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กองทุนวิจัยและพัฒนา 
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โทรทัศน�ระบบดิจิตอล 
๙. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม ผู<อํานวยการส'วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
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กระจายเสียงและโทรทัศน�  
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๑๖. นางสาวลักษมี  นุตตะโร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 

๑๗. นายสุภพล  จรูญวณิชกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 

๑๘. นางสาวกนกวรรณ  คณาวนิชกิจ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 

๑๙. นายอนุตร�  แพทยานันท� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู<ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน� 

๒๐. นางคณาพร สนธยานนท� ลูกจ<าง สํานักกิจการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล 
๒๑. นางสาวณิตญาภรณ� วาจศร ลูกจ<าง สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน     กล'าวเปJดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. พร<อมด<วยรองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�) รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค� 
มะลิสุวรรณ) และเลขาธิการ กสทช. ได<ร'วมประชุมหารือกับรัฐมนตรีว'าการ
กระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารแห'งรัฐบาลญ่ีปุKน (Ministry of Internal 
Affairs and Communications : MIC) ได<ร'วมหารือเรื่องหลักๆ อยู' ๒ ประการ 
ได<แก' ๑) เรื่องการลดอัตราค'าบริการ International Mobile Roaming        
ท้ังในส'วนของดาต<าและบริการเสียงร'วมกัน และ ๒) เรื่องความร'วมมือในการ
พัฒนาถ'ายทอดเทคโนโลยีการแพร'สัญญาณภาพและเสียงในระบบ 4K และ 
8K ซ่ึงได<มีการนําระบบนี้มาสาธิตครั้งหนึ่งแล<วเม่ือเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 
โดยได<รับความสนใจเปhนอย'างมาก และในช'วงบ'ายได<มีการร'วมประชุม
ระหว'างผู<ประกอบการจากประเทศญ่ีปุKน ๑๑ ราย และผู<ประกอบการของไทย
ในเรื่องรายการ Content ต'างๆ ท่ีได<มีการเลือกซ้ือเนื้อหารายการต'างๆ     
ซ่ึงทางผู<ประกอบการไทยพึงพอใจอย'างมาก และต<องการให<มีการจัดประชุม
ในลักษณะนี้อีก เพราะเปhนการเจรจาโดยตรงระหว'างผู<ผลิตและผู<ซ้ือ ส'วนเรื่อง
การลดอัตราค'าบริการ Roaming หากผู<ประกอบการสองฝKายสามารถตกลง
กันได< ก็จะบังเกิดประโยชน�ต'ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมของท้ัง ๒ ประเทศ       
เปhนอย'างมาก  
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๒. ในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
(ดีอี) ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันจันทร�ท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติ
เห็นชอบให<มีการใช<ประโยชน�ของโครงสร<างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร'วมกันในการ
พัฒนาบรอดแบนด�แห'งชาติ ซ่ึงรัฐบาลได<หารือกับหน'วยงานรัฐวิสาหกิจต'างๆ 
อาทิ การไฟฟmาฯ เปhนต<น ซ่ึงได<ตกลงในหลักการท่ีจะดําเนินการร'วมกัน     
โดยมอบหมายให< กสทช. พิจารณากติกาในการใช<ประโยชน�ของโครงสร<าง
พ้ืนฐานตามหลักการดังกล'าว นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได<เน<นและให<
ความสําคัญในเรื่องการสร<างการรับรู<ให<แก'ประชาชนเพ่ือให<เข<าใจถึงประโยชน�
จากการพัฒนาระบบดิจิทัลในมิติต'างๆ โดยขอให<หน'วยงานต'างๆ ได<ร'วมมือกัน
ในการให<ความรู<แก'ประชาชน   

