องรางพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทน
และคาใชจายอันเก่ียวกับการเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีตางทองท่ีของ ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  พ.ศ. .... ซ่ึงไดผานความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยไดปรับแก ขอ ๕ ในรางแรก 
ท่ีระบุวา “ใหประธานกรรมการไดรับคาเดินทางเทียบเทาปลัดกระทรวง  
สวนรองประธานกรรมการ และกรรมการไดรับสิทธิเทียบเทากับอธิบดี” แกไข
ใหมเปน “ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ไดรับ
สิทธิเทียบเทากับรัฐมนตรี” และจะนํารางท่ีปรับแกนี้ข้ึนทูลเกลาฯ โดยใชเวลา
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ประมาณ ๒ – ๓  สัปดาห กอนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให     
มีผลบังคับใชตอไป ซ่ึงจะมีผลยอนหลังตั้งแตวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ สําหรับเรื่อง
การยื่นภาษี สํานักงาน กสทช. ไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เพ่ือขออนุญาตยื่นภาษียอนหลังในแตละปได (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) ซึ่ง     
ท่ีประชุมขอใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นเรื่องการสั่งจายคาตอบแทน
และการออกหนังสือรับรองรายไดแยกรายป (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) เพ่ือใช
ในการยื่นแสดงรายการเสียภาษีตอไป 

 
มติท่ีประชุม              ๑. รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 ๒. รับทราบเรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทนและคาใชจายอันเก่ียวกับ

การเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีตางทองท่ีของ ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ  พ.ศ. .... ตามท่ี เลขาธิการ กสทช. รายงานใหท่ี
ประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับไปพิจารณาดําเนินการ
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  :  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    :    รายงานผลการดําเนินงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม              รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

และกิจการโทรทัศน ระหวางวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖     
ตามท่ีประธาน กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ 



๖ 
 

  

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

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี 

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔    :   เรื่องเพ่ือทราบ 
 
 เลขาธิการ กสทช. ขอใหท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน        
๙ เรื่อง โดยจะขอเปลี่ยนแปลงวาระท่ี ๔.๑๐ จากเรื่องเพ่ือทราบ เปลี่ยนเปนเรื่องเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 
๕.๑๗ แทน ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประธาน กสทช. (ระหวางวันท่ี ๑ 

มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. จํานวน  

๔ ทาน ไดแก ศาสตราจารยพิเศษ ประสพสุข บุญเดช พลเอกชิตศักดิ์ ประเสริฐ 
นายสุรินทร จิรวิศิษฎ และ รองศาสตราจารย ดร. สุเจตน จันทรังษ ระหวางวันท่ี 
๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ 
กทช. วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  :  รายงานการเดินทางเยือนสหพันธรัฐเยอรมนีของ กสทช.สุทธิพล ทวีชัยการ 

และคณะ ในการเขารวมงาน CEBIT ๒๐๑๓ และหารือกับหนวยงานดาน
โทรคมนาคมของสหพันธรัฐเยอรมนี : สวนงานเลขานุการ กสทช. สุทธิพลฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการเดินทางเยือนสหพันธรัฐเยอรมนีของ กสทช. สุทธิพล ทวีชัยการ 

และคณะ ในการเขารวมงาน CEBIT ๒๐๑๓ และหารือกับหนวยงานดานโทรคมนาคม
ของสหพันธรัฐเยอรมนี ระหวางวันท่ี ๓ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ไดแสดงความชื่นชมท่ีมีการจัดทํารายงานการไปตางประเทศ

ออกมา โดยเห็นวาเปนประโยชน ซ่ึงตามรายงานท่ีเสนอนั้นปรากฏขอเท็จจริง
ชัดเจนวา ประเทศเยอรมนีมีกฎหมายอนุญาตใหขยายการใชคลื่นความถ่ีได    
เม่ือสิ้นสุดการอนุญาต แตตามกฎหมายไทยกําหนดใหตองประมูลเทานั้น ตามขอมูล
จึงแสดงใหเห็นความแตกตางดานกฎหมายของสองประเทศ สวนท่ีเปนความเห็น
หรือขอสังเกตเฉพาะของคณะผูเดินทางนั้นก็รับทราบ 

 



๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสํานักงาน กสทช. : คณะอนุกรรมการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ , ตย. 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอม     
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสํานักงาน กสทช . ระหวางวันท่ี ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ไดตั้งขอสังเกตวา เนื่องจากตามรายงานของคณะอนุกรรมการฯ 
ดังกลาวมีขอเสนอแนะ ซ่ึงบางสวนเปนขอเสนอแนะใหปฏิบัติการ สํานักงาน กสทช. 
จึงควรตองพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไร นอกจากนี้ อยากใหคณะอนุกรรมการฯ   
มีการประเมินผลกระทบจากการเขาสู AEC ที่จะเกิดตอกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม รวมท้ัง พัฒนาแผนการเตรียมความพรอม
สําหรับรองรับตอไปดวย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  :   การอนุญาตใหโรงเรียนเดินเรือสากล จัดการอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล และประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ : กทค. , คท. 

