
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_________________________ 

 
ผูเขาประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

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

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจาหนาท่ีการประชุม  

 

๑. นายเฉลิมชัย  กกเกียรติกุล ผูอํานวยการกลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย  เจียรานุชาติ ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร 
๓. นายสมสกุล  ชัยกาญจนศักดิ์ ผูบริหารระดับตน  
  กลุมงานเลขาธิการและกํากับดูแลองคกร 
๔. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางอรุณ  วงศศิวะวิลาส  ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นายขจรศักดิ์  ทานานนท  ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
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๗. นางนภาพร  เกงสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวกานตชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวสุภาวดี  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจมมณี ลูกจาง  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม  
 
ผูช้ีแจง 
 

๑. พลเอก ธงชัย  เก้ือสกุล กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๒. ดร. พันศักดิ์  ศิริรัชตพงษ กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๓. ดร. นันทพล  กาญจนวัฒน กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๔. รศ. ดร. พนา  ทองมีอาคม กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๕. นายพากเพียร  สุนทรสิต ผูเชี่ยวชาญพิเศษ (ช ๑) 
๖. นายดํารงค  วัสโสทก ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๗. นายฉันทพัทธ  ขําโคกกรวด ผูอํานวยการกลุมงานการพัสดุและบริหารทรัพยสิน 
๘. นายเสนห  สายวงศ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ 
๙. นายนิพนธ  จงวิชิต  รักษาการผูอํานวยการกลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๑๐. นายวเรศ  บวรสิน รักษาการผูอํานวยการกลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึง
และเพ่ือสังคม 

๑๑. นายสมศักดิ์  หล่ําศรี ผูบริหารระดับตน กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

๑๒. นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ 
๑๓. นางสาวรุจิรัตน  โกยกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานบริการโทรคมนาคม

โดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๑๔. นายธรรศ  ธรรมฤทธิ์  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กลุมงานกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 
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๑๕. นางสาวนิศารัตน  สมัครนิล  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  กลุมงานกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๑๖. นางสาวพรกนก  เท่ียงธรรม  พนักงานปฏิบัติการระดับตน กลุมงานกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๑๗. นางสาวการยสิริ กิตติกุลญัญโรจน  พนักงานปฏิบัติการระดับตน กลุมงานกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๑๘. นางสาวณิตญาภรณ  วาจศร  ลูกจาง  กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน
สาธารณะ 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
  
 
ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑    :   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดเปนประธานในพิธีลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เรื่องหองปฏิบัติการทดสอบในการ
ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง สําหรับการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหวางสํานักงาน กสทช. กับ 
หนวยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย รวม ๓๑ แหง ณ อาคารหอประชุม 
สํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ ความรวมมือท่ีเกิดข้ึนนับเปนกาวท่ีสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและภาคอุตสาหกรรม       
ดานวิทยุกระจายเสียงใหมีมาตรฐานเปนสากล ซ่ึงจะเปนการแบงเบาภาระ
ของสํานักงาน กสทช.  

๒. เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสทช. ไดใหการตอนรับ Prof. Hitochi 
Mitomo จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุน ในโอกาสท่ีเดินทางมาเยือน
ประเทศไทยและขอเขาพบเพ่ือเยี่ยมคารวะประธาน กสทช. โดยไดมีการ
หารือแนวทางความรวมมือการจัดอบรมเก่ียวกับนโยบายการใชประโยชน
จากโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 



๔ 
 

  

                       ๓.   เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒ ป วันคลายวันสถาปนาสํานักงาน กสทช. ในวันท่ี 
๗ ตุลาคมปนี้ สํานักงาน กสทช. กําหนดจัดกิจกรรม NBTC DAY ประจําป ๒๕๕๖ 
ข้ึนในระหวางวันท่ี ๑ - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยจะจัดกิจกรรมเหมือนในปท่ีผานมา 
อาทิ การบรรยายพิเศษในหัวขอ “ประชาคมอาเซียน : ผลกระทบและการปรับตัว
ของสํานักงาน กสทช.” โดย ดร.สมเกียรติ ออนวิมล และกิจกรรมบันเทิง
จากศิลปนคายตางๆ นอกจากนี้ สํานักงานฯ ไดจัดใหมีโครงการประกวด
แผนพัฒนางานของกลุมงานในสํานักงาน กสทช. เพ่ือสงเสริมใหพนักงาน
เปนผูมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองคกร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสรางกลไกการมีสวนรวมของพนักงานภายในองคกร ซ่ึงได
จัดหารางวัลใหเหมือนในปท่ีผานมา 

๔.  ในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงเปนวันคลายวันสถาปนาสํานักงาน กสทช. 
ในชวงเชาจะมีพิธีถวายสักการะและบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระรูปจอมพลสมเด็จพระราช
ปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช 
และพลเอกพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน และ
สักการะศาลพระภูมิชัยมงคล ตอจากนั้น จะมีพิธีสงฆเพ่ือบําเพ็ญกุศล
ทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระราชกุศลและพระกุศลฯ สําหรับรายละเอียด
กําหนดการ สํานักงาน กสทช. จะแจงใหกรรมการทุกทานทราบในโอกาสตอไป 

๕. ขอแสดงความยินดีกับเลขาธิการ กสทช. ท่ีไดรับพระราชทานปริญญา      
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ประจําป ๒๕๕๕ ขอเชิญกรรมการ กสทช. และผูเขารวมประชุมฯ ทุกทาน ได  
ปรบมือเพ่ือเปนเกียรติและแสดงความยินดีกับเลขาธิการ กสทช. ในโอกาส
ดังกลาว  

 
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  :  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
มติท่ีประชุม            ๑. รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๔ สิงหาคม 

๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยใหแกไขมติท่ีประชุมในระเบียบ
วาระท่ี ๕.๑๒ ตามท่ี กสทช. พลเอก สุกิจฯ ขอแกไข ดังนี้  

  “เห็นชอบให กสท. ดําเนินการได โดยใชหลักเกณฑเดียวกับประกาศประธาน
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ กสทช. ฉบับลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ หาก    
มีความจําเปนตองปรับปรุงประกาศดังกลาว ใหนําเสนอท่ีประชุม กสทช. อีกครั้ง” 
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 ๒. รับทราบรายงานเรื่อง เอกสารรางประกาศ กสทช. เรื่องการแตงตั้งเจาพนักงาน   
ผูออกใบอนุญาตและการแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและการมอบหมายให
พนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติการแทน กสทช. ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช .ประวิทยฯ ขอใหนําขอความสงวนความเห็นตามบันทึกขอความท่ี      

