
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 

วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห,องประชุม ชั้น ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู,เข,าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�  รองประธานกรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๔. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง&า กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�  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. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ ติดภารกิจ 
 
ผู,เข,าร�วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ,าหน,าที่การประชุม 
 

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. นายขจรศักดิ์  ทานานนท� ผู<อํานวยการส&วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๖. นางนภาพร  เก&งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาววัลภา  กระเดา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค�กร 
๑๓. นางสาวพรวิไล  แจ&มมณี ลูกจ<าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ชี้แจง 
 

๑. นางยุพา  จันทร�กระจ&าง ผู<อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ   
๒. นายเสน&ห�  สายวงศ� ผู<อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๓. นายกีรติ  อาภาพันธุ� ผู<อํานวยการสํานักค&าธรรมเนียมและอัตราค&าบริการ 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๔. นายจาตุรนต�  โชคสวัสดิ์ ผู<อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๕. นางอิสสะรี  ฉัตรโชติกวงศ� ผู<เชี่ยวชาญ (ช ๒) 
  รักษาการในตําแหน&งผู<อํานวยการสํานักคุ<มครองผู<บริโภค 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�  
๖. นายนิพนธ�  จงวิชิต ผู<เชี่ยวชาญ (ช ๒) 

รักษาการในตําแหน&งผู<จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและ
พัฒนา 

๗. นางนาฎฤดี  เผื่อนอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๘. นางสาวใจทิพย�  ศรีโนนชัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๙. นางสาวลักษมี  นุตโร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๑๐. นางสาวนันทวรรณ  สุนงาม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
 



๓ 
 

๑๑. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู<อํานวยการส&วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๒. นายสุภพล  จรูญวณิชกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี
๑๓. นางสาวณัฐชา  เตชาชัยนิรันดร� พนักงานปฏิบัติการระดับต<น สํานักบริหารคลื่นความถ่ี  
๑๔. นายศักดิ์ดา  มะเกลี้ยง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักค&าธรรมเนียมและอัตราค&าบริการในกิจการ 
  กระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๕. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักคุ<มครองผู<บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๖. นางสาวชุลีกร  สังข�รุ&ง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๗. นางกุลรพี  พุทธมงคล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๘. นายวสุ  อมรนพวงศ� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๙. นางสาวพรกนก  เที่ยงธรรม พนักงานปฏิบัติการระดับต<น 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล&าวเปIดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    : เร่ืองที่ประธานแจ,งให,ที่ประชุมทราบ  
 
                           ๑. ระหว&างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘  ประธาน กสทช. เปKนประธานในพิธีเปIด

และมอบนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน กสทช. ประจําปM ๒๕๕๘” ณ โรงแรม
รอยัลฮิลล� จังหวัดนครนายก โดยมีรองเลขาธิการ กสทช. ท่ีปรึกษาประธาน กสทช.  
คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  
ผู<บริหาร พนักงานและลูกจ<างสํานักงาน กสทช. เข<าร&วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อใช<เปKนแนวทางในการจัดทําแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน กสทช. ในปM ๒๕๕๘ ที่มีประสิทธิภาพ
และรองรับแผนยุทธศาสตร�สํานักงาน กสทช. รวมทั้งเพื่อเปKนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ�ด<านต&างๆ และเพื่อเปKนการรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศด<วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีผู<ทรงคุณวุฒิเข<าร&วม
บรรยายหลายท&าน  

 



๔ 
 

                    ๒. ขอแสดงความยินดีกับรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน�) ท่ีได<รับ 
ประทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเภททั่วไป จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เม่ือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๘ ซ่ึงเปKนเกียรติกับ กสทช. เปKนอย&างยิ่ง   

                       ๓. ขอแสดงความยินดีกับรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ)  
ที่ได<รับโปรดเกล<าโปรดกระหม&อมให<เข<ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง     
คร้ังที่ ๑๖ ในฐานะองค�กรดีเด&น จาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท� 
องคมนตรี  เปKนผู<แทนพระองค� ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  
เ ม่ือวันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงจัดโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน�        
แห&งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� ซ่ึงเปKนเกียรติแก&องค�กรเช&นเดียวกัน  

                       ๔. ขณะน้ีได<มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว&าด<วยคณะกรรมการเตรียมการด<าน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีนายกรัฐมนตรี เปKนประธาน
กรรมการ และรัฐมนตรีต&างๆ รวมทั้งประธาน กสทช. ร&วมเปKนกรรมการฯ ซ่ึงใน 
ช&วงบ&ายวันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. จะมีการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด<าน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  ณ  ตึกไทยคู&ฟWา ทําเนียบรัฐบาล  
ดังน้ัน ขอให<เลขาธิการ กสทช. เร&งรัดการนําเสนอเร่ืองให<ที่ประชุมพิจารณา 
ในวาระที่สําคัญๆ ให<แล<วเสร็จโดยเร็ว เน่ืองจากประธาน กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช. มีภารกิจที่จะต<องเดินทางไปเข<าร&วมประชุมดังกล&าว   

 ๕. วันน้ีสํานักงาน กสทช. จะเสนอเร่ืองขอความเห็นชอบอนุมัติเงินสนับสนุน
สมทบรายได<จากการออกร<านงานกาชาด ประจําปM ๒๕๕๘ ของสํานักงาน 
กสทช. ซ่ึงจะได<นําเสนอรายละเอียดให<ที่ประชุมพิจารณาต&อไป  

 
มติที่ประชุม รับทราบเร่ืองตามท่ีประธานแจ<งให<ที่ประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๒   : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘   
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘   
 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (นอกสถานที่) 

วันเสาร�ที่ ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 
     
มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (นอกสถานที่)      

วันเสาร�ที่ ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑  :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่  ๒/๒๕๕๘ วันพุธที่  ๑๘ 

กุมภาพันธ� ๒๕๕๘  และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (นอกสถานที่) วันเสาร�ที่ ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 

 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๘ 

กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ   
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (นอกสถานที่) วันเสาร�ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ  มีประเด็นข<อสังเกตเร่ืองการแต&งตั้งคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบ
คดีตามความผิด พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงสํานักงาน 
กสทช. รายงานว&าได<นําเสนอประธาน กทค. ลงนาม โดยแตกต&างจากแนวทางของ 
กทค. ที่เสนอให<ประธาน กสทช. เปKนผู<ลงนาม ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ได<แจ<งว&าจะ
ขอรับไปตรวจสอบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒  :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน� : ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นทีฯ) 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� ระหว&างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ – วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ตามเอกสารที่ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นทีฯ) เสนอ       

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓   :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก ดร.เศรษฐพงค�ฯ) 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม       

ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ   
 
ระเบียบวาระที่  ๔   :   เร่ืองเพ่ือทราบ  
 
 เลขาธิการ กสทช. ขอให<ที่ประชุมรับทราบเร่ืองเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน    
๘ เร่ือง ดังนี้ 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ระหว�างวันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘)  : ปบ.  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบั ติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช.    

ระหว&างวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ จํานวน ๔ ท&าน  
ได<แก& ศาสตราจารย�พิเศษ ประสพสุข บุญเดช  พลเอก ชิตศักดิ์  ประเสริฐ     
นายสุรินทร�  จิรวิศิษฎ�  และรองศาสตราจารย� ดร.สุเจตน�  จันทรังษ�  ทั้งนี้    
ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว&าด<วยการจ<างที่ปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู<ช&วย เลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒  : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก      

ดร. นที ศุกลรัตน�) ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๕๘ :                             
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน�) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.    

(พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน�) ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ� 
๒๕๕๘ จํานวน ๓ ท&าน ได<แก& พลตํารวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ พลเอกสุเจตน�  
วัฒนสุข  และนายสวัสดิ์ โชติพานิช  ทั้งนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ 
กทช. ว&าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช&วยเลขานุการ
ประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓ ตามเอกสารที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓   :   ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดลําดับบริการโทรทัศน� พ.ศ. .... : 

กสท. วส. มส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาของ กสท. ในการประชุม กสท. คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงท่ีประชุม กสท. ได<มีมติให<ชะลอการประกาศบังคับใช<ร&าง
ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การจัดลําดับบริการโทรทัศน� พ.ศ. .... ไว<ก&อน 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช.ประวิทย�ฯ  มีข<อสังเกตเร่ืองร&างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การ

จัดลําดับบริการโทรทัศน� พ.ศ. .... ประเด็นการกําหนดกรอบเวลาการ
ดําเนินงานกรณีการถอนฟWองของ บริษัท ทรู วิชั่นส� กรุ:ป จํากัด  

 ๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๔๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระท่ี ๔.๓ ดังน้ี 

  “ดิฉันประสงค�ให<สํานักงานแนบบันทึกความเห็นในการประชุม กสท. คร้ังท่ี 
๘/๒๕๕๘ พร<อมกับวาระเพื่อทราบในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ ด<วย” 

 



๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔  :   การพิจารณาทบทวนงบประมาณค�าใช,จ�ายโครงการของสายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน� และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ�ายเงิน
สนับสนุนฯ เพ่ิมเติมประจําปE ๒๕๕๘ : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ  ยย. 

