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วันศุกร�ท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐  น. 
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สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

_______________________________ 
 
ผู.เข.าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน� รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๕. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง)า กรรมการ 
๖. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๗. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� กรรมการ 
๘. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๙. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๑๐. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู.ไม�เข.าประชุม 
๑. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� ติดภารกิจ 
 
ผู.เข.าร�วมประชุม  
๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ.าหน.าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก:กเกียรติกุล ผู<อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย�  เจียรานุชาติ ผู<อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน� ผู<อํานวยการส)วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส ผู<อํานวยการส)วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู<อํานวยการส)วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก)งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 

 

๘. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๙. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักสื่อสารองค�กร 

๑๐. นางสาวนภาภรณ�  ล<ออัศจรรย� พนักงานปฏิบัติการระดับต<น 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ)มมณี ลูกจ<าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู.ช้ีแจง 
๑. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู<อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� 

รักษาการในตําแหน)งรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน� 

๒. นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.  
 
ประธาน     กล)าวเปEดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
 

วันนี้เนื่องจากมีเรื่องสําคัญท่ีจะต<องพิจารณา จึงขอเชิญประชุม กสทช. นัดพิเศษ 
เพ่ือพิจารณาเรื่อง การเลื่อนกําหนดระยะเวลาในการชําระค)าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ ซ่ึงท่ีประชุมได<มีมติให<นําไปจัด
ประชุมรับฟJงความคิดเห็นสาธารณะไปแล<ว ขณะนี้สํานักงานอัยการสูงสุด และ
สํานักงานการตรวจเงินแผ)นดิน (สตง.) ได<จัดส)งความเห็นพร<อมข<อเสนอแนะ
ดังกล)าวให<สํานักงาน กสทช. ตามท่ีได<สอบถามไป และขอบคุณคณะกรรมการ 
กสทช. ทุกท)านท่ีได<กรุณาเสียสละเวลามาเข<าร)วมประชุมพร<อมกันในวันนี้ 
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องสํานักงานการตรวจเงินแผ)นดินขอรับการสนับสนุน ซ่ึง
เลขาธิการ กสทช. จะได<ชี้แจงรายละเอียดให<ทราบต)อไป   

อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. ได<แจ<งให<ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว)า สํานักงานการตรวจ
เ งินแผ)นดินได< มีหนั งสือขอรับการสนับสนุนในกิจกรรมเ ทิดพระเ กียร ติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันสถาปนา
สํานักงานการตรวจเงินแผ)นดิน ครบ ๑๐๐ ปN  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  



๓ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 

– ไม)มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

– ไม)มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

– ไม)มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : การเล่ือนกําหนดระยะเวลาในการชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตให.ใช.คล่ืน

ความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจ ระดับชาติ : กสท. มส. 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบไม)ให<เลื่อนกําหนดระยะเวลาในการชําระ
ค)าธรรมเนียมใบอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานการตรวจเงินแผ)นดิน 

อนึ่ง รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ 
ได<แจ<งให<ท่ีประชุมทราบว)า เนื่องจากในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 
๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ไม)ได<อยู)ร)วมในการพิจารณาวาระดังกล)าว จึงขออนุญาต   
ไม)เข<าร)วมพิจารณาในวาระท่ี ๕.๑  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ี

ประชุม กสทช. วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง การเลื่อนกําหนดระยะเวลาในการชําระ
ค)าธรรมเนียมใบอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ 

๒. กสทช.ประวิทย�ฯ ติดภารกิจ ไม)ได<อยู)ร)วมลงมติในวาระท่ี ๕.๑ แต)ได<แจ<ง      
ท่ีประชุมทราบก)อนการลงมติว)าจะขอเปEดเผยความเห็น โดยได<มีบันทึกท่ี 
สทช.๑๐๐๓.๑๐/๔๑๕ ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<
ท<ายหมายเหตุในรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ ดังนี้ 



๔ 

 