สทช. ๑๐๐๓.๑๐/ ๗๒๘ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๑ หนา บรรจุใน
สวนหมายเหตุทายระเบียบวาระท่ี ๕.๘ พรอมท้ังนําบันทึกความเห็นท่ี สทช. 
๑๐๐๓.๑๐/๗๒๗ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๕ หนา แนบทายใน
รายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    :    รายงานผลการดําเนินงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม              รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ   

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

และกิจการโทรทัศน ระหวางวันท่ี ๑๙ สิงหาคม – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ี
ประธาน กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ 

 
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   ๕ 
เรื่อง ดังนี้ 
 



๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานการเขารวมบรรยายในงานสัมมนา “Independent Media Broadcasting 
and Pluralism in Indonesia” และรวมการประชุมกับองคกรกํากับดูแลส่ือ 
ระหวางวันท่ี ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย : 
กสทช. สุภิญญาฯ 

  
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานการเขารวมบรรยายในงานสัมมนา “Independent Media 

Broadcasting and Pluralism in Indonesia” และรวมการประชุมกับองคกร
กํากับดูแลสื่อ ของ กสทช.สุภิญญาฯ และคณะ ระหวางวันท่ี ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ตามเอกสารท่ี กสทช. สุภิญญาฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  :  รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน

โดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖ : กทค., สท. 
 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิจารณาเห็นวา ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง รางประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนเรื่องท่ีจะตองนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนั้น จึงเห็นชอบ
ใหนําเรื่องนี้ไปนําเสนอในระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ ตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :  สรุปผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม    

ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ครั้งท่ี ๒ (APG15-2) : วภ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ สรุปผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม 

ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ครั้งท่ี ๒ (APG15-2) ระหวางวันท่ี ๑ – ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ประเทศไทย และความเห็นเบื้องตนของภูมิภาคเอเชีย  
และแปซิฟก ตอระเบียบวาระท่ีประเทศไทยเสนอเอกสารความเห็น จํานวน ๓ ฉบับ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

    
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔   :  รายงานการเขารวมประชุมองคกรกํากับดูแลระดับโลกครั้งท่ี ๑๓ (Global 

Symposium for Regulators – GSR ๑๓)  และการเขารวมประชุมระดับทวิภาคี
กับองคกรกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแหงสาธารณรัฐโปแลนด ระหวางวันท่ี  
๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงวอรซอ สาธารณรัฐโปแลนด : กสทช. สุทธิพลฯ 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานการเขารวมประชุมองคกรกํากับดูแลระดับโลกครั้งท่ี ๑๓ (Global 

Symposium for Regulators – GSR ๑๓) และการเขารวมประชุมระดับทวิภาคี
กับองคกรกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแหงสาธารณรัฐโปแลนด ของ กสทช.
สุทธิพลฯ และคณะ ระหวางวันท่ี ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงวอรซอ 
สาธารณรัฐโปแลนด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  :  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๖ : ปบ. 

  
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือน

สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ – ๗/๒๕๕๖ (งานคาง
ดําเนินการ) จํานวน ๓๐ เรื่อง แยกเปนดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๑๑ เรื่อง  
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑๙ เรื่อง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ไดใหขอสังเกตรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติ   

ท่ีประชุม กสทช. ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ โดยขอใหสํานักงาน กสทช. รับไป
พิจารณาดําเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้  

 ๑. ลําดับท่ี ๑ เรื่อง ระเบียบ กสทช. วาดวยการขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ท่ีสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอใหเรงรัดการปรับปรุงระเบียบใหมีความรอบคอบรัดกุม
ยิ่งข้ึน และใหสํานักงานฯ ตรวจสอบกระบวนการสนับสนุนเงินท่ีผานมาวา
เปนไปตามระเบียบหรือไม ท้ังนี้ ขอใหตระหนักวา แมจะมีการระบุจํานวนเงิน
และโครงการท่ีขอการสนับสนุนไวในงบประมาณรายจายประจําป ท่ี   
กสทช. พิจารณาอนุมัติแลว แตก็มิไดหมายความวาโครงการสนับสนุนนั้นๆ 
จะไดรับการอนุมัติแลว เพราะเปนเพียงข้ันตอนการอนุมัติกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจายประจําป ในสวนของโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนยังคง
ตองผานการพิจารณาและดําเนินการตามระเบียบขอรับการสนับสนุนอยูดี 

 ๒. ลําดับท่ี ๖ เรื่อง รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ในการประชุมครั้งนี้เพ่ิงมี
การบรรจุเปนระเบียบวาระเพ่ือทราบ ๔.๒ ซ่ึงท่ีประชุมไดอภิปรายไปวาสมควร
เปนวาระเพ่ือพิจารณา แตรายงาน  ผลการดําเนินงานกลับระบุวาอยูระหวางรอ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นจึงขอใหแกไขใหถูกตองตรงตามท่ีเปนจริง 

 ๓. ลําดับท่ี ๑๑ เรื่อง การขอสนับสนุนทุนการศึกษาไปตางประเทศ ขอใหเรง
ดําเนินการ เนื่องจากในเดือนตุลาคมจะถึงกําหนดตองเดินทางไปศึกษาแลว  

 ๔. ลําดับท่ี ๑๒ เรื่อง รางประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามวาระท่ี 
๔.๒ เรื่องนี้มติท่ีประชุม กสทช. ใหไปรับฟงความคิดเห็นโดยสอบถามใน
ประเด็นเรื่องผูมีหนาท่ีจัดสรรรายไดครอบคลุมถึง ผูรับสัมปทานดวยหรือไม 
ตามรายงานก็ชัดเจนวาผูเขารวมสวนใหญเห็นวาควรใหครอบคลุม ซ่ึงเปน
เรื่องท่ีมีการรายงานท่ีประชุม กทค. ทราบดวยแลว 

 ๕. ลําดับท่ี ๑๓ เรื่อง มาตรฐานการคํานวณอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม เปนเรื่องท่ีมีการบรรจุเปนวาระพิจารณาในวันนี้ ตามรายงานท่ี
ระบุวาอยูระหวางเสนอ กทค. เพ่ือกลั่นกรองจึงไมถูกตอง ขอใหแกไขเชนกัน 



๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕     :   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  :  ขอความเห็นชอบโครงการท่ีขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชนสาธารณะประจําป ๒๕๕๖ (ประเภทท่ี ๑) : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมไดพิจารณาเห็นวา เนื่องจากในการรับรองมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี  