 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการอนุญาตใหโรงเรียนเดินเรือสากล จัดการอบรมและ
สอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล 
(Restricted Operator ’s Certificate : ROC) และประกาศนียบัตรพนักงาน   
วิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ (General Operator ’s Certificate : GOC) 
ตามหลักเกณฑและหลักสูตรการอบรมและสอบที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติกําหนด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ  ขอใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของ
ข้ันตอนการดําเนินการตามกฎหมาย รวมท้ังตรวจสอบการออกประกาศดังกลาว  
ถือเปนการออกประกาศ กสทช. หรือไม และประกาศฉบับนี้เปนกฎทางปกครองหรือไม  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) 
(ระหวางวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๕–๓๐ เมษายน ๒๕๕๖) : กสทช. สุทธิพล ทวีชัยการ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นายสุทธิพล       
ทวีชัยการ)  จํานวน ๓ ทาน ไดแก ดร. กิตติน อุดมเกียรติ ดร. สงขลา วิชัยขัทคะ                    
และ นายธานีรัตน ศิริปะชะนะ ระหวางวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
ท้ังนี้  ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช . วาดวยการจางท่ีปรึกษา 
ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตาม
เอกสารท่ี กสทช. สุทธิพล ทวีชัยการ เสนอ  



๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖   :  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๖ : ปบ.  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ – ๔/๒๕๕๖ (งานคาง
ดําเนินการ) จํานวน ๓๒ เรื่อง แยกเปนดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๖ เรื่อง    
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๒๖ เรื่อง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ไดตั้งประเด็นตอรายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม 
ของสํานักงาน กสทช. ดังนี้ 

 ๑. ทักทวงในสวนกิจกรรมลําดับท่ี ๑๗ เรื่องการเปนเจาภาพงาน ITU World 
วาแทจริงท่ีประชุม กสทช. ไดพิจารณาไปในการประชุมครั้งกอนแลว โดยมี
ประเด็นสืบเนื่องมาในครั้งนี้ 

 ๒. ขอใหติดตามเรงรัดการดําเนินงานในสวนกิจกรรมลําดับท่ี ๖ และกิจกรรม
ลําดับท่ี ๑๗ ตามท่ีไดเคยใหแนวนโยบายไวแลวในการประชุมครั้งกอน  
ไดแก เรื่องการจัดทํา KPI ป ๒๕๕๖ ซ่ึงมีการรายงานวาปจจุบันอยูระหวาง
การจัดจางท่ีปรึกษา จึงนาเปนหวงวารายงานจะเสร็จกอนสิ้นปนี้หรือไม และ
จะทําใหการประเมินผล KPI เพ่ือจายโบนัสปนี้ประสบปญหาเชนเดิม และ
เรื่องการศึกษาตอ ซ่ึงขณะนี้ระยะเวลากระชั้นเขามาแลว จึงควรเรงรัดเพ่ือ 
ไมเกิดปญหา นอกจากนี้ ขอใหติดตามในสวนกิจกรรมลําดับท่ี ๒๔ เรื่อง    
อนุท่ีปรึกษาดานกฎหมายซ่ึงตองใหความเห็นเรื่องดาวเทียม ดวยวา มีการ
พิจารณาใหความเห็นดานกฎหมายเรื่องการกํากับดูแลดาวเทียมระหวาง
กิจการกระจายเสียงกับกิจการโทรคมนาคมหรือไม อยางไร พรอมกันนี้    
ขอทวงถามสํานักงาน กสทช . เ ก่ียวกับการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมวา        
ถาอนุท่ีปรึกษากฎหมายมีรายงานการประชุมใหจัดสงให กสทช. ทุกทาน
ทราบทุกครั้ง เนื่องจากท่ีผานมายังไมเคยไดรับแมแตครั้งเดียว 

 ๓. สอบถามเก่ียวกับกิจกรรมลําดับท่ี ๓๑ เรื่อง คําสั่งใหรองเลขาธิการ กสทช. 
(นายประเสริฐฯ) ลาออกนั้น คําสั่งใหลาออกเปนคําสั่งสํานักงานหรือคําสั่งกรรมการ 

  ท้ังนี้  เลขาธิการ กสทช . ไดชี้แจงในประเด็นสุดทายวาเปนคําสั่งของ
สํานักงาน กสทช. ลงนามโดยเลขาธิการ กสทช. สวนในประเด็นอ่ืนๆ จะได
มอบหมายใหสวนงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  :  การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๗๒๖/๒๕๕๖ : มส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๗๒๖/๒๕๕๖ ระหวาง

บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด 
ผูฟองคดี กับ สํานักงาน กสทช. ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และ กสทช. ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  



๙ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  :  การช้ีแจงขอเท็จจริงในคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๖๔/๒๕๕๕ : กสท. , มส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการชี้แจงขอเท็จจริงในคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๖๔/๒๕๕๕ ระหวาง

นายสิริวัฒน ตันติฤทธิศักดิ์ (ผูฟองคดี) กับ กสทช. (ผูถูกฟองคดีท่ี ๑) และ กสท. 
(ผูถูกฟองคดีท่ี ๒) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  :  ผลการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๔๗๘/๒๕๕๔ : มส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๑๔๗๘/๒๕๕๔ ระหวาง 

นายประมุท สูตะบุตร (ผูฟองคดี) กับ กสทช. (ผูถูกฟองคดีท่ี ๑) คณะอนุกรรมการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (ผูถูกฟองคดีท่ี ๒) สํานักงาน กสทช. (ผูถูกฟอง
คดีท่ี ๓) และ เลขาธิการ กสทช. (ผูถูกฟองคดีท่ี ๔) ซ่ึงศาลไดมีคําพิพากษา     
คดีหมายเลขแดงท่ี ๘๓๔/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พิพากษายกฟอง 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.  เสนอ  

  
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ใหขอสังเกตเก่ียวกับประเด็นคําวินิจฉัยของศาลปกครองคดีท่ี

นายประมุท สูตะบุตร ฟอง กสทช. ซ่ึงศาลปกครองไดมีคําวินิจฉัยประเด็นการ
ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร โดยกําหนดวาระยะเวลาท่ีไมลาชาเกินสมควร
จะตองดําเนินการภายใน ๙๐วัน  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕     :   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  :  ความเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามความเห็นของ กสทช. สุทธิพลฯ และ กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ 

พรอมทั้ง มอบหมายใหสํานักงาน กสทช .  พิจารณาใหความรวมมือและ     
อํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม กสทช. ในการประชุม
คราวตอไป 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  :   การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําป ๒๕๕๖ (ระหวางเดือนกรกฎาคม – 
เดือนธันวาคม ๒๕๕๖) : ปบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการแผนการประชุม กสทช. ประจําป ๒๕๕๖ (ระหวางเดือน

กรกฎาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๖) ตามท่ีสํานักงาน กสทช.  เสนอ ท้ังนี้ โดยให
ปรับแกไข ดังนี้ 

 ๑. การประชุม กสทช. เดือนกรกฎาคม  ในวันท่ี ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  
 ๒. การประชุม กสทช. เดือนสิงหาคม   ในวันท่ี ๑๔  สิงหาคม    ๒๕๕๖ 
 ๓. การประชุม กสทช. เดือนกันยายน   ในวันท่ี ๑๘  กันยายน   ๒๕๕๖ 
 ๔. การประชุม กสทช. เดือนตุลาคม  ในวันท่ี ๑๖  ตุลาคม    ๒๕๕๖ 
 ๕. การประชุม กสทช. เดือนพฤศจิกายน   ในวันท่ี ๑๓   พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
 ๖. การประชุม กสทช. เดือนธันวาคม   ในวันท่ี ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. ศึกษาประเด็นขอกฎหมายกรณีการ

แจงเวียนมติท่ีประชุม ตามท่ีมีบันทึกการศึกษาดูงานการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) 
แลวรายงานไวในสวนขอ ๒.๑ ขอยอย ๑๑ วาเรื่องการแจงเวียนมติกระทําได
เฉพาะกรณีเรงดวนนั้น เนื่องจากทาง กฟผ. ปรากฏวามีขอระเบียบรองรับการ
กระทําดังกลาวอยู ดังนั้น ตองพิจารณาวาในกรณีของ กสทช. ระเบียบขอบังคับ
การประชุมท่ีมีอยูมีขอกําหนดดังกลาวหรือไม หากไมมีสมควรจะแกระเบียบ
ขอบังคับหรือไมอยางไร เนื่องจากหากไมมีระเบียบรองรับ การแจงเวียนมติให
รับรองก็ยอมไมมีผลทางกฎหมาย นอกจากวาการแจงเวียนเกิดจากการมีมติของ 
ท่ีประชุมอยางชัดเจน ซ่ึงเทากับกระทําบนฐานคําสั่งของท่ีประชุม  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :   การตออายุคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของสํานักงาน กสทช. พรอมท้ังปรับปรุงช่ือ องคประกอบ และอํานาจ
หนาท่ี : เลขาธิการ กสทช. , ปบ. 