 
มติที่ประชุม รับทราบความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ในการพิจารณา

ทบทวนงบประมาณค&าใช<จ&ายโครงการของสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน� และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ&ายเงินสนับสนุนฯ เพิ่มเติม
ประจําปM ๒๕๕๘ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 

 ๑. งานที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จํานวน ๓ รายการ จํานวนเงิน 
๘.๕๐๐ ล<านบาท เห็นควรให<สํานักงาน กสทช. พิจารณาเจียดจ&ายจากงบประมาณ
รายจ&ายประจํา ประจําปM ๒๕๕๘ ท่ีได<รับจัดสรรไว<แล<วเพื่อดําเนินการต&อไป  

 ๒. งาน/โครงการที่ได<รับอนุมัติงบประมาณรายจ&าย ประจําปM ๒๕๕๘ ไปแล<ว    
แต&มีความประสงค�ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จํานวน ๑ รายการ/      
๒ โครงการ จํานวนเงิน ๑๑.๓๐๐ ล<านบาท เห็นควรให<สํานักงาน กสทช.  
ปรับแผนการดําเนินงานให<มีความสอดคล<องกับงบประมาณที่ได<รับจัดสรร 
และดําเนินการให<เปKนไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด  

 ๓. งาน/โครงการที่ไม&ผ&านการพิจารณากลั่นกรองฯ และขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม จํานวน ๔ โครงการ จํานวนเงิน ๑๐๑.๕๐๐ ล<านบาท 
รวมทั้งงาน/โครงการท่ีเสนอขอตั้งงบประมาณใหม& จํานวน ๒ รายการ/       
๒ โครงการ จํานวนเงิน ๗๒.๙๔๒ ล<านบาท รวมจํานวนท่ีขอเพิ่ม ๑๗๔.๔๔๒ 
ล<านบาท  เห็นควรให<สํานักงาน กสทช. ชะลอการดําเนินการดังกล&าวไว<ก&อน 
แต&ถ<าหากหน&วยงานสามารถดําเนินงานและบริหารงบประมาณได<อย&างมี
ประสิทธิภาพ และมีเหตุผลความจํา เปKนที่ต<องดํา เนินโครงการนั้นๆ            
ให<หน&วยงานเสนอรายละเอียดคําของบประมาณรายจ&ายในคราวการพิจารณา
ทบทวนการดําเนินงานและการใช<จ&ายงบประมาณกลางปM ประจําปM ๒๕๕๘ ต&อไป  

 
หมายเหตุ ๑.  กสทช.ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตเรื่องการพิจารณาทบทวนงบประมาณฯ โดยเห็นว&า

ในการนําเสนอเรื่องให<ท่ีประชุม กสทช. พิจารณา นอกจากสํานักงาน กสทช. 
จะนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
พิจารณาแล<ว ควรท่ีจะต<องนําเสนอคณะทํางานกลั่นกรองฯ ชุดท่ีมีสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห&งชาติ ๔ ท&านพิจารณาให<ความเห็นเพิ่มเติมด<วย   

 ๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๔๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระท่ี ๔.๔ ดังน้ี  

  “ดิฉันรับทราบข<อเสนอเร่ืองการพิจารณาทบทวนงบประมาณค&าใช<จ&าย
โครงการ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมตามที่ได<เคยเปIดเผยไว<ในการพิจารณา     
ชั้นการประชุม กสท. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ กล&าวคือ โครงการใดๆ ที่ ได< รับ
งบประมาณจากการจัดสรรเพิ่มเติม ควรผ&านการพิจารณาในชั้นประชุม 
กสทช. ตามมาตรา ๒๗(๒๐) แห&ง พ.ร.บ.องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ”  



๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕  :   รายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน�สาธารณะ ประจําปE ๒๕๕๗ : ทบ. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน�สาธารณะ ประจําปM ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๔๔ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระท่ี ๔.๕ ดังน้ี 
 “๑. รายงานแสดงประสิทธิภาพประสิทธิผลของ กทปส. ส&วนใหญ&เปKนการ

ประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามกรอบเวลา โดยไม&มีการประเมิน
เชิงคุณภาพ ดังเช&นในกรณีการแจกคูปองทีวีดิจิตอลก็มีเพียงการประเมินว&า
การดําเนินการข้ันตอนต&างๆ เปKนไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดหรือไม& 
แต&มิได<มีการประเมินในเรื่องสัดส&วนการแลกคูปอง หรือความสําเร็จในการ
เข<าถึงของประชาชนแต&อย&างใดท้ังๆ ท่ีเปKนมิติท่ีมีความสําคัญกว&าและเปKน
เปWาหมายที่แท<จริงของการดําเนินงาน 

  ๒. ในส&วนโครงการที่ขอรับการส&งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนประเภทท่ี ๑ 
ประจําปM ๒๕๕๖ ปรากฏว&าโครงการด<านการสนับสนุนผู<ประกอบการกิจการ
บริการชุมชน และการสนับสนุนองค�กรซ่ึงทําหน<าที่จัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรม ไม&สามารถดําเนินการได< โดยมีข<อติดขัดเน่ืองจากประกาศ
หลักเกณฑ�และวิธีการปฏิบัติจาก กสทช. ไม&แล<วเสร็จ เช&นเดียวกับในการวัด
ความก<าวหน<าของกองทุนในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร� ซ่ึงมี ๑๘ 
ตัวชี้วัด ปรากฏว&ามีตัวชี้วัดหลายประการที่ไม&สามารถประเมินผลใดๆ ได<เลย 
เนื่องจากผลการดําเนินการยังคงอยู&ระหว&างการจัดทําหลักเกณฑ�และวิธีการ
ตามที่ กสทช. กําหนด ซ่ึงข<อติดขัดลักษณะน้ีเกิดจากประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. เอง จึงเปKนเรื่องท่ีควร
พิจารณาหาทางแก<ไขต&อไปด<วยว&าจะต<องทําอย&างไรเพื่อไม&ให<ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. กลายเปKนอุปสรรคเสียเอง 

 ๓.  ในประเด็นแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานของกองทุน มีข<อเสนอท่ีดี 
ตามข<อ ๗.๓ ท่ีว&า ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดผลงานที่เปKนรูปธรรมชัดเจน  
โดยมีการเปIดเผยหลักเกณฑ�ตัวชี้วัดแผนการดําเนินงานล&วงหน<าตั้งแต&เร่ิม
ปMงบประมาณ และข<อ ๗.๔ ที่ว&า ควรกําหนดปฏิทินการดําเนินงานประจําปM 
เพื่อใช<เปKนแนวทางปฏิบัติโดยเคร&งครัด ซ่ึงด<านหนึ่งสะท<อนให<เห็นปYญหา  



๙ 
 

ในปYจจุบัน แต&ประเด็นท่ีสําคัญก็คือทําอย&างไรที่ข<อเสนอดังกล&าวจะบรรลุผล
ได<จริง เม่ือในขณะน้ีก็เกือบสิ้นไตรมาสแรกของปMแล<ว  

 ๔.  ประเด็นกลไกสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุน มีข<อสังเกตคือ 
 ๑) จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช&วยสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน

ก่ีคณะกันแน& เนื่องจากในบทที่ ๒ หน<า ๕ ระบุไว<เพียง ๓ คณะ แต&บทที่ 
๔ หน<า ๑๙ ระบุไว< ๔ คณะ 

 ๒) เนื่องจากในปYจจุบัน กสทช. มีนโยบายลดจํานวนคณะอนุกรรมการ   
และองค�ประกอบของกรรมการในแต&ละคณะอนุกรรมการด<วย ในกรณี
การตั้งคณะอนุกรรมการของ กทปส. จึงควรต<องคํานึงถึงแนวนโยบาย
ดังกล&าวด<วย” 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และที่แก,ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ : มท. ทท. ดท. 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได<แต&งต้ังเจ<าพนักงานผู<ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไข
เพิ่มเติม ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๒๘ ลงวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘  

ขอให<เพิ่มเติมข<อความในส&วนหมายเหตุท<ายมติที่ประชุมวาระท่ี ๔.๖ ดังนี้  
 “กสทช.ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตต&อรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุ

คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ในประเด็นเร่ืองการตรวจค<นจับกุม ว&า ถ<าเปKนกรณีการตั้ง
สถานี การมีและใช<เคร่ืองวิทยุคมนาคมโดยไม&ได<รับอนุญาต นั้น ควรมีการยึดของ
กลางด<วย ส&วนกรณีเคร่ือง Jammer ที่มีการโฆษณาทางอินเทอร�เน็ตอย&าง
กว<างขวาง ซ่ึงเปKนอุปกรณ�วิทยุคมนาคมประเภทหนึ่ง ควรมีการตรวจสอบว&าต<อง
ดําเนินการอย&างไร แล<วรายงานผลให< กสทช. ทราบด<วย นอกจากน้ีในรายงานยัง
ขาดเร่ืองใบอนุญาตค<า ซ่ึงไม&ได<ระบุว&าตรวจพบหรือไม& จึงควรปรับปรุง” 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และที่แก,ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ : มท. คท. ดท. 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได<แต&งต้ังเจ<าพนักงานผู<ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก<ไขเพิ่มเติม 
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๑๐ 
 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตต&อรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ  
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ในประเด็นเรื่องการตรวจค<นจับกุม ว&า ถ<าเปKนกรณีการ
ตั้งสถานี การมีและใช<เคร่ืองวิทยุคมนาคมโดยไม&ได<รับอนุญาต นั้น ควรมีการยึด
ของกลางด<วย ส&วนกรณีเคร่ือง Jammer ที่มีการโฆษณาทางอินเทอร�เน็ตอย&าง
กว<างขวาง ซ่ึงเปKนอุปกรณ�วิทยุคมนาคมประเภทหนึ่ง ควรมีการตรวจสอบว&าต<อง
ดําเนินการอย&างไร แล<วรายงานผลให< กสทช. ทราบด<วย นอกจากนี้ในรายงาน  
ยังขาดเร่ืองใบอนุญาตค<า ซ่ึงไม&ได<ระบุว&าตรวจพบหรือไม& จึงควรปรับปรุง     

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘  :   รายงานผลการดําเนินการไกล�เกลี่ยข,อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ระหว�าง

เดือนมกราคม ๒๕๕๘ และเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๕๘ : รท. 
 
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดําเนินการไกล&เกลี่ยข<อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ระหว&างเดือนมกราคม ๒๕๕๘ และเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๕๘ ตามข<อ ๖ (๔) ของ
ระเบียบ กสทช. ว&าด<วยการไกล&เกลี่ยข<อพิพาทระหว&างผู<รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และผู<ร<องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ  มีข<อสังเกตเรื่องรายงานผลการดําเนินการไกล&เกลี่ยข<อพิพาท 

ในกิจการโทรคมนาคม อาทิ ๑) ผลรวมข<อมูลตัวเลขในตารางเดือนมกราคม 
๒๕๕๘ อาจไม&ถูกต<อง ทําให<การยกยอดคลาดเคลื่อนไป  ๒) ผลการไกล&เกลี่ยกรณี
ที่บริษัทกระทําผิด เช&น การเก็บค&า SMS โดยไม&ได<สมัคร ซึ่งเปKนกรณีฝcาฝdน
กฎหมาย ควรต<องมีการบังคับบริษัทเพื่อไม&ให<กระทําเช&นนั้นกับผู<ใช<บริการทั่วไปด<วย  

 
ระเบียบวาระที่  ๕  :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๑ :   เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากที่ประชุม กสท. 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : การแก,ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการคุ,มครองผู,บริโภคในกิจการ
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : กสท. มส. 
 
มติที่ประชุม อนุมัติให<เปลี่ยนแปลงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ซ่ึงเปKนการใช<อํานาจของ กสทช. ตาม
มาตรา ๓๑ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามที่รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ) เสนอ ดังนี้  

 ๑. ให< นายวรยุทธ  พูลสุข  และพลโท อภิชาติ  นพเมือง  พ<นจากตําแหน&งอนุกรรมการ  
 ๒. แต&งตั้ง พันตํารวจเอกไพฑูรย�  คุ<มสระพรหม  และนายชาตรี  ดาวทอง         
  เปKนอนุกรรมการแทน    



๑๑ 
 

ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต&งตั้งคณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให<เปKนไปตาม
มติหลักการของท่ีประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การแก<ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการ
คุ<มครองผู<บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : สรุปผลการรับฟJงความคิดเห็นต�อร�างประกาศ กสทช. เร่ือง การส�งเสริมและ

คุ,มครองสิทธิของคนพิการให,เข,าถึงหรือรับรู,และใช,ประโยชน�จากรายการของ
 กิจการโทรทัศน� พ.ศ. .... : กสท. บส. 

 
มติที่ประชุม           ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต&อสรุปผลการรับฟYงความคิดเห็น

ต&อร&างประกาศ กสทช. เรื่อง การส&งเสริมและคุ<มครองสิทธิของคนพิการให<
เข<าถึงหรือรับรู<และใช<ประโยชน�จากรายการของกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ....  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังน้ี ให<สํานักงาน กสทช. นําไป
เผยแพร&ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต&อไป 

 ๒. เห็นชอบร&างประกาศ กสทช. เร่ือง การส&งเสริมและคุ<มครองสิทธิของคนพิการ
ให<เข<าถึงหรือรับรู<และใช<ประโยชน�จากรายการของกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ....  
ทั้งนี้ ให<สํานักงาน กสทช. รับข<อคิดเห็นของ กสทช.ประวิทย�ฯ ไปพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงให<มีความครบถ<วนสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน 
และนําเสนอประธาน กสท. ลงนามในประกาศดังกล&าวในฐานะปฏิบัติการ
แทนประธาน กสทช. ก&อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต&อไป 
อนึ่ง กสทช.ประวิทย�ฯ มีประเด็นข<อคิดเห็นต&อร&างประกาศดังกล&าว ๓ เรื่อง 
ได<แก&  ๑) ข<อ ๖ เร่ืองการนํารายการท่ีออกอากาศซํ้า  ๒) ข<อ ๑๓ หลักเกณฑ�
การขอรับการส&งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน กทปส. และ ๓) ข<อ ๑๘ 
การนิยามองค�กรแต&ละประเภทความพิการให<มีความชัดเจน   
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เร่ือง สรุปผลการรับฟYงความคิดเห็นต&อร&างประกาศ 
กสทช. เร่ือง การส&งเสริมและคุ<มครองสิทธิของคนพิการให<เข<าถึงหรือรับรู<และ
ใช<ประโยชน�จากรายการของกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ....  

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๔๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๑.๒ ดังน้ี 

 “๑. ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗(๒๔) 
กําหนดให< กสทช. เปKนผู<มีอํานาจหน<าที่ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง



๑๒ 
 

อันเก่ียวกับอํานาจหน<าท่ีของ กสทช. แม<ว&าตามมาตรา ๒๓ วรรคท<ายของ
พระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน จะกําหนดว&า ในการปฏิบัติหน<าที่ กสทช. 
อาจมอบหมายให<กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ได< 
แต&ตามหลักการมอบหมายอํานาจหน<าที่ (Delegation of Authority) 
ต<องพิจารณาในลักษณะของอํานาจหน<าที่ท่ีจะมอบหมายและความสําคัญ
ของเรื่องนั้น ซ่ึงอํานาจในการลงนามร&างประกาศฯ เปKนอํานาจสําคัญ และ
เปKนอํานาจหน<าที่เฉพาะของประมุขในองค�กร ซ่ึงในกรณีนี้คือ ประธาน 
กสทช. อันสงวนไว<สําหรับปฏิบัติด<วยตนเอง ในการเห็นชอบร&างกฎหมาย
ตามลําดับชั้นไป (อ�างอิงตามกระบวนการพิจารณายกร�าง แก�ไข ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับกระทรวงยุติธรรม: คู�มือการ
ปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน�า ๑๙ ท่ีเป2น
อํานาจรัฐมนตรีว�าการกระทรวงลงนามร�างกฎกระทรวง เป2นต�น) ผมจึง
เห็นว&า อํานาจในการเปKนผู<ลงนามในประกาศต&างๆ นั้นเปKนอํานาจหน<าที่
โดยเฉพาะของประธาน กสทช. ดังนั้น หากไม&มีการดําเนินการเพื่อ
ตรวจสอบข<อกฎหมายในประเด็นนี้ให<กระจ&างชัด ก็ควรที่จะพิจารณาให<
ประธาน กสทช. เปKนผู<ลงนามในประกาศต&างๆ เท&านั้น เพื่อปWองกันมิให<
เกิดข<อพิพาทเรื่องความชอบด<วยกฎหมายของกระบวนการออกประกาศ 
อันอาจเปKนคดีปกครองจากการใช<อํานาจทางปกครองของเจ<าหน<าที่ที่ต<อง
กระทําโดยเจ<าหน<าที่ซ่ึงมีอํานาจหน<าที่ในเร่ืองนั้น ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙(๑) 

 ๒. ผมเห็นชอบในหลักการของการออกประกาศนี้ เพียงแต&มีข<อสังเกตต&อ
เน้ือหาของร&างประกาศท่ีนําเสนอในบางประเด็น ดังนี้ 

 ๑) ผมไม&ขัดข<องในประเด็นการอนุญาตให<นํารายการออกอากาศซํ้ามาคิด
คํานวณเปKนสัดส&วนรายการที่จัดให<มีบริการเพื่อคนพิการด<วย โดยนับ
ได<เฉพาะการออกอากาศซํ้าในคร้ังแรกเท&านั้น อย&างไรก็ตาม เพื่อให<
ผู<ผลิตรายการเกิดแรงจูงใจในการผลิตรายการใหม&ๆ มากกว&าที่จะนํา
รายการเดิมมาออกอากาศซํ้า จึงเห็นควรกําหนดกรอบสูงสุดเพิ่มเติมไว<
ด<วยว&า ในเชิงสะสมแล<ว ส&วนของการออกอากาศซํ้า รวมแล<วต<องมี
สัดส&วนไม&เกินร<อยละเท&าไร  