๘/๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการท่ีขอรับการ
สงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง   
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ ประจําป 
๒๕๕๖ (ประเภทท่ี ๑) ท่ีประชุม กสทช. ไดปรับแกไขมติซ่ึงมีประเด็นเพ่ิมเติม
แตกตางจากรางมติเดิมท่ีจัดสงใหคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 
อาทิ ประเด็นความชอบดวยกฎหมายในการจัดสรรเงินใหแกบุคคลภายนอกวาจะ
ดําเนินการไดหรือไม ดังนั้น จึงมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. แจงมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ ท่ีผานการรับรองแลวใหคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนาฯ เพ่ือจัดทําคําชี้แจงเพ่ิมเติม และนําเสนอ ท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 
หมายเหตุ กสทช . ประวิทยฯ ขอใหสํานักงาน กสทช . จัดสงรายละเอียดโครงการท่ี  

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เห็นควรใหการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อใชเปนขอมูลในการประกอบการพิจารณา รวมทั้ง ขอให
ตรวจสอบความเห็นของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมายของ กสทช.     
ในประเด็นเรื่อง นิยาม / ความหมายของคําวา “เห็นชอบ” ท้ังนี้ เพ่ือใหการพิจารณา
มีความชัดเจนและเปนไปดวยความถูกตอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  :   โครงการประกวดแอปพลิเคชันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู รองรับ      

การใชงานแท็บเล็ต : ทบ. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหนําเรื่องดังกลาวเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุม       

ครั้งตอไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :   การคืนเงินและเรียกชําระเงินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง 

ประจําป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : ทบ. 
 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. คืนเงินคาบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน  โดยท่ัวถึง 

ประจําป ๒๕๕๒ ใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จํานวน ๗ 
ราย ท่ีชําระไวเกิน จํานวนเงิน ๓.๐๙ ลานบาท ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๙ 
 

  

 ๒. เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. เรียกเก็บเงินคาบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยท่ัวถึง ป ๒๕๕๓ จากผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
จํานวน ๓ ราย ท่ีชําระคาบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงยังไมครบถวน 
จํานวนเงิน ๒.๒๑ ลานบาท ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
อนึ่ง ท่ีประชุมไดมีประเด็นความเห็นและขอสังเกตเพ่ิมเติมใหสํานักงานฯ  
รับไปดําเนินการใน ๒ ประเด็น ไดแก  
๑. ในการจัดทําระเบียบ /การพิจารณาตีความขอกฎหมาย ในกรณีการ

โอนทรัพยสินควรท่ีจะตองดําเนินการใหมีความเหมาะสมและถูกตอง 
๒. ขอใหสํานักงานฯ ดําเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมวายังมีกรณีการโอน 

ทรัพยสินอ่ืนๆ อีกหรือไม ท้ังนี้ เพ่ือจะไดดําเนินการใหครบถวนถูกตอง
ตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  :  การแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเพ่ิมเติม : 

กสท., มส. 
 
มติท่ีประชุม   อนุมัติการแตงตั้งผูปฏิบัติงานในสํานักงาน กสทช. เปนพนักงานเจาหนาท่ีและ  

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน ซ่ึงเปนการใช  
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ      
พ.ศ. ๒๕๕๓ ท้ังนี้ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในประกาศ กสทช.   
เรื่อง การแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและการมอบหมายใหปฏิบัติการแทน กสทช.      
ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนเพิ ่มเติม       
และประกาศ กสทช . เรื ่อง การแตงตั ้งเจาพนักงานผู ออกใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ
สํานักงาน กสทช. แตละเขต ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕  : การขยายระยะเวลาและการปรับเปลี่ยนขอบเขตอํานาจหนาท่ีคณะอนุกรรมการ

ประสานงานการบริหารคล่ืนความถี่เพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน : กสท., มส. 

   
มติท่ีประชุม   อนุมัติการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือ  

ความม่ันคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน โดยให มี
องคประกอบ อํานาจหนาท่ีและวาระการปฏิบัติงาน ๑ ป ซ่ึงเปนการใชอํานาจ 
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยใหไดรับคาตอบแทนคาเบี้ยประชุมตามขอ ๑๔ (๒) ขอ ๑๕ 
และ ขอ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. วาดวยการประชุมคาตอบแทนและคาใชจาย
ของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ี รองประธาน กสทช. 
(พันเอก นทีฯ) เสนอ 



๑๐ 
 

  

  ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร      
คลื่นความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   
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 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖  :  ขอเปล่ียนแปลงองคประกอบของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครอง        

และบังคับใชกฎหมายดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท.,    
มส. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครอง

และบังคับใชกฎหมายดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน โดยให      
พันตํารวจเอก ณษ เศวตเลข พนจากการเปนอนุกรรมการฯ และแตงตั้งให     
นายสันติ ปยะทัต เปนอนุกรรมการฯ แทน ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช.   
ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  
ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) เสนอ 

  ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช
กฎหมายดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 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 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗  : การแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณาเปล่ียนแปลงผังรายการ : กสท., 

ปส.๑., ปส.๒., ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติการแตงตั้งผูปฏิบัติงานในสํานักงาน กสทช. ในภารกิจกระจายเสียงและ

โทรทัศน เปนพนักงานเจาหนาท่ี รับมอบอํานาจปฏิบัติการแทน กสทช. ในการ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงผังรายการเฉพาะสวนท่ีเ ก่ียวของกับผังรายการ      
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนการ  
ใชอํานาจของ กสทช . ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร      
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ 

 
 
 
 



๑๑ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘  : การพิจารณารางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับ
การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. .... : กสท., ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม  ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช . เรื่อง 

หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
(ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. .... ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ)เสนอ 

 ๒. มอบอํานาจให กสท. ปฏิบัติหนาท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔)    
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการและใหประธาน 
กสท. ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙  : ขอเปล่ียนแปลงโครงการยอยในโครงการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ     

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนป ๒๕๕๖ : กสท., บส. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการยอยโครงการประเมินคุณภาพรายการใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน โครงการยอยท่ี ๒ โครงการประเมิน    
ในรูปของการประชุมกลุมยอย (Focus Group) กับกลุมผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 
โดยปรับเปลี่ยนเปนโครงการการวิจัยเพ่ือกําหนดนโยบายดานเนื้อหารายการ    
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ภายในกรอบวงเงินเดิมจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตามท่ี กสทช. พลโท ดร. พีระพงษฯ เสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุมมีมติรับรองมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๙  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงโครงการยอยใน

โครงการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   
ป ๒๕๕๖ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐  : การรับฟงความเห็นของผูม ีส วนไดส วนเสียและประชาชนทั่วไป เรื ่อง            

การจัดสรรคล่ืนความถี่ ๒๔.๐๕ - ๒๔.๒๕ GHz และคล่ืนความถี่ ๒๔.๒๕ –
๒๖.๖๕ GHz และการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดารท่ีใช  
ติดตั้งในรถยนต (Vehicle Radar) : กทค., คท., ทท.   