  
มติท่ีประชุม อนุมัติในหลักการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนของสํานักงาน กสทช. โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และมีวาระ   
การปฏิบัติหนาท่ี ๑ ป ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ . ๒๕๕๓ ท้ังนี้  โดยใหรับ
คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔ (๒) ขอ ๑๕ และขอ ๑๗ ของระเบียบ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ วาดวยการประชุมคาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ อนึ่ง สําหรับอนุกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูแทนของ กสท./กทค. ใหสํานักงาน กสทช. ประสาน ประธาน กสท. /
ประธาน กทค. แลวนําเสนอประธาน กสทช. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 



๑๑ 
 

  

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนของสํานักงาน กสทช. ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ
ของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี 
๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  :  การพิจารณาขยายวาระการดํารงตําแหนงของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร

และสรางศูนยการเรียนรูของสํานักงาน กสทช. : คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร
และสรางศูนยการเรียนรูฯ , วย. 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติในหลักการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสรางศูนย 

การเรียนรูของสํานักงาน กสทช. โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และ 
วาระการปฏิบัติหนาท่ี ๑ ป ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓  
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท้ังนี้ โดยใหรับ
คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔ (๒) ขอ ๑๕ และขอ ๑๗ ของ
ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการประชุมคาตอบแทน และคาใชจายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ อนึ่ง สําหรับอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูแทนของ กสท./กทค.  
ใหสํานักงาน กสทช. ประสาน ประธาน กสท. /ประธาน กทค. แลวนําเสนอ
ประธาน กสทช. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 

  ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและ
สรางศูนยการเรียนรูของสํานักงาน กสทช. ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช . ครั้ง ท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมประเด็น เรื่อง 
รางหลักสูตรนักบริหารกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมระดับสูงรุนท่ี ๑ และการจัดตั้งสถาบันวิทยาการ กสทช .  
(NBTC Academy) โดยใหแยกเรื่องนําเสนอรายละเอียดใหท่ีประชุมพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 
 
 



๑๒ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕  :   ผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดให
เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคม ในกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ    
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. .... : กสท. , มส. , จส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีตอความคิดเห็นสาธารณะตอราง

ประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดใหเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคม 
ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ไดรับยกเวนไมตองไดรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. ....  ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงานฯ นําไปลงเผยแพรในเวปไซตของ
สํานักงาน กสทช. ตอไป 

 ๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบรางประกาศ กสทช . เรื ่อง กําหนดให    
เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคม ในกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นที  
ศุกลรัตน) เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงานฯ นําเสนอประธาน กสท. เพ่ือลงนาม   
ในประกาศดังกลาวขางตนในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพื่อ   
นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  

  อนึ่ง กสทช. ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผูมีอํานาจลงนาม     
ในประกาศ พรอมท้ังตั้งขอสังเกตในประเด็นเรื่องผูคาปลีกวาตองไดรับ
อนุญาตดวยหรือไม โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง  

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๕๒๕ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 
ดังนี้   

  “เนื่องจากยังไมมีการตรวจสอบในประเด็นเก่ียวกับผู มีอํานาจลงนาม       
ในรางประกาศ กสทช. ใหชัดเจนวาแนวทางท่ีชอบดวยกฎหมายเปนเชนไร 
ผมจึงยังคงขอสงวนความเห็นในประเด็นดังกลาว เนื่องจากเห็นวาตาม
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) นั้น กําหนดให 
กสทช. เปนผูมีอํานาจหนาท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจ
หนาท่ีของ กสทช. และแมตามมาตรา ๒๓ วรรคทายของพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาว จะกําหนดวา ในการปฏิบัติหนาท่ี กสทช. อาจมอบหมายให
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทนก็ได แตอํานาจในการลงนาม
รางประกาศฯ เปนอํานาจสําคัญและเปนอํานาจหนาท่ีเฉพาะของประมุข   
ในองคกร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไวสําหรับปฏิบัติดวยตนเอง ในการ
เห็นชอบรางกฎหมายตามลําดับชั้นไป ผมจึงเห็นวา ในการลงนามในรางประกาศ
ตางๆ นั้นควรให ประธาน กสทช. เปนผูลงนามเทานั้น เพ่ือปองกันมิใหเกิด    



๑๓ 
 

  

ขอพิพาทเรื่องความชอบดวยกฎหมายของรางประกาศเปนคดีปกครองจาก
การใชอํานาจทางปกครองของเจาหนาท่ีท่ีตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมี
อํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและ          
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)  