๓. เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. ได<ร'วมเปhนสักขีพยานในพิธี
ลงนามบันทึกข<อตกลงความร' วมมือระหว' างสํ านักงาน กสทช.  กับ
คณะกรรมการมาตรฐานการสื่อสารเกาหลี (Korea Communications Standards 
Commission : KCSC) โดยมีเลขาธิการ กสทช. กับ Mr. Park Hyo–Chong 
ประธาน KCSC เปhนผู<ลงนามร'วมกัน ซ่ึง KCSC มีภาระหน<าท่ีหลักในการ
รับผิดชอบต'อการควบคุมการเผยแพร'เนื้อหาของสื่อในสาธารณรัฐเกาหลี    
ให<เปhนไปอย'างถูกต<องและเหมาะสม อย'างเท'าเทียมและเปhนธรรมกับทุกฝKาย 
เพ่ือประโยชน�สูงสุดของประชาชน โดยพิธีดังกล'าวจัดให<มีข้ึน ณ อาคาร
หอประชุม สํานักงาน กสทช. ซ่ึงวัตถุประสงค�หลักใน MOU จะเปhนเรื่อง 
ความร'วมมืออย'างเปhนทางการระหว'าง ๒ หน'วยงาน ประกอบด<วย ๑) การสร<าง
กรอบความร'วมมืออย'างเปhนทางการระหว'างสองหน'วยงานท่ีมีความสนใจ
ร'วมกัน  ๒) การสร<างกรอบความร'วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนข<อมูลด<านการกํากับ
ดูแลระหว'างกัน ๓) การจัดต้ังและปรับปรุงช'องทางการสื่อสารระหว'างสอง
หน'วยงาน ๔) การแลกเปลี่ยนผู<เชี่ยวชาญในด<านต'างๆ เพ่ือเรียนรู<ร'วมกัน และ 
๕) การส'งเสริมความร'วมมือหน'วยงานด<านสื่อต'างๆ ท่ีเก่ียวข<อง และร'วมกัน
สร<างสภาพแวดล<อมท่ีเปhนไปได<ร'วมกัน 

๔. เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. ได<รับเชิญไปกล'าวปาฐกถา
พิเศษเรื่อง “โลกยุคหน<ากับเทคโนโลยีดิจิทัล : ทิศทางและความท<าทาย”    
ในงาน Cyber Contest and Seminar 2015 ซ่ึงกองทัพอากาศได<จัดข้ึน     
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร<างความตระหนักรู<ใน
เรื่องความม่ันคงปลอดภัยด<านไซเบอร�ให<กับหน'วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ และ
หน'วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข<อง ในการบรรยายครั้งนี้ นอกจากมีผู<เข<าร'วมซ่ึงเปhน
ข<าราชการทหารอากาศแล<ว ยังมีผู<สนใจภาคเอกชน และธนาคารเข<าร'วมรับฟGง 
ซ่ึงได<ให<ความสนใจเปhนอย'างมาก นอกจากนี้ มีข<อสังเกตเรื่อง Index ของ ITU 
ท่ีเก่ียวกับเรื่อง Cyber Security ในกลุ'มประเทศ Asia Pacific ซ่ึงมี ๑๗ 
ประเทศ และประเทศไทยอยู'ในอันดับท่ี ๑๕ ซ่ึงค'อนข<างตํ่ามาก ซ่ึง Index 
ประการหนึ่งคือบุคลากรท่ีมี License หรือมี Certified ให<สามารถดูแลเรื่องนี้



 ๕ 
 

ของประเทศไทยยังมีจํานวนน<อย แตกต'างจากสิงคโปร�ท่ีมีอยู'ประมาณ 
๑,๒๙๖ คน สําหรับประเทศไทยมีประมาณ ๑๗๔ คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
สัดส'วนกับจํานวนประชากรแล<วประเทศไทยยังมีสัดส'วนท่ีค'อนข<างน<อย จึง
เปhนประเด็นท่ีน'าสนใจว'าถ<าหาก กสทช. มีส'วนร'วมในการพัฒนาบุคลากรใน
ด<านนี้ได<ก็จะเปhนประโยชน�  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๒ เมษายน 

๒๕๕๘ 
  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ ขอให<เพ่ิมเติมข<อความในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุมวาระท่ี 
๔.๑๑ ดังนี้ “กสทช.ประวิทย�ฯ ต้ังข<อสังเกตว'า จากกรณีท่ีมีการฟmองคดี กสทช. 
ในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจํานวนมาก จนก'อให<เกิดภาระ
ในการต'อสู<คดีนั้น ควรทบทวนว'าจะมีวิธีจัดการอย'างไร หรือจะมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายในการกํากับดูแลอย'างไร” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๒ 

เมษายน ๒๕๕๘  
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๒ 

เมษายน ๒๕๕๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ระหว'างวันท่ี ๒๑ เมษายน–๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสาร
ท่ีประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ 

 



 ๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :                
ประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม     

ตามเอกสารท่ีประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให<ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน 

๑๐ เรื่อง ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 
ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ) ระหว�างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ :  
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.    