 
มติท่ีประชุม ๑.   เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแลตอรางประกาศ  

๒ ฉบับ ไดแก รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดารท่ีใชติดตั้ง
ในรถยนต (Vehicle Radar) และ รางประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให
ใชเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดารท่ีใชติดตั้งในรถยนต (Vehicle Radar) 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๑๒ 
 

  

 ๒. ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช. รองประธานกสทช. (พันเอก นทีฯ) 
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษฯ 
กสทช. สุทธิพลฯ กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  กสทช. ประเสริฐฯ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ กสทช. สุภิญญาฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ)    
มีมติเห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตใหใช   
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดารท่ีใชติดตั้ง ในรถยนต (Vehicle Radar) และ
รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบเรดารท่ีใชติดตั้งในรถยนต 
(Vehicle Radar) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. 
ไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย และประชาชนท่ัวไปตอ
รางประกาศ กสทช . ท้ัง ๒ ฉบับ ขางตน โดยใหใชวิธีเผยแพรเอกสาร       
รับฟงความคิดเห็นในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. และใหยื่นเอกสารเสนอ
ความเห็นตอสํานักงานฯ โดยใหมีระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็น       
ไมนอยกวา ๓๐ วัน และประกาศเชิญชวนลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน 
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

   ท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกจัดสงใหในภายหลัง 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๘๑๑ ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ ในสวนของ
หมายเหตุของวาระท่ี ๕.๑๐ ดังนี้ 

 “ผมยืนยันความเห็นเชนเดียวกับการพิจารณาในชั้น กทค. วา ผมไมอาจใหความ
เห็นชอบตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ
เรดารท่ีใชติดตั้งในรถยนต (Vehicle Radar) และรางประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุ
คมนาคมระบบเรดารท่ีใชติดตั้งในรถยนต (Vehicle Radar) ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. ได เนื่องจากแมวาท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๕ จะมีมติใหกลุมงาน
การอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคมพิจารณา ศึกษา และนําเสนอแนวทาง 
เก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการพิจารณาอนุญาต รวมถึงการพิจารณายกเวน
ใบอนุญาตเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทดังกลาว แลวใหนําเสนอตอท่ีประชุม กทค.
เพ่ือพิจารณาตอไป แตมติของท่ีประชุมก็อนุมัติการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือ   
ความปลอดภัยท่ีใชในรถยนต เฉพาะคลื่นความถ่ีวิทยุ ๒๔.๐๕ - ๒๔.๒๕ GHz ท่ีมี
กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก (E.I.R.P) ไมเกิน ๑๐๐ mW แตใน 
รางประกาศท่ีสํานักงานฯ ปรับปรุงมานั้นมีการเพ่ิมเติมคลื่นความถ่ี ๒๔.๒๕- 
๒๖.๖๕ GHz กําลังสง -๔๑.๓ dBm/MHz รวมท้ังเพ่ิมเติมมาตรฐานทางเทคนิค
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ของเครื่องวิทยุคมนาคมในคลื่นความถ่ีดังกลาวนั้น ซ่ึงเปนการดําเนินการเกินกวา
ขอบเขตของมติ กทค. 

อีกท้ังตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) กําหนดให
ยานความถ่ี ๒๔.๐๕-๒๔.๒๕ GHz ใชกับกิจการวิทยุหาตําแหนงเปนกิจการหลัก 
แตสําหรับยานความถ่ี ๒๔.๒๕-๒๖.๖๕ GHz ไมไดกําหนดการใชงานสําหรับ
กิจการวิทยุหาตําแหนงไวดวย ตลอดจนไมมีขอกําหนดใหอํานาจกรรมการ
สามารถกําหนดกิจการเพ่ิมข้ึนในภายหลังแตอยางใด และโดยท่ีแผนแมบท   
การบริหารคลื่นความถ่ีเปนกฎทางปกครองท่ีผูกพันหนวยงานของรัฐท้ังปวง   
ผมจึงเห็นวา การอนุมัติจัดสรรคลื่นความถ่ี ๒๔.๒๕-๒๖.๖๕ GHz เพ่ือการใชงาน
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดารท่ีใชติดตั้งในรถยนต (vehicle Radar) 
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงไมอาจกระทําได เวนแตจะมีการแกไขแผนแมบท    
การบริหารคลื่นความถ่ีกอน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ :  รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใช   

ในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ : กทค., สท. 

 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีตอการรับฟงความคิดเห็น

สาธารณะตอรางประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายได       
เพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ   
เพื่อสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้    
ใหสํานักงานฯ นําไปลงเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานฯ ตอไป 

 ๒. ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) 
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษฯ 
กสทช. สุทธิพลฯ กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ กสทช. ประเสริฐฯ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบรางประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับท่ี ๒)    
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ
ประธาน กสทช. เพ่ือลงนามกอนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  

  สําหรับท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทยฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ) 
ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑.  กสทช. ประเสริฐฯ ไดมีขอสังเกต เรื่องรูปแบบการเขียนรางประกาศ ในสวน