          ในสวนเนื้อหาของรางประกาศ มีประเด็นเก่ียวกับการยกเวนไมตอง 
รับใบอนุญาตในการมีและใช ซ่ึงเครื่องโทรคมนาคม คืออุปกรณแปลง
สัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (Set top box) แตมิไดยกเวน
ในการทํา นําเขา นําออก หรือคา ซ่ึงอุปกรณดังกลาว อยางไรก็ตาม โดยท่ี
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ ไดกําหนดคํานิยามคําวา “คา หมายความ
รวมถึง การมีไวในครอบครองเพ่ือขายหรือซอมแซมดวย” ดังนั้น เม่ือ (ราง) 
ประกาศฯ ยกเวนเฉพาะไมตองไดรับอนุญาต มี/ ใช Set top box (๒ กรณี) 
เทานั้น การคา Set top box ไมวาจะโดยหางรานหรือแมแตการขายปลีก 
ในรูปอ่ืนใดจึงตองไดรับใบอนุญาตดวย มิฉะนั้นจะเขาขายมีความผิดตาม 
มาตรา ๖ และ ๙ (๖) ประกอบมาตรา ๒๓ (ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือจําคุกไมเกินหาป หรือท้ังปรับท้ังจํา) ซ่ึงผมเห็นวาจะเปนประเด็นปญหา
และขัดตอเจตนารมณของประกาศฯ เอง ท่ีตองการอํานวยความสะดวก   
แกประชาชนในการใช Set top box รับชมกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
อยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรตรวจสอบประเด็นเรื ่องการไมยกเวน          
ในเรื่องคาใหชัดเจนวาจะสงผลอยางไรบาง เพ่ือไมเกิดปญหาทางปฏิบัติ     
ในอนาคต ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖  :  การรับฟงความเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป เรื่อง การอนุญาต

ใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices)        
ยานความถี่วิทยุ  ๕๗ – ๖๖ GHz : กทค. , คท. , ทท. 

 

มติท่ีประชุม ๑.   เห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแลตอรางประกาศ 
เรื่องการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range 
Devices) ยานความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ GHz ในลักษณะ Wireless Local 
Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network   
(WPAN) พ.ศ. .... และรางประกาศ กสทช. วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของ      
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น 
(Short Range Devices) ยานความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ GHz ในลักษณะ 
Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal 
Area Network (WPAN) พ.ศ. .... ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท เห็นชอบในหลักการรางประกาศ เรื่องการอนุญาตใหใช
เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ยานความถ่ีวิทยุ 
๕๗ - ๖๖ GHz ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ   
Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. .... และรางประกาศ  กสทช. 



๑๔ 
 

  

วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เรื่อง        
เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ยานความถ่ีวิทยุ 
๕๗ - ๖๖ GHz ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ 
Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. .... โดยใหสํานักงาน กสทช. 
ไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย และประชาชนท่ัวไปตอราง
ประกาศ กสทช. ท้ัง ๒ ฉบับ ระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยใหใชวิธีเผยแพร
เอกสารรับฟงความคิดเห็นในเวปไซตของสํานักงาน กสทช. และใหยื่นเอกสาร
เสนอความเห็นตอสํานักงานฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไป
ตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗  :   รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการในกรณีส้ินสุดการ

อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี พ.ศ. .... : กทค. , 
คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ฯ ๑๘๐๐ MHz 
, คณะทํางานกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบฯ , คณะทํางานการมีสวนรวมฯ  

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

รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ พลเอก สุกิจฯ  
กสทช.ประเสริฐฯ และ กสทช.พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ) มีมติเห็นชอบรางประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน 
หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... และใหนํารางประกาศ
ดังกลาว ไปจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ สําหรับเสียงขางนอย (กสทช.ประวิทยฯ 
และ กสทช.สุภิญญาฯ) มีมติไมเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุมมีมติรับรองมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๗ รางประกาศ กสทช. เรื่อง 

มาตรการคุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญา
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 ๒. กสทช. สุทธิพลฯ ติดภารกิจท่ีตางประเทศ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ติดภารกิจ 
ไมไดเขารวมประชุม 

 ๓. รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๒/๑๔๒ ลงวันท่ี 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ ดังนี้ 

  ๓.๑   การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนการใหบริการสาธารณะประเภทหนึ่ง 
มีความจําเปนท่ีตองคํานึงถึงการใหบริการโดยตอเนื่อง 

  ๓.๒ การยุติการใหบริการตองมีการกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมและแจงให
ผูใชบริการทราบ เพ่ือไมใหกระทบตอประโยชนสาธารณะ 



๑๕ 
 

  

 ๓.๓ แมการยุติการใหบริการตามสัญญาสัมปทานและการสรางกระบวนการ
เปลี่ยนผานมีวัตถุประสงคเพ่ือการคุมครองประโยชนสาธารณะและ
การใหบริการสาธารณะโดยตอเนื่อง แตตองคํานึงถึงประเด็นทาง
กฎหมายโดยรอบคอบ 