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ) ระหว'างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 
๒๕๕๘ จํานวน ๓ ท'าน ได<แก' พลเอก บุญเลิศ  แก<วประสิทธิ์  นายวรรณชัย  
สุวรรณกาญจน�  และนายสงขลา  วิชัยขัทคะ ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสองของ
ระเบียบ กทช. ว'าด<วยการจ<าง ท่ีปรึกษา ผู<ปฏิ บั ติงาน เลขานุการ และ
ผู<ช'วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี รองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ�  
มานะกิจ) ประจําเดือนกุมภาพันธ� – เดือนเมษายน ๒๕๕๘ : กสทช. (พลโท ดร. 
พีระพงษ�ฯ) 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. 
พีระพงษ�  มานะกิจ) จํานวน ๓ ท'าน ได<แก' นายสมัคร  เชาวภานันท� (เดือน
กุมภาพันธ�–เดือนเมษายน ๒๕๕๘) นายธงชัย  ตรีพิพัฒน�กุล และนางอรพินธ�  
บุญชูเศรษฐ� (เดือนกุมภาพันธ�–เดือนมีนาคม ๒๕๕๘) ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง 
ของระเบียบ กทช. ว'าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู<ช'วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. พลโท ดร. 
พีระพงษ�ฯ เสนอ  

 



 ๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย      
จิตรภาษ�นันท�) ประจําเดือนมกราคม–เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ : กสทช. ผศ.ดร.
ธวัชชัยฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย  

จิตรภาษ�นันท�) ประจําเดือนมกราคม–เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ท'าน ได<แก'  
นายสวัสด์ิ  รัฐพิทักษ�สันติ  นายวิษณุ  ตัณฑวิรุฬห� และนายทศพร  ซิมตระการ 
ท้ังนี้  ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว'าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา 
ผู<ปฏิบั ติงาน เลขานุการ และผู<ช'วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓        
ตามเอกสารท่ี กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : การเดินทางไปปฏิบัติงานในต�างประเทศระหว�างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ : 

กสทช. สุภิญญาฯ   
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเดินทางไปเข<าร'วมการประชุม Asia Media Summit 2015 และเปhน

วิทยากรบรรยายหัวข<อ การบังคับใช<กฎหมายและแนวทางการกํากับดูแลสื่อ 
ระหว'างวันท่ี ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองกัวลาลัมเปอร� ประเทศ
มาเลเซีย และเข<าร'วมการประชุม Radio Asia 2015 Conference : The 
Creative Power of Radio และเปhนวิทยากรบรรยายหัวข<อ Implementation 
of Digital Radio in the Asia Pacific : Success Stories and On-going 
Breakthroughs” ระหว'างวันท่ี ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงย'างกุ<ง 
สาธารณรัฐแห'งสหภาพเมียนมาร�ของ กสทช. สุภิญญาฯ และคณะ ตามเอกสารท่ี 
กสทช. สุภิญญาฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : การอนุญาตให. โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ จัดอบรมและสอบเพ่ือรับ

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ (General 
Operator’s Certificate : GOC) : บท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีอนุมัติให<โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ       

จัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไป
ประจําเรือ (General Operator’s Certificate : GOC) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
 
 
 



 ๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ : คท. ดท.   

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได<แต'งต้ังเจ<าพนักงานผู<ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกต เรื่อง การนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม ในวาระท่ี ๔.๖ 
และวาระท่ี ๔.๗ ว'ามีรูปแบบการนําเสนอท่ีแตกต'างกัน ท้ังท่ีเปhนเรื่องเดียวกัน จึง
เห็นควรปรับปรุงด<วย ส'วนเนื้อหารายงานพบว'าในเดือนมีนาคมมีเรื่องท่ีดีคือได<มี
การยึดของกลางในกรณีท่ีไม'มีใบอนุญาต  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘ : มท.  ทท.   
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได<แต'งต้ังเจ<าพนักงานผู<ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกต ดังนี้  

๑) การนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ 
และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม ในวาระท่ี ๔.๖ และวาระท่ี ๔.๗ มีรูปแบบการนําเสนอท่ี
แตกต'างกัน ท้ังท่ีเปhนเรื่องเดียวกัน จึงเห็นควรปรับปรุงด<วย 