ท่ีเปนการยกเลิกขอความ ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีใชในการรางกฎหมาย อาจทําให 
ผูท่ีไมมีความรูทางกฎหมายมีความสับสน จึงขอใหพิจารณารูปแบบการเขียน
ท่ีเขาใจงายในการเผยแพรประกาศดังกลาว 
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 ๒. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๘๑๐ ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 
ในสวนของหมายเหตุของวาระท่ี ๕.๑๑ ดังนี้ 
“ผมเห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศฯ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ และใหนําไปเผยแพรได และเห็นดวยกับ  
แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายไดใหสอดคลองกับ
ขอเท็จจริง เพ่ือเปนการลดผลกระทบตอผูรับใบอนุญาตและลดภาระแก     
ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกรายโดยเสมอหนา แตยังมิอาจใหความ
เห็นชอบตอรางประกาศดังกลาวได เนื่องจากยังไมมีการแกไขคํานิยาม 
“ผูรับใบอนุญาต” ใหชัดเจนและถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมาย      
ในประเด็นท่ีวาผูมีหนาท่ีในการจัดสรรรายไดจากการใหบริการโทรคมนาคม
ใหแกกองทุนฯ นั้นครอบคลุมถึงผูรับสัมปทานดวย ซ่ึงท่ีประชุม กสทช.    
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เคยมีมติชัดเจนวา “ในการจัดรับฟงความคิดเห็นราง
ประกาศฉบับใหม ใหสอบถามในประเด็นนิยามผูรับใบอนุญาตวาครอบคลุม
ถึงผูรับสัมปทานหรือไมดวย เพ่ือไมเกิดชองวางการตีความดังปจจุบัน และ
สํานักงาน กสทช. สามารถบังคับใชประกาศอยางตรงไปตรงมา” และจาก
รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นฯ ก็ปรากฏวามีเพียง บจก. เรียล มูฟ 
ท่ีระบุวาไมควรครอบคลุม ในขณะท่ี บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
เห็นวาควรจัดเก็บจากผูรับสัมปทานดวย แตแนวทางการพิจารณาเหตุผล
ของสํานักงานฯ กลับขัดกับความเห็นท่ีมีการเสนอ 
 อีกท้ัง หากพิจารณาตาม ขอ ๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน    
ก็ไดกําหนดวา “...ใหผูรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการประกอบ 
กิจการโทรคมนาคมทุกราย มีหนาที่จัดสรรรายได...” และมาตรา ๑๘    
แหง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดวา    
“ใหผูรับใบอนุญาตมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึง” ประกอบกับมาตรา ๘๐ กําหนดไววา “ผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมใดท่ีไดรับอนุญาต สัมปทาน สัญญาจากการสื่อสารแหงประเทศไทย
หรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยอยูแลวกอนวันท่ี พ.ร.บ. นี้ใชบังคับ 
ใหถือวาผูนั้นมีสิทธิหนาท่ีและความรับผิดเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตาม 
พ.ร.บ. นี้ดวย” ดังนั้นในทางกฎหมายแลว ผูรับสัมปทานจึงเปนผูรับใบอนุญาต 
และยอมมีหนาท่ีจะตองจัดสรรรายไดจากการใหบริการโทรคมนาคมใหแก
กองทุนฯ ดวย สวนท่ีวาตามขอ ๓ ของประกาศฯ ไดกําหนดใหผูรับใบอนุญาต
หมายถึง “ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมตามท่ีกรรมการกําหนดใหมีหนาท่ี
...” ยอมเปนสวนของการกําหนดนิยามผูรับใบอนุญาต แตในเม่ือบทบัญญัติ
ตามขอ ๔ เปนการใชถอยคําเฉพาะและชัดเจนแลววา “ผูรับใบอนุญาตตาม
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กฎหมายประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย...” การท่ีสํานักงานฯ มีการ
ขยายความวา “ไมรวมถึงผูรับสัมปทาน” จึงไมถูกตองและไมใชอํานาจของ
กรรมการท่ีจะกําหนดตามใจชอบได 

นอกจากนั้น การนําผูรับสัมปทานเขามามีสวนในการจัดสรรรายไดฯ 
เขาสูกองทุนฯ ยังเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหสามารถลดอัตราการเรียกเก็บ
ลงไดอีกมาก ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูประกอบการอยางท่ัวถึง ทุกประเภท
และทุกระดับ” 

 ๓. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/ ๒๗๔  ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 
ในสวนของหมายเหตุของวาระท่ี ๕.๑๑ ดังนี้ 

  “ดิฉันมีความเห็นสอดคลองกับ กสทช. ประวิทยฯ โดยเฉพาะหลักการการ
จัดเก็บรายไดอยางท่ัวถึง ดังนั้น จึงเห็นวา ผูรับสัมปทานตองมีหนาท่ีในการ
นําสงคา USO เชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๐ แหง พ.ร.บ.   
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือลดภาระการนําสง      
คา USO ของผูรับใบอนุญาตทุกราย ซ่ึงในประเด็นนี้ท้ัง บมจ. ทีโอที และ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม ไดสนับสนุนแนวทางดังกลาวตามท่ีปรากฏใน
รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศฯ นอกจากนี้
การนําสงคา USO ยังสอดคลองกับขอ ๔ ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีกําหนดใหผูรับใบอนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย มีหนาท่ีจัดสรร
รายไดจากการใหบริการโทรคมนาคมใหแกกองทุนฯ เพ่ือไปดําเนินการ   
ตามแผน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ : ขออนุมัติดําเนินการโครงการจัดใหมีบริการโทรศัพทสาธารณะ และจัดใหมี

บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงโดยท่ัวถึง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย 
ดวยวิธีการประกวดราคา : กทค. ,สท., พย. 

 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕ .๑๒ เรื่อง ขออนุมัติ

ดําเนินการโครงการจัดใหมีบริการโทรศัพทสาธารณะ และจัดใหมีบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงโดยท่ัวถึง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย     
ดวยวิธีการประกวดราคา ออกไปจนกวาจะมีการนํารางประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลว จึงใหนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 



๑๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓: มาตรฐานการคํานวณอัตราคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม : 
กทค., ชท. 

 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีตอรายงานผลการรับฟง    

ความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานการคํานวณ
อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพรในเว็บไซตสํานักงาน 
กสทช. ตอไป 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานการ
คํานวณอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือลงนามในประกาศกอนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔: การประชุมหนวยงานกํากับดูแลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (ITU Asia-

Pacific Regulatory Roundtable – RR) ครั้งท่ี ๓ : ตย.  
 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให กสทช. สุทธิพลฯ กสทช. ประวิทยฯ และ กสทช. กสทช. สุภิญญาฯ 

เขารวมการประชุมหนวยงานกํากับดูแลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (ITU Asia-
Pacific Regulatory Roundtable – RR) ครั้งท่ี ๓ ระหวางวันท่ี ๑๔ – ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ท้ังนี้ โดยแจงรายละเอียดใหสํานักงาน 
กสทช. เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕: รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสาน   

และจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๓ 
ในประเด็นดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม : วภ. 

  
มติท่ีประชุม  ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสาน

และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๓ 
(The 23 rd Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia Common 
Border – JTC) ในประเด็นดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคมตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. เห็นชอบบันทึกความตกลงรวม (Agreed Minutes) ในสวนของ STF และ 
Working Group 1 (Broadcasting Services) Working Group 2 (Mobile and 
Non-broadcasting) ในประเด็นดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ตามความเห็นของ กสท. และ กทค. 