  กระผมเห็นชอบการอนุมัติใหนํา (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนการสรางกระบวนการในการคุมครอง
ประโยชนสาธารณะ ตาม ๓.๑ และ ๓.๒ ซ่ึงรายละเอียดใน (ราง) ประกาศฯ 
ไดมีการพิจารณาโดยรอบคอบโดย กทค. แลว ท้ังนี้ ในการดําเนินการ
ดังกลาวยังมีประเด็นขอกฎหมายท่ียังไมชัดเจน ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการ
ดังกลาวเปนไปดวยความรอบคอบ จึงเห็นควรหารือกับคณะอนุกรรมการท่ี
ปรึกษากฎหมายของ กสทช. หรือคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงสามารถ
ดําเนินการไดไปพรอมๆ กับการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ หรือภายหลัง
จากการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะได 

 ๔. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๗๙ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ขอใหแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงานการประชุม จํานวน  ๒ หนา 
ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๒     

 ๕. กสทช. ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี ๑๐๐๓.๑๐/๕๒๗ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ขอใหแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงานการประชุม จํานวน  ๒ หนา ท้ังนี้ ตาม
มติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๒     

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘  :   การกําหนดทาทีเบ้ืองตนสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควา

ดวยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย 
(JTC) ครั้งท่ี ๒๓ ในประเด็นดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม : รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจภูมิภาค
และบูรณาการ ,วภ. 

  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบ การกําหนดทาทีเบื้องตนสําหรับการประชุม

คณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุ ตามบริเวณ
ชายแดนไทย - มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๓ (The 23rd Meeting of Joint Technical 
Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along 
Thailand - Malaysia Common Border - JTC) ระหวางวันท่ี ๒๔ - ๒๘ 
มิถุนายน  ๒๕๕๖ ตามความเห็นของ กสท. และ กทค. ในประเด็นดานกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  



๑๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙  :   ความเห็นเบ้ืองตน (Preliminary View) ของประเทศไทยตอการประชุม
เตรียมการประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของ
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟก ครั้งท่ี ๒ (APG15-2) : คณะทํางานเตรียมการประชุม
ใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคมฯ , วภ. 

  
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการประชุมคณะทํางานเตรียมการประชุมใหญระดับโลกวาดวย

วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ตามท่ีคณะทํางานเตรียมการประชุมใหญระดับโลก
วาดวยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ เสนอ  

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบเอกสารความเห็นเบื้องตนของประเทศไทย  
ท่ีจะเสนอตอการประชุมเตรียมการประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเซียแปซิฟก ครั้งท่ี ๒ (APG15-2) จํานวน ๓ ฉบับ 
ตามท่ีสํานักงานกสทช. เสนอ ดังนี้ 

  ๒.๑ การกําหนดความถ่ีวิทยุเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ IMT 
  ๒.๒ การกําหนดกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมเปนกิจการหลักเพ่ิมเติมอีก 

๓๐๐ MHz ในยาน ๑๓- ๑๗ GHz 
  ๒.๓ การศึกษาความเปนไปไดท่ีจะทําใหมาตรเวลาอางอิงมีความตอเนื่อง 

(Continuous reference time-scale) โดยการปรับ UTC หรือดวย
วิธีการอ่ืน  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ติดภารกิจมิไดรวมลงมติวาระนี้ในท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ :  ขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา ๕๓ (๔) แหง พระราชบัญญัติ

องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใชในการดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ USO โทรคมนาคม ประจําป ๒๕๕๖ : กทค., ทบ. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบโครงการและการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุน

โครงการตามแผนปฏิบัติการ USO โทรคมนาคม ประจําป ๒๕๕๖ จํานวน ๕ 
โครงการ ๑ งาน ภายในกรอบวงเงิน ๑,๐๒๘.๙๑ ลานบาท ท้ังนี้ โดยใหจัดสรร
เงินกองทุนฯ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๔๙๕.๗๖ ลานบาท และผูกพัน
งบประมาณป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ จํานวน ๕๓๓.๑๕ ลานบาท ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ติดภารกิจมิไดรวมลงมติวาระนี้ในท่ีประชุม 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑  :  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการเปนเจาภาพจัดงาน ITU Telecom 
World ๒๐๑๓ รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวนเงิน 
๓๐.๐๐ ลานบาท : คณะทํางานประสานงานเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการ
ดําเนินนโยบายรัฐบาลฯ, ยย.   

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหการสนับสนุนงบประมาณในการเปนเจาภาพจัดงาน ITU 

Telecom World ๒๐๑๓ ใหแกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในลักษณะเงินสนับสนุน จํานวนเงิน ๓๐ ลานบาท ท้ังนี้ โดยเบิกจายจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖ ของสํานักงาน กสทช. รายการเงินงบกลาง
กรณีฉุกเฉินและจําเปน ตามระเบียบ กทช. วาดวยการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
ท่ีสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กทช. และสํานักงาน กทช. พ.ศ. 
๒๕๕๑ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ติดภารกิจมิไดรวมลงมติวาระนี้ในท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒  :   การปรับปรุงประมาณการรายรับ ประจําป ๒๕๕๖, การจัดสรรกรอบวงเงิน

งบประมาณรายจายเพ่ิมกลางป ประจําป ๒๕๕๖ และการจัดทําประมาณการ
รายรับ ประจําป ๒๕๕๗ : ยย. 