๒) ผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายนมีกรณีการเปรียบเทียบปรับนิติบุคคลรายเดียว
ถึง ๒ ครั้งในรอบ ๑ เดือน โดยท่ีเปhนฐานความรับผิดลักษณะเดิม สํานักงาน 
กสทช. จึงควรพิจารณาด<วยว'าจะมีมาตรการอย'างไรเพ่ือให<นิติบุคคลรายนี้
เข<าใจกฎหมาย เพ่ือดําเนินการให<ถูกต<องหรือไม'ปฏิบัติฝKาฝ�นกฎหมายอีก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสท่ี ๑ ส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๕๘ : ลย. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสท่ี ๑ สิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตามข<อ ๗๘ ของระเบียบ กทช. ว'าด<วยการรับ การจ'าย และ
การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



 ๙ 
 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย�ฯ ต้ังข<อสังเกตว'ามีประเด็นท่ีน'าสนใจ ดังนี้ 

๑) เงินสดและรายการเทียบเท'าเงินสดลดลงเม่ือเทียบกับป�ท่ีแล<วร<อยละ ๔๐  
๒) ลูกหนี้และค'าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนร<อยละ ๓๑ เม่ือเทียบกับป�ท่ีแล<ว โดย

ลูกหนี้และค'าธรรมเนียมหลักเปhนค'าธรรมเนียมเลขหมาย สํานักงาน 
กสทช. จึงควรเร'งรัดติดตามหนี้ด<วย 

๓) ในส'วนค'าใช<จ'ายพบว'า รายจ'ายบุคลากรเพ่ิมข้ึนร<อยละ ๕๕ ซ่ึงน'าจะมา
จากค'าบําเหน็จและโบนัส ขณะท่ีงบประชาสัมพันธ�ท่ีถูกจับตาตรวจสอบ
ค'อนข<างมากก็เพ่ิมข้ึนร<อยละเกือบ ๕๐ แต'สําหรับค'าใช<จ'ายการเดินทางไป
ต'างประเทศลดลงถึงร<อยละ ๖๖ ซ่ึงน'าจะทําให<ภาพลักษณ�ของ กสทช.    
ดีข้ึนบ<าง 

๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข<อสังเกตเรื่องหนี้ ซ่ึงได<มีการกําหนดระยะเวลาไว< 
โดยหนี้ส'วนใหญ'ครบกําหนดเกิน ๓๐ วัน แต'เม่ือทวงถามแล<วยังไม'ยอมชําระ 
จึงขอให<สํานักงาน กสทช. พิจารณาหาแนวทางเพ่ือติดตามทวงหนี้ดังกล'าว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : รายงานผลการดําเนินการไกล� เกล่ียข.อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ : กทค. รท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการไกล'เกลี่ยข<อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน

มีนาคม ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตามข<อ ๖(๔) ของระเบียบ กสทช. ว'าด<วยการไกล'เกลี่ย   
ข<อพิพาทระหว'างผู<รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู<ร<องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตว'า ในภาพรวมนั้น เรื่องท่ีมีการไกล'เกลี่ยจริง        

มีสัดส'วนคิดเปhนเพียงร<อยละ ๑๐ ของเรื่องท่ีมีการเสนอขอไกล'เกลี่ยเท'านั้น โดย
ร<อยละ ๙๐ เปhนเรื่องท่ีคู'กรณีฝKายหนึ่งปฏิเสธ และในจํานวนเรื่องท่ีไกล'เกลี่ยจะมี
ส'วนท่ีไม'สําเร็จประมาณร<อยละ ๑๐-๒๐ อย'างไรก็ตาม ประเด็นสําคัญคือเรื่อง
การไกล'เกลี่ยในกรณีท่ีเปhนเรื่องผิดกฎหมาย ขอให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
บังคับเปhนการท่ัวไป เพ่ือไม'ให<เกิดกรณีในลักษณะเดียวกันอีก  

 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : การเล่ือนกําหนดระยะเวลาในการชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตให.ใช.คล่ืน
ความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ : กสท. มส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนกําหนดระยะเวลาในการชําระ
ค'าธรรมเนียมใบอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<รอผลการพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานการตรวจเงินแผ'นดิน และคณะกรรมการปmองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห'งชาติ โดยจะได<จัดประชุม กสทช. นัดพิเศษ เพ่ือพิจารณาในเรื่อง
ดังกล'าวอีกครั้งหนึ่ง 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตเรื่อง การเลื่อนกําหนดระยะเวลาในการชําระ