๑๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖: การย่ืนฟองคดีหม่ินประมาทตอนักวิชาการและส่ือมวลชน : กสทช. ประวิทยฯ, 
กสทช. สุภิญญาฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื ่อง การยื ่นฟองคดีหมิ่นประมาทตอนักวิชาการและสื ่อมวลชน       

ตามเอกสารท่ี กสทช. ประวิทยฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ เสนอ รวมท้ัง ไดรับทราบ 
คําชี้แจงพรอมเอกสารประกอบวาระการประชุม และสําเนาคําฟอง ซ่ึง กทค.     
๔ ทาน ในฐานะผูฟองคดีไดจัดทําข้ึนเพ่ือนําเรียนประธาน กสทช. เพ่ือทราบ  
ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

  อนึ่ง  กสทช. ประวิทยฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ แจงวาจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดสงใหในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/ ๘๑๙ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๕๖ ขอใหแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงานการประชุม จํานวน ๓ หนา 
ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ และมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๘๑๘ ลงวันท่ี ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๙/๒๕๕๖ ในสวนของหมายเหตุของวาระท่ี ๕.๑๖ ดังนี้  

  “ผมนําเสนอระเบียบวาระนี้รวมกับ กสทช.สุภิญญาฯ โดยไมไดตองการ  
กาวลวงในสวนการใชสิทธิฟองคดีในนามบุคคลของ กสทช. ท้ัง ๔ ทาน    
ซ่ึงเขาใจวาทานจะรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเอง แตมีจุดประสงคเพ่ือให
เกิดการหารือเก่ียวกับบทบาทท่ีเหมาะสมของสํานักงาน กสทช. วา กรณีจะ
ดําเนินการ ลักษณะนี้ควรตองมีหลักเกณฑและข้ันตอนอยางไร โดยผมมี
ความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของดังนี้  

  ๑.๑  ในการดําเนินการตอกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับเนื้อหาท่ีนําเสนอผาน
รายการโทรทัศนหรือวิทยุกระจายเสียง ในฐานะท่ีเปนองคกรกํากับ
ดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ควรมีกระบวนการ
กํากับดูแลลักษณะอ่ืน แทนการใชสิทธิชั้นสุดทายคือการไปฟองศาล
โดยตรงตั้งแตในคราวแรก เนื่องจากจะสงผลกระทบตอการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองและมาตรฐานการกํากับดูแล 

  ๑.๒ สํานักงาน กสทช. เคยมีบรรทัดฐานในการรองทุกขกลาวโทษทาง
อาญาตอผูประกอบการจํานวน ๒๗ รายท่ียื่นเอกสารอันเปนเท็จ    
ในการนําเขาเครื่องอุปกรณโทรคมนาคม โดยมีการนําเสนอเปน
ระเบียบวาระเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และในกรณีท่ี
ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) 
จะดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอผูขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของ 
กสท. ก็มีการพิจารณาท้ังในท่ีประชุม กสท. และ กสทช. แตครั้งนี้  
ไมผานข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ ไมวาในระดับใด    



๑๘ 
 

  

ผมจึงเห็นควรมีการกําหนดหลักเกณฑใหชัดเจนวา กรณีแบบใดท่ี
สํานักงาน กสทช. จะแจงความดําเนินคดีหรือดําเนินการฟองคดีไดเอง 
และกรณีแบบใดตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการในระดับใด 

  ๑.๓ กระบวนการดําเนินการควรมีความรอบคอบรัดกุม โดยมีการรวบรวม
ขอเท็จจริง การวิเคราะหขอกฎหมาย รวมท้ังดําเนินมาตรการในลักษณะ 
เปนข้ันเปนตอน เชน การเจรจาและการมีหนังสือเตือนกอน เปนตน 
ตอเม่ือตัดสินใจดําเนินคดีอาญาตอผูหนึ่งผูใดแลว ในฐานะหนวยงาน
ของรัฐก็ควรดําเนินการในแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ท่ี นร ๐๕๐๕/ว.๑๘๔      
ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
เรื่องการดําเนินคดีอาญา คดีแพง และคดีปกครอง ซ่ึงไดเวียนแจงให
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหนวยงานท่ี
เก่ียวของตางๆ เพ่ือทราบและถือปฏิบัติวา ในการดําเนินคดีอาญา  
ในศาลยุติธรรม ใหแจงความรองทุกขใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
กับผูกระทําความผิด โดยไมสมควรวาจางทนายความยื่นฟอง
คดีอาญาตอผูกระทําความผิดเอง 

  ๑.๔ ในฐานะหนวยงานรัฐ ไมสมควรอยางยิ ่งที ่จะใช ส ิทธ ิฟ องร อง              
ท่ัวราชอาณาจักร เนื่องจากจะยิ่งเพ่ิมภาระงบประมาณ อันถือเปน
ทรัพยากรของรัฐท่ีควรใชในการกํากับดูแลหรือใชในการพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยท่ีไมไดสงผลใดๆ ตอการไดรับความยุติธรรมเพ่ิมข้ึน 
แตเปนการสรางภาระเพ่ิมข้ึนแกคูกรณีเทานั้น 

  ๑.๕ กสทช. เปนหนวยงานรัฐท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับกิจการสาธารณะ การปฏิบัติงาน
จึงยอมตองไดรับการวิพากษวิจารณและใหขอเสนอแนะได ท้ังดาน
บวกและลบ ซ่ึง กสทช. ควรตองรับฟงดวยใจเปดกวาง หากถูกเขาใจ
ผิดก็ชี้แจงและพยายามสรางความเขาใจ ซ่ึงมีทุนทรัพยากรท่ีจะ
ดําเนินการไดอยูแลว แทนท่ีจะฟองคดีทางอาญา ซ่ึงทําใหถูกมองได
วาเปนการคุกคามตอเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพการแสดง 
ความคิดเห็น อันเปนสิทธิท่ีไดรับการรับรองท้ังในปฏิญญาสากลและ
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” 

 ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/ ๒๗๔  ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 
ในสวนของหมายเหตุของวาระท่ี ๕.๑๖ ดังนี้ 

  “ดิฉันมิอาจกาวลวงการฟองรองในฐานะตัวบุคคลของ กทค. ท้ัง ๔ ทาน   
แตคัดคานการท่ีสํานักงาน กสทช. เปนโจทกรวมฟองคดีหม่ินประมาทตอ
นักวิชาการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยและผูดําเนินรายการของ
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส โดยมีเหตุผล ดังนี้ 