 
มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงประมาณการรายรับ ประจําป ๒๕๕๖ การจัดสรร

กรอบวงเงินงบประมาณรายจายเพ่ิมกลางป ประจําป ๒๕๕๖ พรอมการจัดทํา
ประมาณการรายรับ ประจําป ๒๕๕๗ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของสํานักงาน กสทช . ตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงประมาณการรายรับ ประจําป ๒๕๕๖ จากเดิม จํานวน 

๓ ,๕๑๓ .๖๐๒ ลานบาท ปรับเพ่ิมจํานวน ๕๕๓ .๓๕๗ ลานบาท รวม    
ประมาณการรายรับ จํานวน ๔,๐๖๖.๙๕๙ ลานบาท 

๒.  เห็นชอบการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรายจายเพ่ิมกลางป ประจําป ๒๕๕๖ 
(แบบสมดุล) ภายในกรอบวงเงินท่ีเพ่ิมข้ึน ๕๕๓.๓๕๗ ลานบาท ท้ังนี้ ให
สํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการดังนี้ 

๒.๑  ใหพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม 
พรอมรวบรวมจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณเพ่ิม
กลางป เพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาการดําเนินงานท่ีเหลืออยู  

๒.๒  สําหรับการพิจารณาจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรายจายเพ่ิมกลางป 
ประจําป ๒๕๕๖ ท่ีประชุม มีมติใหประธาน กสทช. และรองประธาน กสทช. 
ท้ัง ๒ ทาน รวมกันพิจารณากําหนดกรอบวงเงินงบประมาณของแตละดาน



๑๘ 
 

  

ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล ท้ังนี้ ในสวนของงบประมาณกลาง ดานการ
บริหารองคกร ขอใหติดตามสอบถามกรรมการติดตามประเมินผล 
รวมถึงกรรมการตรวจสอบภายในดวยวามีความประสงคจะใช
งบประมาณดําเนินโครงการใดหรือไม  เ พ่ือใช โอกาสท่ีมีวงเ งิน
งบประมาณเพ่ิมข้ึนมาดําเนินการจัดสรรใหได 

๒.๓  ใหสํานักงาน กสทช. รวบรวมรายละเอียดในขอ ๒.๑ และ ๒.๒ สงให
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. พิจารณา
และนําเสนอท่ีประชุม กสทช .  พิจารณากอนจัดทําเปนเอกสาร
งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม) โดยขอใหสรุปขอมูล
การใชจายงบประมาณตามกรอบเดิมวาเปนไปตามแผนอยางไร และมี
งบประมาณคงเหลือเทาไร เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

๓.  เห็นชอบการจัดทําประมาณการรายรับ ประจําป ๒๕๕๗ ตามแนวทางเลือกท่ี ๑ 
ประมาณการรายรับ ประจําป ๒๕๕๗ จํานวน ๕,๔๕๗.๒๐๕ ลานบาท 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓  :  ขอเสนอสมัชชาปฏิรูประดับชาติท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ี กสทช. : กสทช. 

สุภิญญาฯ 
  
มติท่ีประชุม รับทราบขอเสนอสมัชชาปฏิรูประดับชาติท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ี กสทช.  

และ ใหสํานักงาน กสทช. ประมวลสรุปนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาตอไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔  :  รางประกาศ กสทช. เรื่อง ประมวลจริยธรรมของกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และรางระเบียบ กสทช. วาดวย
ประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจางของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : 
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ , นย. 

  
มติท่ีประชุม มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. สงขอคิดเห็นของท่ีประชุมในประเด็นตางๆ ให

คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน 
กสทช. เพ่ือดําเนินการปรับปรุงรางประกาศ กสทช. เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
และรางระเบียบ กสทช. วาดวยประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจางของ
สํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 

 ๑. ประเด็นเรื่องจริยธรรมของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เปนมิติเ พ่ือการบริหารภายในของ      
คณะกรรมการฯ ควรกําหนดเปนเพียงแนวทางปฏิบัติ เชนเดียวกับประกาศฯ 
เดิมของ กทช. ไมควรยกระดับเปนเรื่องฐานอํานาจตามกฎหมาย ดังท่ีมีการ
อางมาตรา ๒๗ (๒๔) ซ่ึงในความเปนจริง กสทช. ไมมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะ
ตรวจสอบกันเองได 