ค'าธรรมเนียมใบอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีฯ หากท่ีประชุมยังไม'มีมติเห็นชอบให<
เลื่อนการชําระค'าธรรมเนียมดังกล'าว ควรจะต<องประสานแจ<งให<ผู<รับใบอนุญาต
เตรียมชําระค'าธรรมเนียมตามกรอบเวลาท่ีกําหนดไว<เดิม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : สรุปผลการรับฟYงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ี

วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : กสท. ทส.  
  

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต'อสรุปผลการรับฟGงความคิดเห็น
สาธารณะต'อร'างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการ
โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้     
ให<สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร'ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต'อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบร'างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
สําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ท้ังนี้  ให<นําร'างประกาศดังกล'าวข<างต<นเสนอประธาน กสทช.          
เพ่ือลงนามก'อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต'อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง สรุปผลการรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะต'อร'าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล 



 ๑๑ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง

ระบบเอฟ.เอ็ม. ระบบเอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล : กสท. ทส. 
 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบในหลักการให<นําแผนความถ่ีวิทยุและ
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
อันประกอบด<วย ๑) แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการ
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ. เอ็ม. ๒) แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทาง
เทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ. เอ็ม. ๓) แผนความถ่ีวิทยุ
และมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือ
การทดลอง และ ๔) แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการ
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับท<องถ่ิน ไปสู'กระบวนการ
รับฟGงความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือเปhนแนวทางในการกําหนดนโยบายต'อไป 

๒. มอบอํานาจให<  กสท. ปฏิบัติหน<า ท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗(๒๔)       
แห'งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดรับฟGง
ความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต'อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับ
กิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. ระบบเอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : ผลการรับฟYงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ� และ

วิธีการอนุญาตการให.บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... 
ภายหลังการรับฟYงความคิดเห็นกลุ�มย�อย (Focus Group) เพ่ิมเติม : กสท. ผส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต'อสรุปผลการรับฟGงความคิดเห็น

สาธารณะต'อร'างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ� และวิธีการอนุญาต      
การให<บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟGง
ความคิดเห็นกลุ'มย'อย (Focus Group) เพ่ิมเติม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร'ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต'อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบร'างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ� และ
วิธีการอนุญาตการให<บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<นําร'างประกาศดังกล'าวข<างต<นเสนอ
ประธาน กสท. ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือลงนามใน
ประกาศฯ ก'อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต'อไป ตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ 



 ๑๒ 
 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง ผลการรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะต'อร'างประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ� และวิธีการอนุญาตการให<บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟGงความคิดเห็นกลุ'มย'อย (Focus 
Group) เพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : สรุปผลการรับฟYงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข.องกับ

การใช.คล่ืนความถ่ีย�าน ๓๘๐-๕๑๐ MHz จํานวน ๓ ฉบับ : กทค. คภ. 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต'อสรุปผลการรับฟGงความคิดเห็น

สาธารณะต'อ (ร'าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข<องกับการใช<คลื่นความถ่ีย'าน 
๓๘๐–๕๑๐ MHz จํานวน ๓ ฉบับ และให<นําไปเผยแพร'ในเว็บไซต�ของ
สํานักงาน กสทช. ต'อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบร'างประกาศ กสทช. จํานวน ๓ ฉบับ ได<แก'  
๑) ร'างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การปรับปรุงการใช<คลื่นความถ่ี   
ย'านความถ่ี ๓๘๐–๕๑๐ MHz ๒) ร'างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
กิจการเคลื่อนท่ีทางบก ระบบ Digital Trunked Radio ย'านความถ่ี ๓๘๐–
๓๙๙.๙ MHz และ ๓) ร'างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ
เคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี ย'านความถ่ี ๔๐๑–๔๐๕.๙ MHz ๔๐๖.๒–
๔๑๐ MHz และ ๔๓๐–๔๕๐ MHz ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<
สํานักงาน กสทช. รับข<อคิดเห็นของท่ีประชุมไปแก<ไขปรับปรุงในประเด็นการ
ปรับเปลี่ยนการใช<คลื่นความถ่ีภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให<มีความชัดเจน 
มากยิ่งข้ึน และให<นําร'างประกาศดังกล'าวข<างต<นเสนอประธาน กสทช. เพ่ือ 
ลงนามก'อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต'อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง สรุปผลการรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะต'อร'างประกาศ 
กสทช. ท่ีเก่ียวข<องกับการใช<คลื่นความถ่ีย'าน ๓๘๐-๕๑๐ MHz จํานวน ๓ ฉบับ 