 ๒) เพื่อให<ข<อกําหนดตามข<อ ๑๓ ของร&างประกาศ เรื่องการขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุน กทปส. เกิดผลได<จริง ไม&เกิดช&องว&างทางนโยบาย
และทางการปฏิบัติ ผมเห็นควรท่ีจะต<องมีการประสานงานกับทาง 
กทปส. เพื่อให<เกิดการกําหนดหลักเกณฑ�การพิจารณาที่ มีความ
สอดคล<องกัน  

 ๓) เนื่องจากในร&างประกาศมีการใช<คําว&า “องค�กรแต&ละประเภทความ
พิการ” อยู&ในบทบัญญัติหลายข<อ แต&ไม&ปรากฏว&าได<มีการกําหนดนิยามไว< 
จึงทําให<เกิดความไม&ชัดเจนว&าเปKนองค�กรลักษณะใด และอาจทําให<   



๑๓ 
 

ในการตีความไม&สามารถครอบคลุมถึงองค�กรที่รวมคนพิการทุก
ประเภท ดังนั้นจึงเห็นควรพิจารณาปรับใช<คําท่ีเหมาะสมต&อไป นั่นคือ
ให<มีท้ังความครอบคลุมว&าไม&ว&าเปKนองค�กรคนพิการใดก็เข<าข&ายได< 
ขณะเดียวกันก็ต<องมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงว&าจะต<องเปKน
องค�กรคนพิการเท&านั้น ไม&รวมถึงองค�กรอ่ืน  

 ๔) ในการรับฟYงความเห็นสาธารณะต&อร&างประกาศน้ี พบว&า มีส&วนของ
สํานักในสํานักงาน กสทช. เองเข<าร&วมแสดงความเห็นด<วย ซ่ึงถือเปKน
เรื่องที่ดี ดังน้ันผมจึงเห็นควรกําหนดให<ลักษณะดังกล&าวน้ีเปKนบรรทัด
ฐานในการรับฟYงความเห็นสาธารณะในอนาคตต&อไป ว&า ไม&ว&าคนใน
หรือคนนอกก็ให<ความเห็นได<และได<รับการนํามาประกอบการพิจารณา
ในการแก<ไขหรือไม&แก<ไขต&อไปด<วย”  

 ๓. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๔๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒ ดังนี้  

  “เน่ืองจากดิฉันได<เปIดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ในชั้นประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ จึงขอยืนยันความเห็นในส&วนบทเฉพาะกาลข<อ ๒๖ เก่ียวกับ
ระยะเวลาในการเตรียมความพร<อมของผู<ประกอบการ ซ่ึงดิฉันเห็นว&า 
ระยะเวลาหน่ึงปMยาวนานเกินไปสําหรับการเตรียมความพร<อมของผู<รับ
ใบอนุญาตในการจัดให<มีบริการสําหรับคนพิการช&วงปMแรกซ่ึงรวมเวลา
ออกอากาศแล<วเพียงวันละ ๖๐ นาทีเท&าน้ัน”  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง แนวทางการกํากับดูแลอัตราค�าบริการในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. .... : กสท. นส. 
  
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบในหลักการร&างประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทาง 

การกํากับดูแลอัตราค&าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให<รับข<อคิดเห็นของท่ีประชุม
ประเด็นในข<อ ๙ ของร&างประกาศฯ เร่ืองการระงับการดําเนินการ ไปรับฟYง
ความคิดเห็นสาธารณะเพื่อให<มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

 ๒. มอบอํานาจให< กสท. ปฏิบัติหน<าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗(๒๔) แห&ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ
จัดให<มีการรับฟYงความคิดเห็นสาธารณะต&อร&างประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทาง 
การกํากับดูแลอัตราค&าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  
พ.ศ. .... จนเสร็จสิ้นกระบวนการ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต&อไป 

 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง ร&างประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการกํากับดูแล
อัตราค&าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ....   



๑๔ 
 

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ ขอให<ตรวจสอบมติที่ประชุมว&าในการออกประกาศจะต<อง
จัดทํา RIA ด<วยหรือไม& และมีประเด็นข<อสังเกตเรื่องผู<มีอํานาจลงนามใน
ประกาศ  

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๒  :  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากที่ประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : สรุปผลการรับฟJงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข,องกับ

การใช,คลื่นความถี่กิจการประจําที่ ย�านความถี่ ๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz 
(E-band) จํานวน ๒ ฉบับ :  กทค. คภ. 

  
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต&อสรุปผลการรับฟYงความคิดเห็น

สาธารณะต&อร&างประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข<องกับการใช<คลื่นความถ่ีกิจการ
ประจําท่ี ย&านความถ่ี ๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz (E-band) จํานวน ๒ ฉบับ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให<สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร&      
ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต&อไป 

๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร&างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุ
กิจการประจําท่ี ย&านความถ่ี ๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz  และร&างประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีในกิจการประจําที่ 
ย&านความถ่ี ๗๑-๗๖ GHz  และ ๘๑-๘๖ GHz  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ทั้งนี้ ให<นําร&างประกาศทั้ง ๒ ฉบับดังกล&าวข<างต<นเสนอประธาน กสทช.    
เพื่อลงนามก&อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต&อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง สรุปผลการรับฟYงความคิดเห็นสาธารณะต&อร&าง
ประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข<องกับการใช<คลื่นความถ่ีกิจการประจําที่ ย&านความถ่ี    
๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz (E-band) จํานวน ๒ ฉบับ 

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีประเด็นข<อสังเกตเรื่องการกําหนดระยะเวลาในการบังคับ
ใช<ตามประกาศให<สอดคล<องกับความพร<อมของระบบฐานข<อมูลที่จะใช<
ดําเนินงาน 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : สรุปผลการรับฟJงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข,องกับ

การใช,คลื่นความถี่ ย�านความถี่ ๘๐๖-๘๒๔/๘๕๑-๘๖๙ MHz จํานวน ๒ ฉบับ : 
กทค. คภ. 

  
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต&อสรุปผลการรับฟYงความคิดเห็น

สาธารณะต&อร&างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข<องกับการใช<คลื่นความถ่ี ย&านความถ่ี 
๘๐๖-๘๒๔/๘๕๑-๘๖๙ MHz จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ทั้งน้ี ให<สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร&ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต&อไป 



๑๕ 
 

๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร&างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การ
ปรับปรุงการใช<คลื่นความถ่ี ย&านความถ่ี ๘๐๖-๘๒๔ MHz และ ๘๕๑-๘๖๙ MHz   
และร&างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ีทางบก ระบบ 
Trunked Radio ย&านความถ่ี ๘๐๖-๘๑๔ MHz และ ๘๕๑-๘๕๙ MHz ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให<นําร&างประกาศทั้ง ๒ ฉบับดังกล&าวข<างต<น
เสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก&อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต&อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒ เร่ือง สรุปผลการรับฟYงความคิดเห็นสาธารณะต&อร&าง 
ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข<องกับการใช<คล่ืนความถ่ี ย&านความถ่ี ๘๐๖-๘๒๔/๘๕๑-
๘๖๙ MHz จํานวน ๒ ฉบับ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : การปรับปรุงแก,ไขประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การจัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือ

การทดลองหรือทดสอบเปWนการชั่วคราว  :  กทค. ปท.๑ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร&างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�

การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพื่อการทดลองหรือทดสอบเปKนการชั่วคราว พ.ศ. .... 
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี  ให<สํานักงาน กสทช. นําร&างประกาศดังกล&าว
ไปดําเนินการจัดรับฟYงความคิดเห็นของผู<มีส&วนได<ส&วนเสียและประชาชนท่ัวไป 
รวมท้ังจัดรับฟYงความคิดเห็นเฉพาะกลุ&ม (Focus Group)  เพื่อให<เปKนไปตาม
มาตรา ๒๘ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม         
พ.ศ. ๒๕๕๓  และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต&อไป   

  
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๓ เร่ือง การปรับปรุงแก<ไขประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ� 
การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพื่อการทดลองหรือทดสอบเปKนการชั่วคราว 

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ รายงานต&อท่ีประชุม กสทช. ว&า ในการพิจารณาช้ัน กทค. 
ได<มีการตั้งข<อสังเกตในประเด็นระยะเวลาอนุญาตให<ดําเนินการทดลอง    
หรือทดสอบท่ีร&างประกาศใหม&มีการปรับเพิ่มจากเดิม ๙๐ วัน เปKน ๑๘๐ วัน 
ด<วยเหตุผลเพื่อตัดปYญหาเร่ืองการขอขยายเวลา แต&ในร&างใหม&กลับยังมีการ
เปIดช&องให<ขอขยายได< อีก ๙๐ วัน โดยส&วนตัวจึงไม&เห็นด<วย เนื่องจาก
ระยะเวลารวม ๒๗๐ วันนั้นนานเกินไป จึงมีการเสนอว&า หากจะเปIดช&องให< 
ขอขยายได<ก็ต<องเปKนเหตุสุดวิสัยเท&าน้ัน ซ่ึงขณะน้ีในร&างท่ีนําเสนอนั้นได<
ปรับปรุงในประเด็นดังกล&าวแล<ว 