๑๙ 
 

  

 ๒. ประเด็นขอ ๔ วรรคสองท่ีระบุวา กรณีมีการรองเรียน หรือปรากฏเหตุวา
กรรมการประพฤติฝาฝนประมวลจริยธรรมใหกรรมการท่ีเหลือทําหนาท่ี
สอบสวนทางจริยธรรม เห็นวากรรมการไมมีฐานอํานาจตามกฎหมายท่ีจะ
ดําเนินการสอบสวนกันเองได อีกท้ังแนวทางดังกลาวจะกอใหเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติอยางมากในกรณีท่ีกรรมการอ่ืนๆ อยูในสถานะเปนผูเสียหาย
จากการกระทําของกรรมการท่ีถูกรองเรียน ซ่ึงจะเขาหลักผลประโยชนขัดกัน 
ทําใหไมสามารถเปนผูสอบสวนท่ีชอบตามกฎหมายได 

 ๓. ควรทบทวนขอกําหนดในหลายๆ เรื่องใหมีความชัดเจน และสอดคลองกับ
ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสังคมยอมรับ เชน เรื่องการ
รับทรัพยสิน เนื่องจาก กสทช. ยอมตองปฏิบัติตามเกณฑ ป.ป.ช. อยูแลว   
ซ่ึงกําหนดไววามูลคาคือไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงไมควรกําหนดให
แตกตางออกไป อีกท้ังในขอ ๕ ท่ีระบุวา “...ดําเนินการตามควรแกกรณี”  
ถือเปนกฎทางปกครองท่ีกํากวมอยางยิ่ง ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหา จึงควร
ปรับปรุง 

 ๔. ประเด็นขอ ๖ กรณีใหนําประมวลจริยธรรมใชบังคับแกกรรมการอ่ืนตาม 
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เห็นวาไมสามารถ
ดําเนินการได เนื่องจากกรรมการอ่ืนตามกฎหมายดังกลาวมีท่ีมาท่ีชัดเจน
และเฉพาะเจาะจง ไมไดมาจากการแตงตั้งโดยอํานาจของ กสทช. แตอยางใด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕  :  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ

การอนุญาต และกํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมส่ือสาร เพ่ิมเติม จํานวน ๒ ทาน 
: กทค., ปท.๑  

 

มติท่ีประชุม อนุมัติใหแตงตั้ง นายจิตรนรา นวรัตน และ ศาสตราจารย ดร. จตุรนต ถิระวัฒน 
เปนคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาต 
และกํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร แทน ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย 
และ ดร. ชูเกียรติ นอยฉิม อนุกรรมการท่ีขอลาออก  ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ 
กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.
๒๕๕๓ ตามท่ีสํ านักงาน กสทช .  เสนอ ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่ งแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาต 
และกํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร (เพ่ิมเติม) ใหสํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔    
เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
 
 



๒๐ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖  :  รายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและ
จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) ครั้งท่ี ๓ : ตย. 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสาน

และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งท่ี ๓ (The 3rd 
Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand - Cambodia Common 
Border - JTC)  ระหวางวันท่ี ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม  
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. เห็นชอบตามมติของ กสท. และ กทค. ท่ีมีตอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
รวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา (JTC) ครั้งท่ี ๓ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําไปเปน
นโยบายสําหรับการประชุม JTC ครั้งท่ี ๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ :  การเปล่ียนแปลงองคประกอบของคณะอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน : กสท. , ปส. ๓ 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีรองประธาน 
กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ ดังนี้ 
๑.  ใหนายเจริญ คัมภีรภาพ พนจากการเปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ

พิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถ่ีดานกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน และแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสงเสริม
และกํากับการแขงขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

๒. ใหนายฉัตรชัย ชูแกว พนจากการเปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
สงเสริมและกํากับการแขงขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
และแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการ  ในคณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปน
การใชคลื่นความถ่ีดานกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน  

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมและกํากับการแขงขัน   
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และคณะอนุกรรมการพิจารณา   
ความจําเปนการใชคลื่นความถ่ีดานกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน    
ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี    
๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  และมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 
 
 



๒๑ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  : แนวนโยบายกําหนดแผนความถี่วิทยุเพ่ือรองรับ Digital Dividend สําหรับ
ประเทศไทย : ประธาน กสทช.  

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการดําเนินงานของ กสท. ตอกรณีแนวนโยบายกําหนดแผนความถ่ีวิทยุ

เพ่ือรองรับ Digital Dividend สําหรับประเทศไทย ตามท่ี ประธาน กสทช. และ 
รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ และให กสท. จัดทํารายละเอียดนําเสนอ
เรื่องใหท่ีประชุมพิจารณาตอไป 

 
 
ประธาน ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖  ในวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

ใหท่ีประชุมทราบ กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.  
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