 
 
 
 



 ๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ร�างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข.องกับการใช.คล่ืนความถ่ี กิจการเคล่ือนท่ีทางบก
และกิจการประจําท่ีย�านความถ่ี VHF (๑๓๗-๑๗๔ MHz) จํานวน ๒ ฉบับ : 
กทค. คภ. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� อนุมัติในหลักการร'างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข<องกับการ

ใช<คลื่นความถ่ี กิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ีย'านความถ่ี VHF 
(๑๓๗–๑๗๔ MHz) จํานวน ๒ ฉบับ ได<แก' ๑) ร'างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
การปรับปรุงการใช<คลื่นความถ่ี กิจการเคลื่อนท่ีทางบก และกิจการประจําท่ี  
ย'านความถ่ี ๑๓๗–๑๗๔ MHz และ ๒) ร'างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ี
วิทยุ กิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี ย'านความถ่ี ๑๓๗–๑๗๔ MHz 
และแนวทางการจัดรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําร'างประกาศดังกล'าวข<างต<นไปดําเนินการเพ่ือให<
เปhนไปตามมาตรา ๒๘ แห'งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต'อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ร'างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข<องกับการใช<คลื่น
ความถ่ี กิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ีย'านความถ่ี VHF (๑๓๗ – 
๑๗๔ MHz) จํานวน ๒ ฉบับ 

๒. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ) ได<ขอให<สํานักงาน กสทช. ศึกษา
เพ่ิมเติมในประเด็นเรื่อง Guard Band ระหว'างกิจการ Land Mobile ท้ังท่ี
เปhน Analog / Digital และ Digital Radio เพ่ือไม'ให<เกิดการรบกวนกัน ซ่ึง
รองประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) ได<แจ<งว'าจะขอรับไปพิจารณา
ในท่ีประชุม กทค. ต'อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การปรับปรุงประกาศ กทช. จํานวน ๒ ฉบับ (เรื่อง การตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� และระเบียบสําหรับการรับ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�) : ทท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงประกาศ กทช. 

จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ ๑) ปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง การตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� เปhน ร'างประกาศ 
กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ� และ ๒) ปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง ระเบียบสําหรับการรับ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� โดย
สํานักงาน กสทช. เปhน ร'างระเบียบ กสทช. เรื่อง การรับตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� โดยสํานักงาน กสทช. และ



 ๑๔ 
 

เห็นชอบแนวทางการรับฟGงความคิดเห็นของผู<มีส'วนได<เสียและประชาชน
ท่ัวไป ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให<
เปhนไปตามมาตรา ๒๘ แห'งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

๒. รับทราบรายงานการศึกษาผลกระทบจากการกํากับดูแล (Regulatory Impact 
Analysis : RIA) ต'อร'างประกาศท้ัง ๒ ฉบับ ตามข<อ ๑ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง การปรับปรุงประกาศ กทช. จํานวน ๒ ฉบับ (เรื่อง 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� และ
ระเบียบสําหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ�)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : กรอบหลักการประกอบการพิจารณาจัดทําหลักเกณฑ�การคืนคล่ืนเพ่ือนําไป

จัดสรรใหม�หรือปรับปรุงการใช.คล่ืนความถ่ี : กสท. กทค. คภ. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบในหลักการ กรอบหลักการประกอบการพิจารณา

จัดทําหลักเกณฑ�การคืนคลื่นเพ่ือนําไปจัดสรรใหม'หรือปรับปรุงการใช<คลื่นความถ่ี 
ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําไปจัดประชุมหารือผู<มีส'วนได<เสีย (Focus Group) 
โดยรับข<อคิดเห็นของ กสท. และ กทค. ไปประกอบการพิจารณา ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต'อไป  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง กรอบหลักการประกอบการพิจารณาจัดทํา
หลักเกณฑ�การคืนคลื่นเพ่ือนําไปจัดสรรใหม'หรือปรับปรุงการใช<คลื่นความถ่ี 