 
 
 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๓  : เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด,วยการประสานและ
จัดสรรความถี่ วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่  ๒๖      
ในประเด็นด,านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม   
และกิจการวิทยุคมนาคม : กสท. กทค. คภ. 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร&วมทางเทคนิคว&าด<วยการ

ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย (JTC)  
ครั้งที่ ๒๖ (The 26th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination 
and Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia Common 
Border -JTC) ในประเด็นด<านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต&อบันทึกความตกลงร&วม
ในส&วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) การประชุม Working 
Group1 (Broadcasting Service) และการประชุม Working Group2 (Mobile 
and Non-broadcasting Services) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๑ เร่ือง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร&วมทางเทคนิค
ว&าด<วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย 
(JTC) คร้ังที่ ๒๖ ในประเด็นด<านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : กรอบหลักการประกอบการพิจารณาจัดทําหลักเกณฑ�การใช,งานคลื่นความถี่

เพ่ือสนับสนุนภารกิจการป\องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ : กสท. กทค. คภ.   

   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบกรอบหลักการประกอบการพิจารณาจัดทํา

หลักเกณฑ�การใช<งานคลื่นความถ่ี เพื่อสนับสนุนภารกิจการปWองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ท้ังน้ี ให<สํานักงาน กสทช. 
นําไปจัดประชุมหารือผู<มีส&วนได<ส&วนเสีย (Focus Group) โดยรับข<อคิดเห็นของ 
กสท. และ กทค. ไปพิจารณาประกอบ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ และ
นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต&อไป   

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๒ เร่ือง กรอบหลักการประกอบการพิจารณาจัดทําหลักเกณฑ�
การใช<งานคลื่นความถ่ีเพื่อสนับสนุนภารกิจการปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ   



๑๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : รายงานสรุปผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนแม�บทการบริหารคล่ืนความถี่ (พ.ศ.๒๕๕๕) (ส�วนที่หน่ึง) : 
กสท. กทค. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานฯ  คภ. 

   
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนแม&บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ.๒๕๕๕) (ส&วนที่หนึ่ง) 
และรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต<
แผนแม&บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ.๒๕๕๕) ประจําปM ๒๕๕๗ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. เห็นชอบตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร�ของแผนแม&บทการบริหารคลื่นความถ่ี
แห&งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕) และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการภายใต<แผนแม&บทการ
บริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ.๒๕๕๕) ประจําปM ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๓. มอบหมายให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ระดับยุทธศาสตร� และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต<แผนแม&บท
การบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ.๒๕๕๕) ประจําปM ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙  ตาม
ตัวชี้วัดซ่ึงที่ประชุมได<มีมติตามข<อ ๒ รวมท้ังให<จัดทําข<อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนแม&บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) เสนอที่ประชุม 
กสทช. พิจารณาต&อไป  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๓ เร่ือง รายงานสรุปผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม&บทการบริหารคลื่นความถ่ี  
(พ.ศ.๒๕๕๕) (ส&วนที่หนึ่ง) 

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีประเด็นข<อสังเกตเร่ืองตัวชี้วัด โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส&งให<ในภายหลัง ซ่ึงผู<อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ีได<ชี้แจงว&า 
สํานักงาน กสทช. จะได<นําข<อคิดเห็นของ กสท. กทค. และกรรมการกลั่นกรอง 
ไปปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินให<สอดคล<องกับแผนแม&บทการบริหารคลื่น
ความถ่ี ต&อไป   

 ๓. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๔๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๓.๓ ดังน้ี 
“ผมเห็นชอบตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร�ของแผนแม&บทการบริหารคลื่นความถ่ี
แห&งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕) ประจําปM พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ แต&ยังไม&สามารถ
เห็นชอบตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการภายใต<แผนแม&บทการบริหารคลื่นความถ่ี 
(พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจําปM พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ โดยเห็นว&ามีส&วนท่ียังต<อง
ปรับปรุง ดังนี้ 



๑๘ 
 

 ๑) กิจกรรมที่ ๑ เร่ือง “คณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด�วยการประสาน
และจัดสรรความถ่ีวิทยุ ตามชายแดน (ฝ9ายไทย)” ในแนวทางท่ี ๒ ของ
ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ ระบุให<จํานวนข<อเสนอในการประชุมเปKนตัวชี้วัดการ
ดําเนินงาน ผมเห็นว&าจํานวนข<อเสนอในการประชุมอาจไม&สามารถสะท<อน
ความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานได< เนื่องจากจํานวนข<อเสนอใน
การประชุมมากหรือน<อยย&อมข้ึนอยู&กับเนื้อหาของการประชุมเปKนหลัก 
หากมีข<อเสนอจํานวนมากแต&ไม&สอดคล<องกับเน้ือหาของการประชุมย&อมไม&
เปKนประโยชน�ต&อการประสานงานและจัดสรรความถ่ีวิทยุ 

 ๒) กิจกรรมท่ี ๒ เรื่อง “การประชุมประสานงานคลื่นความถ่ีระหว�างประเทศ 
(บริเวณชายแดน)” ในแนวทางท่ี ๒ ของยุทธศาสตร�ที่ ๑ ระบุให<ใช<
กิจกรรมที่อนุมัติให<เข<าร&วมจริงต&อกิจกรรมที่ตั้งไว<ตามแผนเปKนตัวชี้วัด   
ผลการดําเนินงาน เห็นควรระบุจํานวนกิจกรรมที่ตั้งไว<ตามแผนในค&า
เปWาหมายตามตัวชี้วัดปM พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ให<ชัดเจน เพื่อให<สามารถ
ประเมินค&าตัวช้ีวัดได< อีกท้ังกิจกรรมท่ีเข<าร&วมจริงควรนับเฉพาะกิจกรรม
หลักเท&าน้ัน ไม&ควรนับรวมกิจกรรมอ่ืนๆ เช&น การประชุมเตรียมการก&อน
การประชุม เปKนต<น 

 ๓) กิจกรรมท่ี ๒ เรื่อง “การต�ออายุการจัดสรรคลื่นความถ่ี โดยชอบด�วย
กฎหมายเมื่อครบกําหนดอายุให�คืนความถ่ี ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ>การขอรับจัดสรรคลื่นความถ่ี” ในแนวทางที่ ๒ ของยุทธศาสตร�
ที่ ๒ กําหนดค&าเปWาหมายตามตัวชี้วัดในปM พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ไว<ที่  
ร<อยละ ๗๕ ซ่ึงค&าตัวชี้วัดในปM พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ สูงถึงร<อยละ 
๙๘.๗๒ และ ๘๓.๐๕ ตามลําดับ ดังนั้น ค&าเปWาหมายตามตัวชี้วัดในปM พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ สามารถปรับเพิ่มข้ึนได<เปKนร<อยละ ๘๐ เพื่อสะท<อนผล
การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ๔) สําหรับกิจกรรมที่เปKนการร&างประกาศ กสทช. นั้น เห็นว&า สํานักงาน 
กสทช. ควรจัดทําร&างประกาศ กสทช. ให<แล<วเสร็จภายในระยะเวลา ๑ ปM 
อย&างไรก็ตาม เพื่อความยืดหยุ&นในการดําเนินงาน สํานักงาน กสทช. อาจ
กําหนดกรอบเวลาในบางร&างประกาศฯ เปKนเวลา ๒ ปM ได< โดยค&าเปWาหมาย
ตามตัวชี้วัดควรมีลักษณะสอดคล<องกับกระบวนการหลักในการจัดทําร&าง
ประกาศฯ ได<แก& (๑.) การจัดทําร&างประกาศฯ (๒.) การจัดรับฟYงความ
คิดเห็นสาธารณะ และ (๓.) การประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เปKนต<น 

  ทั้งนี้ การกําหนดค&าเปWาหมายตามตัวชี้วัดเพียงให<มีประกาศฯ เพียงจํานวน ๑ 
ฉบับภายในปM พ.ศ. ๒๕๕๙ เช&น กิจกรรมท่ี ๑ เรื่อง “การปรับปรุงแก�ไข
หลักเกณฑ>การอนุญาตและกํากับดูแลคลื่นความถ่ีกลางสําหรับการติดต�อ



๑๙ 
 

ประสานงานระหว�างหน�วยงานภาครัฐและประชาชน” ในแนวทางที่ ๒ ของ
ยุทธศาสตร� ๔ และกิจกรรมท่ี ๒ เรื่อง “การจัดให�มีการใช�คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรทัศน>ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อให�บริการประเภทบริการ
ชุมชน” ในแนวทางที่  ๑ ของยุทธศาสตร� ท่ี  ๖ นั้น ไม&สอดคล<องตาม
กระบวนการหลักในการจัดทําร&างประกาศฯ และอาจไม&สามารถวัดผลการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพได<” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาและเสนอแนะ

แนวทางในการปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แห�งชาติ : กสท. กทค. 
คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางฯ  คภ. 