“๑. การพิจารณากรณีการเลื่อนเวลาชําระค)าธรรมเนียมใบอนุญาตให<
ใช<คลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เกิดจากการท่ีผู<ประกอบการได<ยื่นขอให<มีการ
เลื่อนการชําระค)าธรรมเนียม และ กสท. เห็นว)ามีเหตุการณ�หรือสถานการณ�ท่ี
อยู)นอกเหนือจากการควบคุมของผู<ประกอบซ่ึงส)งผลต)อการประกอบกิจการ
จริง หากไม)เลื่อนการชําระค)าธรรมเนียมจะส)งผลต)อความสามารถในการ
ประกอบกิจการในระยะยาว จึงจําเปSนต<องใช<ดุลพินิจเพ่ือคุ<มครองประโยชน�
สาธารณะ เนื่องจากหากไม)เลื่อนการชําระค)าธรรมเนียมแล<วจะส)งผลต)อการ
ให<บริการสาธารณะของประชาชนได< ซ่ึงในการพิจารณา สํานักงาน กสทช. 
รายงานข<อเท็จจริงว)า ได<มีหนังสือสอบถามความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล<ว โดยกระทรวงการคลังได<ตอบข<อ
หารือว)า กรณีดังกล)าวเปSนอํานาจหน<าท่ีของ กสทช. ท่ีจะพิจารณา ส)วน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามิได<ตอบข<อหารือแต)อย)างใด ประกอบกับใน
ขณะนั้นใกล<ครบกําหนดระยะเวลาท่ีผู<ชนะการประมูลต<องชําระค)าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ี ซ่ึงหากพ<นกําหนดเวลาดังกล)าว ผลการพิจารณา
ของ กสทช. ย)อมไม)มีความหมาย การใช<ดุลพินิจของ กสทช. ในการประชุม
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ จึงเกิดข้ึนภายใต<ท่ีมาและสภาพการณ�ดังกล)าว 

อย)างไรก็ตาม มติของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ ยังมิได<อนุมัติ
ร)างประกาศฯ ท่ีเสนอ เปSนเพียงการเห็นชอบในกรอบหลักการให<มีการเลื่อน
ชําระค)าธรรมเนียมงวดท่ีสองได< โดยให<มีการรับฟJงความคิดเห็นท้ังจากผู<รับ
อนุญาตและผู<บริโภคว)า ในการเลื่อนดังกล)าวควรต<องดําเนินการอย)างไรและมี
เง่ือนไขเรื่องใดบ<าง 

๒. ภายหลังการรับฟJงความเห็นแล<ว กสท. ได<พิจารณามีมติให<ทํา
หนังสือหารือไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงาน กสทช. มีการ
ดําเนินการเพ่ิมเติมในส)วนของหน)วยงานท่ีเก่ียวข<องกับการตรวจสอบด<วย จึง
เปSนท่ีมาของการท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดและสํานักงานการตรวจเงินแผ)นดิน 
(สตง.) ได<มีหนังสือตอบข<อหารือเข<ามา ซ่ึงเปSนประเด็นท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอท่ีประชุมพิจารณาในครั้งนี้ โดยท่ีในส)วนของสํานักงานอัยการสูงสุดได<ให<
ความเห็นมีสาระสําคัญว)า “ไม)อาจเลื่อนกําหนดเวลาการชําระค)าธรรมเนียม
ใบอนุญาตงวดท่ีสองให<แก)ผู<ชนะการประมูลดังท่ีหารือมาได< นอกเสียจากจะได<
มีการแก<ไขประกาศของ กสทช. ให<สามารถเลื่อนได< หรือออกประกาศของ 
กสทช. ฉบับใหม)เพ่ือผ)อนผันชําระค)าธรรมเนียมใบอนุญาตตามประกาศฉบับ
เดิมของ กสทช. เสียก)อน” แต)กระนั้นก็ยังต้ังข<อสังเกตด<วยว)า “โดยท่ีการ
ประมูลได<เสร็จสิ้นไปแล<ว การแก<ไขหรือออกประกาศฉบับใหม)ดังกล)าว จะมี
ผลเปSนการเอ้ือประโยชน�บางรายหรือไม) รวมท้ังยังเปSนการทําให<เกิดการ
ได<เปรียบเสียเปรียบในบรรดาผู<เข<าร)วมประมูลด<วยหรือไม) กรณีเปSนปJญหา
ข<อเท็จจริงท่ี กสทช. พึงพิจารณาด<วยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย)างยิ่งอาจมี