๑๙ 
 

  

  ๒.๑ สํานักงาน กสทช. ควรมีกระบวนการพิจารณาในชั้นตางๆ กอนนําไปสู
การแจงความดําเนินคดีหรือการฟองศาล เชน การรวบรวมขอเท็จจริง 
การขอความเห็นทางกฎหมาย ตลอดจนการผานการพิจารณาเห็นชอบ
จากกรรมการ กสทช. เปนตน ซ่ึงในการฟองรองคดีดังกลาว ดิฉันไดมี
โอกาสรับทราบขอมูลผานสื่อมวลชน โดยท่ีไมไดรับทราบกระบวนการ
กอนหนาใดๆ อันนํามาสูการตัดสินใจฟองของสํานักงานฯ 

  ๒.๒ ดิฉันเห็นวา การตอบโตผูวิจารณนโยบาย กสทช. ดวยการฟองรองคดี
เชนนี้ กอใหเกิดภาพลักษณในเชิงลบตอสํานักงาน กสทช. ทั้งระดับ 
ประเทศ และมุมมองขององคกรตางประเทศ เนื่องจาก การเปดโอกาส
ใหมีการตอบโตได (right of reply) นาจะเปนวิธีการท่ีมีความเหมาะสม
และเปนสากลมากกวา ดังนั้น หากสํานักงานฯ เห็นวาขอมูลจากผูวิจารณ
ไมถูกตอง ควรเปดเวทีในการแลกเปลี่ยนขอมูลในพ้ืนท่ีสาธารณะ  
เพ่ือเปดใหท้ังฝายท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวย รวมถึงผูบริโภคไดรับรู
ขอมูลอยางครบถวน 

  ๒.๓ ดิฉันสนับสนุนแนวทางการกํากับกันเองตามกรอบจรรยาบรรณ      
จึงไมเห็นดวยกับการฟองรองสื่อมวลชน หากสํานักงาน กสทช. เห็นวา 
มีการดําเนินการใดๆ ท่ีไมเหมาะสม ควรใชกลไกอ่ืนๆ เชน การรองเรียน
กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส หรือการรองเรียนสภาวิชาชีพ การขาม
ข้ันตอนเหลานี้ เพ่ือไปดําเนินคดีเลยนั้นเปนการสรางมาตรฐานท่ี    
ไมถูกตองขององคกรกํากับดูแล โดยเฉพาะภารกิจดานกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ซ่ึงท้ังรัฐธรรมนูญและกฎหมายสงเสริมใหสื่อ 
กํากับดูแลกันเองตามกรอบจรรยาบรรณ 

  ๒.๔ ดิฉ ันเห็นว า การฟองรองดําเนินคดีระหวางสํานักงาน กสทช .         
ในฐานะองคกรกํากับด ูแลที ่กระทําตอผู ได ร ับใบอนุญาตหร ือ
หนวยงานภายใตการกํากับดูแลนั้น เปนเรื่องที่มีความละเอียดออน
และอาจส งผลกระทบต อข อพ ิพาทเรื ่อ งว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิใช อํานาจ        
ทางปกครองอื่นๆ ตามมา จึงเปนเรื ่องที่สํานักงานฯ ควรมีความ
ระมัดระวังเปนอยางมาก” 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ : รางระเบียบ กสทช. วาดวยการจายเงินเดือนของพนักงานและคาจางของลูกจาง 

พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ เรื่อง รางระเบียบ 

กสทช. วาดวยการจายเงินเดือนของพนักงานและคาจางของลูกจาง พ.ศ. ....  
ออกไปกอน ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา      
ในการประชุมครั้งตอไป โดยใหแนบรางระเบียบฯ มาเพ่ือประกอบการพิจารณา
ดวย 



๒๐ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ : รางระเบียบ กสทช. วาดวยการลาของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. .... : บย. 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ เรื่อง รางระเบียบ 
กสทช. วาดวยการลาของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. .... ออกไปกอน เพ่ือให
กรรมการทุกทานไดศึกษาในรายละเอียด ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็น
ของที ่ประช ุมไปดํา เน ินการตรวจสอบสิทธ ิของล ูกจ าง เปร ียบเท ียบก ับ     
หนวยงานอื่นๆ และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้ง    
ตอไป  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙ :  การกําหนดทาทีเบ้ืองตนสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิค    
วาดวยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุ ตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว 
(JTC) ครั้งท่ี ๔ ในประเด็นดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., วภ.  

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบตอการกําหนดทาทีเบื้องตนสําหรับการประชุม
คณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุ ตาม
บริเวณชายแดนไทย - ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๔ (The 4th Meeting of Joint 
Technical Committee on Coordination and Assignment of 
Frequencies along Thailand - Laos Common Border - JTC) ในประเด็น
ดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุ
คมนาคม ตามความเห็นของ กสท. และ กทค. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ : การเตรียมการมาตรการรองรับการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน : กสทช.   
พลโท ดร.พีระพงษฯ 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบการเตรียมการมาตรการรองรับการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน     
เรื่ องมาตรการรองรับการเปลี่ยนผานสูการรับสงสัญญาณวิทยุ โทรทัศน          
เปนระบบดิจิตอล และหนังสือท่ีประธาน กสทช . จะลงนามนํากราบเรียน
นายกรัฐมนตรีตามท่ี กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ เสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๑ : รางประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการใหบริการโทรทัศน     
แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. .... : กสท., มส., รส.  

 

มติท่ีประชุม  ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช . เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาการใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ....  
ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ)  เสนอ 

 
 



๒๑ 
 

  

 ๒. มอบอํานาจให กสท. ปฏิบัติหนาท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔)    
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการและใหประธาน 
กสท. ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๒ : การขออนุมัติใชรายไดจากการจําหนายเอกสารการประมูลคล่ืนความถี่      

เพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
เปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการจัดประมูลฯ : กสท.,  จส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการใหนํารายไดจากการจําหนายเอกสารการประมูลคลื่นความถ่ี 

เพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาต ิ     
ซ่ึงเปนรายไดตามมาตรา ๖๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปตั้งไวในหมวดเงินงบกลางของสํานักงาน กสทช. โดยกําหนดเปน
รายการคาใชจายสําหรับการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการจัดประมูลฯ ตามท่ี     
รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ปรับเพ่ิมเติมในงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖ และดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบ กสทช. วาดวยการงบประมาณของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕  
ตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ :  รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน

โดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖ : กทค., สท. 
 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีตอรายงานผลการรับฟง    

ความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร
ในเวบ็ไซตสํานักงาน กสทช. ตอไป 

 ๒. ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) 
รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษฯ 
กสทช. สุทธิพลฯ กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ กสทช. ประเสริฐฯ  
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ กสทช. สุภิญญาฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ)    
มีมติเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอประธาน   กสทช. 
เพ่ือลงนามในประกาศกอนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 



๒๒ 
 

  

   อนึ่ง รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) และ กสทช. สุภิญญาฯ   
มีขอสังเกตเพ่ิมเติม โดยจะจัดสงบันทึกใหในภายหลัง 

   ท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดสงบันทึกความเห็นใหในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๒/๒๒๕       

ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ขอใหแนบบันทึกความเห็นไวทายรายงานการ
ประชุม จํานวน ๒ หนา ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑     

 ๒. กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๘๑๖ ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ขอใหบ ันทึกความเห็นในรายงานการประช ุม กสทช .  ครั ้ง ท่ี          
๙/๒๕๕๖ ในสวนของหมายเหตุของวาระท่ี ๖.๑ ดังนี ้

  “ผมเห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ          
รางประกาศฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ และใหนําไปเผยแพรได      
แตยังมิอาจใหความเห็นชอบตอรางประกาศท่ีเสนอ เนื่องจากแมรางประกาศนี้ 
จะมีการอางนิยามผูรับใบอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม แตกลับมีการขยายความวา ผูรับใบอนุญาต
ตามประกาศดังกลาวไมรวมถึงผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให
ประกอบกิจการโทรคมนาคม จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือหนวยงานของรัฐแหงอ่ืน อยูกอน
วันท่ี พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใชบังคับ อันเปน
การตีความท่ีเกินเลยจากขอกําหนดตามประกาศดังกลาว โดยในขอ ๔ ของ
ประกาศนั้นระบุไวอยางชัดเจนวา “ใหผูรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย มีหนาท่ีจัดสรรรายไดจากการ
ใหบริการโทรคมนาคมใหแกกองทุน เพ่ือนําไปดําเนินการตามแผน”         
ซ่ึงตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๘  
ก็ไดกําหนดวา “ใหผูรับใบอนุญาตมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง” และมาตรา ๘๐ กําหนดไววา “ผูประกอบ
กิจการโทรคมนาคมใดท่ีไดรับอนุญาต สัมปทาน สัญญาจากการสื่อสาร   
แหงประเทศไทยหรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยอยูแลวกอนวันท่ี 
พ.ร.บ. นี้ใชบังคับใหถือวาผูนั้นมีสิทธิหนาท่ีและความรับผิดเชนเดียวกับ  
ผูรับใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. นี้ดวย” ดังนั้น ในทางกฎหมายแลว ผูรับสัมปทาน 
จึงเปนผูรับใบอนุญาต และยอมมีหนาท่ีจะตองจัดสรรรายไดจากการ
ใหบริการโทรคมนาคมใหแกกองทุนฯ โดยท่ี กทค. ไมอาจกําหนดยกเวน
ใหแกผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาได ถึงแมวาตามขอ ๓ ของ
ประกาศดังกลาวจะกําหนดนิยามให “ผูรับใบอนุญาตหมายความวา          



๒๓ 
 

  

ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ใหมีหนาท่ีในการ 
จัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม” ก็ตาม  

   และเม่ือผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา มีหนาท่ีจัดสรรรายได
ใหแกกองทุนฯ ดังนั้นจึงควรมีสิทธิเขารวมประกวดราคาในโครงการจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงดวย 

   นอกจากนี ้ ผมสนับสนุนขอสัง เกตของรองประธาน กสทช .       
(พันเอก นทีฯ) ทั้งในประเด็นเรื ่องควรมีการกําหนดราคากลาง ควรใช
กระบวนการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนประเด็นท่ีวา    
นาจะพิจารณาเปดกวางในเรื่องผูเขารวมประกวดราคา ไมตองจํากัดเฉพาะ
ผูรับใบอนุญาตไดหรือไม” 

 ๓. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/ ๒๗๒ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม  
๒๕๕๖ ขอใหเพ่ิมเติมขอความในยอหนาท่ี ๓ ของมติการประชุมวาระท่ี ๖.๑   

  และมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/ ๒๗๔  ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ขอให
บันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ ในสวนของ
หมายเหตุของวาระท่ี ๖.๑ ดังนี้ 

  “ดิฉันสนับสนุนขอสังเกตของรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) ตอราง
ประกาศ กสทช. ฉบับดังกลาว โดยมีความเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ๓.๑ ในรางประกาศฉบับนี้ระบุถึง “เพดานราคา” กอใหเกิดคําถามวา 
เพดานราคาดังกลาวมีความเก่ียวของหรือไมอยางไรกับความหมาย
ของ “ราคากลาง” ซึ่งตามแนวทางและวิธีปฏิบัติในการเปดเผย      
ราคากลางของทางราชการกําหนดใหหนวยงานรัฐดําเนินการประกาศ
รายละเอียดการคํานวณราคากลางตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด และในการเปดเผยราคากลางใหหนวยงานของรัฐ
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางไวใน
เว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตศูนยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ของกรมบัญชีกลาง 

  ๓.๒ ในประเด็นขอ ๕ (๑) การกําหนดคุณสมบัติของผูมีความประสงค    
จะเขารวมการคัดเลือกเปนผูใหบริการ โดยการกําหนดวาเปน     
ผูรับใบอนุญาตฯ นั้น จะเปนการจํากัดการแขงขันหรือไม 

  ๓.๓ เนื่องจากการจัดใหมีบริการ USO มีมูลคาสูง ดังนั้น วิธีการและ
หลักเกณฑการคัดเลือกผูใหบริการ USO โดยการนําระเบียบ กทช. 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมถึง
ประกาศสํานักงาน กสทช. ท่ีเก่ียวของมาใชในการคัดเลือกผูใหบริการ 
อาจไมเหมาะสมสําหรับการดําเนินการ สํานักงานฯ จึงควรพิจารณา
วิธีการอ่ืนๆ เชน การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน ท้ังนี้
เพ่ือกอใหเกิดการแขงขันในการเสนอราคาท่ีเหมาะสม เปนธรรม 
อยางแทจริง” 



๒๔ 
 

  

 
ประธาน ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ ในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖  

ใหท่ีประชุมทราบ กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.  
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