   
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและ

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห&งชาติ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ท่ีมีต&อข<อเสนอในการ
ปรับปรุงแก< ไขตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห&งชาติและข<อสงวนต&างๆ            
ที่เก่ียวข<อง โดยให<ปรับปรุงแก<ไขตามความเห็นของ กสท. และ กทค. ก&อนนําไป
จัดประชุมรับฟYงความคิดเห็นสาธารณะเพื่อแก<ไขแผนแม&บทการบริหาร    
คลื่นความถ่ีแห&งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕) ในส&วนของตารางกําหนดคลื่นความถ่ี
แห&งชาติ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๓. เห็นชอบแนวทางการรับฟYงความคิดเห็นสาธารณะต&อข<อเสนอในการปรับปรุง
แก<ไขตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห&งชาติ เพื่อให<เปKนไปตามมาตรา ๒๘       
แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๔ เร่ือง รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ี
แห&งชาติ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : ร�างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่..) และ   
ร�างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... :  
กสทช.ประวิทย�ฯ 

 
มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน<าการแก<ไขร&างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
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โทรคมนาคม (ฉบับที่..) และร&างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. .... ตามท่ี กสทช.ประวิทย�ฯ เสนอ ท้ังน้ี หากกรรมการ กสทช.   
ที่ประสงค�จะส&งความเห็นเพิ่มเติม ขอให<จัดส&งความเห็นดังกล&าวให<ผู<เชี่ยวชาญ
พิเศษ (นายพากเพียร สุนทรสิต) เพื่อรวบรวมส&งให<สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาใช<เปKนข<อมูลประกอบการพิจารณาต&อไป   

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๕ เร่ือง ร&างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน�  และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่..) และร&างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. ....   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖ : การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปE ๒๕๕๗ : คณะทํางาน

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานฯ  ยย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให<กรรมการ กสทช. ทุกท&านได<ศึกษาในรายละเอียดรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปM ๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ และจัดส&ง
ความเห็นให<สํานักงาน กสทช. เพื่อแก<ไขปรับปรุงและดําเนินการต&อไป ท้ังน้ี 
เพื่อให<เปKนไปตามมาตรา ๗๖ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน�  และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๓.๖ เร่ือง การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปM ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๔๗ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๓.๖ ดังน้ี 

  “๑. ผมมีความเห็นว&าการจัดทํารายงานปMนี้ โดยภาพรวมมีการเรียบเรียงเนื้อหา
และจัดหมวดหมู&ที่ชัดเจนและราบรื่นกว&ารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
ประจําปM ๒๕๕๖ อย&างไรก็ตาม สําหรับเน้ือหาส&วนท่ี ๘ หัวข<อ ปYญหา 
อุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม นั้น เห็นควรปรับแก<ให<มีความเหมาะสมชัดเจน มีความ
สมเหตุสมผล และอยู&บนฐานข<อเท็จจริงของตลาดและอุตสาหกรรม
กระจายเสียง โทรทัศน� และโทรคมนาคม  

  ทั้งน้ี เนื้อหาส&วนที่ ๘ หัวข<อ ปYญหา อุปสรรคฯ มีการนําเสนอในลักษณะชี้นําว&า 
“ควรปรับปรุงวิธีการในการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน> และกิจการโทรคมนาคมให�มีความยืดหยุ�นมากยิ่งข้ึน   
จากเดิมท่ีกําหนดให�ใช�เฉพาะวิธีการประมูลเท�านั้น เพื่อให� กสทช. สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการอนุญาตให�สอดคล�องและเหมาะสมกับข�อเท็จจริงที่
เกิดข้ึน โดย กสทช. สามารถกําหนดหลักเกณฑ>และวิธีการอนุญาตในแบบ
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ต�างๆ ซ่ึงรวมถึงวิธีการประมูลตามที่กฎหมายกําหนดในปGจจุบัน” โดยมี
การอ<างเหตุผลว&า การอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีเพื่อการประกอบกิจการ
ทางธุรกิจในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม
ที่ต<องกระทําด<วยวิธีการประมูลเท&าน้ัน “อาจจะไม�เหมาะสมกับข�อเท็จจริง
ของตลาดและอุตสาหกรรมกระจายเสียง โทรทัศน> และโทรคมนาคม     
ซ่ึงคลื่นความถ่ีบางย�านไม�มีความขาดแคลนจากความต�องการ” 

  ผมมีข<อสังเกตว&า ประเด็นท่ีสํานักงาน กสทช. หยิบยกข้ึนมา ไม&น&าใช&
ปYญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการในปMที่ผ&านมา เนื่องจากเปKนปMที่
ไม&มีการจัดประมูลคล่ืนความถ่ีแต&อย&างใด อีกท้ังก็ไม&เคยมีการระบุถึง
ประเด็นปYญหาและอุปสรรคนี้ ในรายงานของปM ท่ีผ&านๆ มามาก&อน 
ตลอดจนในเนื้อหาส&วนอ่ืนของรายงานฉบับนี้เองก็ไม&ปรากฏการระบุ
ปYญหาและอุปสรรคที่เ ก่ียวข<องกับการประกอบกิจการตามท่ีกล&าวถึง     
แต&อย&างใด นอกจากน้ี การท่ีรายงานฉบับนี้มีการหยิบยกปYญหาและ
อุปสรรคข้ึนมารายงานเพียงประเด็นเดียว แตกต&างกับรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน กสทช. ของปMท่ีผ&านๆ มา ซ่ึงสํานักงาน กสทช. มีการนําเสนอ
ประเด็นปYญหาอุปสรรคในลักษณะท่ีเชื่อมโยงกับกรณีท่ีเกิดข้ึนจริงหลายข<อ 
ไม&ได<เล่ือนลอยเช&นน้ี จึงชวนให<สงสัยว&าเปKนปYญหาอุปสรรคจริงหรือเปKน
แนวนโยบายของฝcายใด ซ่ึงผมเห็นว&าสํานักงาน กสทช. ควรนําเสนอ
เนื้อหารายละเอียดในส&วนนี้ รวมท้ังปYญหาและอุปสรรคท่ีสมเหตุสมผล 
และอยู&บนฐานข<อเท็จจริงของตลาดและอุตสาหกรรม รวมทั้งควรมีการ
รายงานถึงการดําเนินการแก<ไขหรือขจัดปYญหาและอุปสรรคท่ีเคยมีการ
ระบุไว<ในปMก&อนๆ ด<วย ว&ามีความคืบหน<าหรือไม& อย&างไร 

 ๒. ในส&วนรูปแบบการนําเสนอ เห็นควรปรับปรุงดังนี้ 
 ๑) ในส&วนของภาพประกอบ เนื่องจากภาพส&วนใหญ&ที่เปKนภาพถ&ายนั้นมี

ปYญหาเร่ืองสัดส&วนภาพผิดเพี้ยนจากธรรมชาติและไม&สมจริง ซ่ึงน&าจะ
เกิดเน่ืองจากมีการย&อหรือขยายภาพอย&างไม&ได<สัดส&วน จึงเห็นควร
แก<ไขด<วย 

 ๒) ปรับการออกแบบ Layout ให<มีความเสมอต<นเสมอปลายและมีความ
สวยงามมากข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องการให<สีหัวข<อ แถบหัวข<อ จากลักษณะ 
ที่เปKนสีสดตัดกันในสไตล�ลูกกวาด ควรปรับให<ดูมีความน&าเชื่อถือข้ึน 
ปรับเร่ืองการจัดวางข<อความและขนาดตัวอักษรท่ีไม&ได<สัดส&วนในบางหน<า 
และปรับเรื่องการวางตําแหน&งภาพที่ไม&เหมาะสมในบางหน<า  

 ๓. เนื้อหาในหน<า ๓๑๖ ย&อหน<าแรกที่มีการระบุว&ามี ๕ แผนงาน แต&ใน
ส&วนถัดมากลับแสดงรายการย&อยเพียง ๔ แผนงาน เน่ืองจากมีการนํา
รายการแรกไปต&อท<ายประโยคในย&อแรก ดังน้ันหลังคําว&า ๕ แผนงาน 
จึงต<องมีการตัดข้ึนบรรทัดใหม& เพื่อให<เปKนรายการย&อยลําดับแรก” 

 



๒๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๗ : การพิจารณางบประมาณรายจ�าย เพ่ือดําเนินการแผนประชาสัมพันธ�การ
ลงทะเบียนโทรศัพท�เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน จํานวน ๔๐.๐๐ ล,านบาท : 
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ  ยย. 