๕ 

 

ปJญหาในข<อกฎหมายว)า การออกประกาศให<มีผลย<อนหลังไปถึงการประมูลท่ี
เสร็จสิ้นไปแล<วจะสามารถกระทําได<หรือไม) ซ่ึงประเด็นนี้ควรจะหารือ
คณะกรรมการกฤษฎีกาให<เปSนท่ีชัดเจนเสียก)อน” ขณะท่ีความเห็นของ สตง. 
ระบุชัดเจนว)า “การท่ี กสทช. ได<มีมติให<เลื่อนกําหนดระยะเวลาชําระ
ค)าธรรมเนียมใบอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีประกอบกิจการโทรทัศน�ออกไปนั้น 
เปSนเรื่องท่ีไม)สามารถดําเนินการได<” ดังนั้นผมจึงเห็นควรต<องรับฟJงข<อคิดเห็น
ของท้ังสองหน)วยงานดังกล)าว ซ่ึงได<ให<ความเห็นและเหตุผลประกอบโดย
สอดคล<องกันว)า กสทช. ไม)มีอํานาจและไม)สมควรท่ีจะให<เลื่อนกําหนด
ระยะเวลาชําระค)าธรรมเนียมใบอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีประกอบกิจการ
โทรทัศน� ท้ังนี้โดยแม<ว)าในส)วนความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดจะไม)ได<ชี้
ขาด โดยให<หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาก)อน แต)ด<วยระยะเวลาท่ีกระชั้นและ
การดําเนินการมาก)อนท่ีไม)เปSนผล จึงเห็นควรพิจารณาไปโดยไม)ต<องรอ
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา”” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : ขอความเห็นชอบอนุมัติเงินสนับสนุนสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินใน

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : 
สบ. 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุนในกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสํานักงานการตรวจ
เงินแผ)นดิน ครบ ๑๐๐ ปN จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ตามข<อ ๕(๓) ข<อ ๖(๒) 
และข<อ ๘(๓) ของระเบียบ กทช. ว)าด<วย การสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส)งเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ 
และสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติ 

ท่ีประชุม กสทช. วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุมัติเงินสนับสนุน
สํานักงานการตรวจเงินแผ)นดินในกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจ ไม)ได<อยู)ร)วมพิจารณาในวาระท่ี ๕.๒ 
๓. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๐๔ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน 

๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี 
๓/๒๕๕๘ ดังนี้ 

“ดิฉันมีข<อสังเกตต)อการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติเ งินสนับสนุน
สํานักงานการตรวจเงินแผ)นดินในกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามท่ี
สํานักงานการตรวจเงินแผ)นดินได<มีหนังสือขอรับการสนับสนุนฯ มา โดยมีข<อ



๖ 

 

กังวลว)าการอนุมัติงบประมาณดังกล)าวอาจเปSนเหตุให<กระทบต)อหน<าท่ีการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ กสทช. ซ่ึงอ)อนไหวต)อความเข<าใจของสาธารณะ 
แต)ในการนี้สํานักงาน กสทช. แจ<งท่ีประชุมให<ทราบว)า ได<หารือกับสํานักงาน
การตรวจเงินแผ)นดิน และมีข<อยืนยันว)าไม)มีประเด็นเรื่องผลประโยชน�ทับซ<อน
ต)อการทําหน<าท่ีตรวจสอบการดําเนินงานของ กสทช. ต)อไปในอนาคต” 

 
ประธาน  ได<กล)าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล)าวปEดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.  
 
                                                   
                                                   
         
             

 
 
 