   
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให<โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการประชาสัมพันธ� 

จํานวน ๔๐.๐๐ ล<านบาท ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี โดยให<โอน
งบประมาณจากงบประมาณรายจ&ายประจํา ประจําปM ๒๕๕๘ ในส&วนของ   
เงินเหลือจ&ายจากการดําเนินงานประจํา ดังน้ี  

 ๑) ค&าใช<จ&ายในการพัฒนาบุคลากร (สําหรับหลักสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
เดินทางไปต&างประเทศ) สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพ จํานวน ๑๐.๐๐ 
ล<านบาท 

 ๒) ค&าใช<จ&ายบุคลากร สํานักทรัพยากรบุคคล จํานวน ๑๐.๐๐ ล<านบาท 
 ๓) ค&าใช<จ&ายสาธารณูปโภค สํานักเลขาธิการ จํานวน ๒๐.๐๐ ล<านบาท 
 ๒. อนุมัติโครงการประชาสัมพันธ� จํานวน ๔๐.๐๐ ล<านบาท ตามที่สํานักงาน 

กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๗ เรื่อง การพิจารณางบประมาณรายจ&าย เพื่อดําเนินการ
แผนประชาสัมพันธ�การลงทะเบียนโทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบเติมเงิน จํานวน 
๔๐.๐๐ ล<านบาท   

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๔๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๓.๗ ดังน้ี 

 “กรณีนี้ เปKนกรณีที่สํานักงาน กสทช. นําเสนอเพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจํานวน ๔๐ ล<านบาท จากงบประมาณรายจ&ายประจํา ประจําปM 
๒๕๕๘ ท่ี กสทช. เคยอนุมัติไว<แล<ว เพื่อจะนําไปใช<ดําเนินการประชาสัมพันธ�
การลงทะเบียนโทรศัพท�เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน ซ่ึงผมพิจารณาแล<วเห็นว&า  
เม่ืองบประมาณรายจ&ายประจํามีจํานวนที่สามารถเจียดออกมาได< โดยไม&
กระทบต&อการดําเนินภารกิจตามปกติของ กสทช. ประกอบกับการดําเนินการ
เร่ืองการลงทะเบียนโทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบเติมเงินก็เปKนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ
และจําเปKนอย&างยิ่ง ดังน้ันจึงเห็นควรอนุมัติการโอนเปลี่ยนงบประมาณ ๔๐ 
ล<านบาท นั้นได< 

 อย&างไรก็ตาม ผมยังไม&อาจอนุมัติในส&วนของโครงการประชาสัมพันธ�การ
ลงทะเบียนโทรศัพท�เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน ในวงเงินจํานวน ๔๐ ล<านบาทได< 
เน่ืองจากในการนําเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาของสํานักงาน กสทช. ในส&วนนี้มี
เฉพาะแผนการประชาสัมพันธ�คร&าวๆ เท&านั้น แต&ยังไม&มีโครงการให<พิจารณา 
อีกทั้งเม่ือพิจารณาแผนงานที่เสนอมานั้น ผมยังมีประเด็นคําถามและข<อห&วงใย
หลายประการ ดังนี้ 



๒๓ 
 

 ๑) ระยะเวลาการดําเนินการประชาสัมพันธ�ท่ีระบุในแผนยังสับสน เน่ืองจาก
บางจุดระบุ ๗ เดือน แต&บางแห&งระบุ ๖ เดือน อย&างไรก็ตาม ในความเปKนจริง 
ต&อให<ท่ีประชุม กสทช. อนุมัติโครงการในคราวน้ี ระยะเวลาก็คงเหลือเพียง 
๔ เดือนเศษเท&าน้ัน ดังนั้นด<วยกรอบเวลาที่ลดน<อยลง จึงควรปรับลดกรอบ
งบประมาณลงได<เพื่อให<สอดคล<องกัน นอกจากนั้น การที่แผนกําหนดการ
ดําเนินการเปKน ๓ ระยะ และแบ&งงบประมาณเปKน ๓๐/๕/๕ ล<านบาท  
โดยท่ีระยะสุดท<ายคือช&วงเวลาหลังวันที่ ๓๑ กรกฎาคม น้ัน ผมมีความเห็นว&า 
ไม&ใช&มาตรการที่เหมาะสม เนื่องจาก ๓๑ กรกฎาคมคือกําหนดสิ้นสุด
ระยะเวลาลงทะเบียน การดําเนินการจึงควรต้ังเปWาประสบผลสําเร็จก&อน
วันดังกล&าว มิใช&กําหนดเผื่อไว<แต&ต<น เสมือนไม&มีความมุ&งม่ันหรือทราบอยู&
แล<วว&างานนี้จะล<มเหลว ทั้งนี้ ผมเห็นว&า การดําเนินการสามารถแบ&งเปKน 
๒ ระยะ โดยระยะแรกเปKนการประชาสัมพันธ�เพื่อเชิญชวนประชาชน    
มาลงทะเบียนตามปกติ จนเม่ือใกล<สิ้นสุดเดือนกรกฎาคมจึงประเมิน
สถานการณ�และผลการดําเนินการกันอีกคร้ัง หากยังไม&สําเร็จ ค&อยวางแผน 
การดําเนินการในระยะที่สอง ซ่ึงคงต<องมีมาตรการเร&งรัดอย&างจริงจังยิ่งข้ึน 
ดังน้ี ในชั้นนี้ก็อาจอนุมัติงบประมาณเพียงส&วนแรกเท&านั้น โดยลดจํานวน
ลงให<ได<สัดส&วน และหากดําเนินการแล<วประสบความสําเร็จ ก็จะสามารถ
ประหยัดงบประมาณที่เหลือได< 

 ๒) ตามแผนที่นําเสนอ ในหัวข<อ ๗. การติดตามประเมินผล มีการกําหนดเปWาว&า 
“ยอดรวมของจํานวนผู�มาลงทะเบียนซิมการ>ดแบบเติมเงินเพิ่มมากข้ึนกว�า
ร�อยละ ๕๐ จากยอดลงทะเบียนปGจจุบัน” ผมเห็นว&าเปKนการต้ังเปWาท่ีไม&
เหมาะสมและต่ําเกินไป เนื่องจากในความเปKนจริงของการดําเนินการเรื่องนี้ 
เปWาหมายท่ีถือเปKนความสําเร็จคือการท่ีผู<ใช<บริการท้ังหมดมาลงทะเบียน 
อีกท้ัง การจะใช<วงเงินถึง ๔๐ ล<านบาทก็ควรต<องก&อให<เกิดความแตกต&าง 
ที่ชัดเจน ไม&ใช&มียอดเพิ่มเพียงครึ่งเดียวของภาวะที่ไม&ได<ดําเนินการใดๆ 

 ๓) พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดให<ผู<ให<บริการ
เปKนผู<มีหน<าท่ีรับลงทะเบียน การที่สํานักงาน กสทช. ขยายจุดลงทะเบียน
และผู<รับลงทะเบียนออกไปยังส&วนอ่ืนๆ โดยไม&ชัดเจนว&าผู<ให<บริการยินยอม
หรือไม& จึงอาจเปKนการปฏิบัติที่ไม&เปKนไปตามกฎหมายและเสี่ยงต&อการถูก
ฟWองร<องเปKนคดีความได< ท้ังยังอาจเกิดปYญหาต&อไปได<ในเร่ืองการส&งผ&าน
ข<อมูลถึงผู<ให<บริการว&าจะครบถ<วนถูกต<องหรือไม&  

 ๔) ผมเห็นว&า หากประสานให<ผู<ให<บริการส&งข<อความสั้น (SMS) เตือนตรงไปยัง
ผู<ใช<บริการ เพื่อแจ<งให<มาลงทะเบียนภายในกําหนดเวลา พร<อมทั้งแจ<งผล
ของการไม&ดําเนินการ แนวทางดังกล&าวจะประหยัดและมีประสิทธิผล
มากกว&าการประชาสัมพันธ�ทางสื่อสารมวลชน ท้ังน้ีโดยอาจกําหนดความถ่ี
ของการส&งข<อความเปKนประจําทุกสัปดาห�  



๒๔ 
 

 ๕) กระบวนการนําเสนอเร่ืองนี้เห็นควรผ&านการพิจารณาของคณะทํางาน
พิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ท่ีมีสมาชิก สนช. 
ร&วมเปKนองค�ประกอบด<วย เพื่อความรอบคอบรัดกุม” 

 ๓. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๔๙ ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระท่ี ๕.๓.๗ ดังนี้ 

  “ดิฉันขอสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้เนื่องจากเห็นว&า สํานักงาน 
กสทช. ควรวางแนวทางการประชาสัมพันธ�โครงการสําคัญด<วยความรอบคอบ
และพิจารณาความเปKนไปได<ตลอดจนวางแผนและแนวทางบูรณาการร&วม
ระหว&างกิจกรรมที่ สําคัญของทั้งฝY�ง กิจการกระจายเสียงฯ และกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งนี้เน่ืองจากในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการร&างขอบเขตการ
ดําเนินงานโครงการจัดจ<างผู<ผลิตและจัดการดําเนินการประชาสัมพันธ�เผยแพร&
สื่อและกิจกรรมรณรงค�เสริมสร<างการรับรู< ความเข<าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนผ&าน
ไปสู&การรับส&งสัญญาณโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ภายใต<กรอบวงเงิน ๖๓.๕ 
ล<านบาท จนกระท่ังถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ยังมิได< มีการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ�แต&อย&างใด แต&กลับมีการเสนอวาระให<กรรมการ กสทช. 
เห็นชอบเพื่อดําเนินการแผนประชาสัมพันธ�การลงทะเบียนโทรศัพท�เคลื่อนที่
ระบบเติมเงิน ในวงเงิน ๔๐ ล<านบาท ท้ังน้ีหากกรรมการผ&านความเห็นชอบ
โครงการ น่ันย&อมหมายความว&า ภายในระยะเวลา ๔-๖ เดือนของปM ๒๕๕๘ 
สํานักงาน กสทช. จะใช<งบประมาณสูงถึงกว&า ๑๐๐ ล<านบาทเพื่อการ
ประชาสัมพันธ�ในเร่ืองท่ีเก่ียวข<องสองประเด็นคือการเปลี่ยนผ&านสู&โทรทัศน�
ระบบดิจิตอล ซ่ึงได<มีการแจกคูปองไปล&วงหน<าหลายเดือนแล<ว ขณะที่การ
ลงทะเบียนโทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบเติมเงินเปKนนโยบายที่ประชาชนได<รับรู<ผ&าน
สื่อไประยะหนึ่งแล<วเช&นกัน อีกทั้งดิฉันยังมีความกังวลว&า การใช<งบประมาณ
จํานวนมหาศาลในช&วงเวลาสั้นๆ อาจนํามาสู&การเลือกวิธีการจัดซ้ือจัดจ<างแบบ
พิเศษแทนการประกวดราคา ซ่ึงเปKนประเด็นท่ีได<รับการท<วงติงจากสํานักงาน
การตรวจเงินแผ&นดินมาแล<ว 

   ดิฉันจึงเห็นว&า การจัดทําโครงการประชาสัมพันธ�โครงการขนาดใหญ&ใน
กรอบเงินจํ านวนมากควรพิจารณาอย&างรอบคอบเพื่อให<การใช<จ&าย
งบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุดในการให<ความรู<และข<อมูล
ที่รวดเร็ว เท&าทันต&อสถานการณ�แก&ผู<บริโภคในแต&ละช&วงเวลา ตลอดจนมี
ตัวชี้วัดของกิจกรรมท่ีสอดคล<องกับการใช<งบประมาณอย&างชัดเจน ดังน้ัน
สํานักงานจึงควรวิเคราะห�การนําเสนอเนื้อหาเชิงลึกแก&ผู<บริโภคที่มีความ
หลากหลายในแต&ละกลุ&มและมีช&องทางในการรับรู<ข<อมูลที่แตกต&างกัน 
ตลอดจนคํานึงถึงช&วงเวลาในการเผยแพร&ข<อมูล แทนการมุ&งเน<นซ้ือสื่อเพื่อ
เผยแพร&ข<อมูลท่ีมีลักษณะเปKนการประชาสัมพันธ�ทั่วไปแก&ผู<บริโภคซ่ึงมี
แนวโน<มต<องใช<เม็ดเงินจํานวนมหาศาลในการซ้ือโฆษณาลักษณะดังกล&าว”  



๒๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๘ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง การอุทธรณ�และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ� : บย. 
   
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง ร&างประกาศ กสทช. เรื่อง การ

อุทธรณ�และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ� ออกไปตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ 
และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต&อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๙ : ขอความเห็นชอบอนุมัติเงินสนับสนุนสมทบรายได,จากการออกร,านงานกาชาด 

ประจําปE ๒๕๕๘ ของสํานักงาน กสทช. : สบ. 
 
มติที่ประชุม อนุมัติเงินสนับสนุนสมทบรายได<งานกาชาด ประจําปM ๒๕๕๘ ของสํานักงาน 

กสทช. จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อทูลเกล<าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู<อํานวยการสภากาชาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู<อํานวยการ
สภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (๒ เมษายน ๒๕๕๘)      
และประชาสัมพันธ�บทบาทหน<าที่ของสํานักงาน กสทช. โดยจะทูลเกล<าถวายฯ 
ร&วมกับเงินรายได<จากการจัดกิจกรรมร&วมออกร<านงานกาชาด ตามที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ     

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๙  เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุมัติเงินสนับสนุนสมทบรายได<
จากการออกร<านงานกาชาด ประจําปM ๒๕๕๘ ของสํานักงาน กสทช.   

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตขอให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให<สอดคล<อง
กับข<อ ๖ ของระเบียบ กทช. ว&าด<วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส&งเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ 
และสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑      
ในเรื่องผู<มีสิทธิขอรับการสนับสนุนกิจการ 

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑๐: การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�
สาธารณะ : ทบ. 

   
มติที่ประชุม อนุมัติการแต&งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเงินของกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน�สาธารณะ ตามที่สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เสนอ  ซ่ึงเปKนการใช<
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน<าที่ และวาระการ
ปฏิบัติงาน ๑ ปMนับตั้งแต&วันที่มีคําสั่งแต&งตั้ง ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    



๒๖ 
 

ทั้งนี้ โดยให<ได<รับค&าตอบแทนเปKนเบี้ยประชุมตามข<อ ๑๔ (๒) ข<อ ๑๕ และ     
ข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว&าด<วยการประชุม ค&าตอบแทน และค&าใช<จ&ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้  

 ๑.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ 
 ๒.  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ อนุกรรมการ 
      และสังคมแห&งชาติ (นายชาญวิทย� อมตะมาทุชาติ) 
 ๓.  รองเลขาธิการสายงานยุทธศาสตร�และกิจการองค�กร อนุกรรมการ 
 ๔.  นายนรชัย  ศรีพิมล อนุกรรมการ 
 ๕.  นายเอกนิติ  นิติทัณฑ�ประภาส อนุกรรมการ 
 ๖.  ผู<จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขานุการ 
 ๗.  เจ<าหน<าท่ีสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู<ช&วยเลขานุการ 

 ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต&งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเงินของกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน�สาธารณะ ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของ        
ที่ประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ 
และมติท่ีประชุม กสทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๑๐ เร่ือง การแต&งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเงิน
ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน�สาธารณะ    

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑๑: การพิจารณาโครงการที่ย่ืนขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม   
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ประเภทที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจําปE ๒๕๕๗ : ทบ. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๑๑ เร่ือง การพิจารณาโครงการที่ยื่น

ขอรับการส&งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน�สาธารณะ ประเภทที่ ๑ 
คร้ังที่  ๑ ประจําปM ๒๕๕๗ ออกไปตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ และให<
สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต&อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑๒: การทบทวนการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามประเด็น

ข,อสังเกตและข,อเสนอแนะของคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ
ของสํานักงาน กสทช. :  กทค. ปบ. 

 



๒๗ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๑๒ เรื่องการทบทวนการแต&งตั้ง
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามประเด็นข<อสังเกตและข<อเสนอแนะของ
คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ออกไปตามที่
เลขาธิการ กสทช. เสนอ  และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช.   
นัดพิเศษต&อไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๔   : เร่ืองค,างการพิจารณา  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการประชุม ค�าตอบแทน และค�าใช,จ�ายของ

คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... : นย.   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๑ เรื่อง ร&างระเบียบ กสทช. ว&าด<วย

การประชุม ค&าตอบแทน และค&าใช<จ&ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....  ออกไปตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ และให<สํานักงาน 
กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต&อไป   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๒ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการลาของพนักงานและลูกจ,าง พ.ศ. .... : บย. 
   
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๒ เร่ือง ร&างระเบียบ กสทช. ว&าด<วย

การลาของพนักงานและลูกจ<าง พ.ศ. .... ออกไปตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ 
และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต&อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๓ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการจ�ายเงินเดือนของพนักงานและค�าจ,างของลูกจ,าง  

พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ  นย.   
   
มติที่ประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๓ เร่ือง ร&างระเบียบ กสทช. ว&าด<วย

การจ&ายเงินเดือนของพนักงานและค&าจ<างของลูกจ<าง  พ.ศ. .... ออกไปตามท่ี
เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาในคร้ังต&อไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๖    : เร่ืองอ่ืนๆ 
 
   - ไม&มี –  
 
 อนึ่ง กสทช. สุภิญญาฯ ได<ขออนุญาตประธาน กสทช. เพื่อแจ<งให<เลขาธิการ 
กสทช. มีหนังสือถึงรัฐบาลเพื่อขอความร&วมมือให<หน&วยงานของรัฐให<การสนับสนุนในการแจกคูปอง/     
การรับชมดิจิตอลทีวีได<อย&างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  



๒๘ 
 

 
ประธาน ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘   

ให<ที่ประชุมทราบ พร<อมกล&าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล&าวปIดประชุม 
   
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๕๐  น.  
 
  