๒. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) มีข<อสังเกต ขอให<สํานักงาน กสทช. 
รับไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ ให<สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการตรวจสอบความสอดคล<องกับมติท่ี

ประชุม กสทช. ท่ีได<กําหนดย'านความถ่ี ๕๒๖.๕–๑๖๐๖.๕ kHz เพ่ือใช<
สําหรับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน� โดยไม'ได<ระบุว'าให<
รองรับการใช<งานในกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเท'านั้น  

๒.๒ ย'านความถ่ี ๘๗-๑๐๘ MHz ซ่ึงระบุไว<ในเอกสารว'ากําหนด Channel 
Spacing ๐.๑ MHz ควรกําหนดให<ชัดเจนว'า กําหนดให<ใช<ในลักษณะ 
raster ท่ีเปhนจํานวนเท'าของ ๐.๑ MHz 



 ๑๕ 
 

๒.๓ ย'านความถ่ี ๓๘๐–๕๑๐ MHz ซ่ึงได<ระบุไว<ในเอกสารว'าจะปรับปรุงการ
ใช<งานให<รองรับการใช<งาน IMT ย'าน ๔๕๐–๔๗๐ MHz เท'านั้น ควร
เพ่ิมเติมให<ครอบคลุมตลอดท้ังย'าน ว'าให<รองรับกิจการต'าง ๆ รวมท้ัง
กิจการโทรทัศน�ในย'านความถ่ี ๔๗๐–๕๑๐ MHz ด<วย 

๒.๔ ย'านความถ่ี ๓.๔–๓.๖ GHz ซ่ึงได<ระบุไว<ในเอกสารว'า เพ่ือพิจารณาความ
เปhนไปได<สําหรับการใช<งาน IMT ย'าน ๓.๔ GHz ซ่ึงเข<าใจว'า ในย'านนี้   
ท่ีประชุม กสทช. ได<มีมติอนุมัติในลักษณะท่ีปรับปรุงการใช<งานให<กิจการ
ประจําท่ีเพ่ือให<ใช<งานร'วมกับกิจการประจําท่ีผ'านดาวเทียมเท'านั้น  

๓. กสทช.ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตขอให<สํานักงาน กสทช. พิจารณาปรับหลักเกณฑ�
การอนุญาตให<ชัดเจนในเรื่องระยะเวลาการอนุญาตท่ีไม'เท'ากัน หากจะปรับให<
เปhนระยะเวลา ๕ ป�เท'ากันก็ไม'ควรปรับลักษณะอัตโนมัติ แต'ควรกําหนดใน
ลักษณะเปhนเพดานว'า หากประสงค�จะขอต'ออายุใบอนุญาตก็ให<สิทธิสูงสุดได< 
๕ ป� 

๔. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๐๑ ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
ดังนี้ 

“ดิฉันยืนยันความเห็นตามบันทึกข<อความท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๙๑  
ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงมีข<อสังเกตในการประชุม กสท. ครั้งท่ี     
๕๔/๒๕๕๗ วาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง กรอบหลักการประกอบการพิจารณาจัดทํา
หลักเกณฑ�การคืนคลื่นเพ่ือนําไปจัดสรรใหม'หรือปรับปรุงการใช<คลื่นความถ่ี
กรณีการจัดทําการศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบและการปรับปรุงการใช<คลื่น
ความถ่ีต<องสอดคล<องกับแผนแม'บทฯ 

นอกจากนี้ดิฉันเห็นว'า กระบวนการเรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีใช<ในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ยังอยู'ระหว'างข้ันตอนในการ
พิจารณาความจําเปhนการใช<คลื่นความถ่ี ตลอดจนการกําหนดระยะเวลาท่ี
แน'นอนในการคืนคลื่นความถ่ี ซ่ึงเปhนข<อเท็จจริงท่ีต<องนํามาประกอบการ
พิจารณา หากจะต<องดําเนินการตามมาตรการเยียวยาหรือบรรเทาผลกระทบ
ในกรณีการปรับปรุงการใช<คลื่นความถ่ีก'อนสิ้นสุดระยะเวลา ซ่ึงต<องเปhนไป
ในทางท่ีไม'ทําให<รัฐเสียประโยชน� โดยเฉพาะเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับกรอบ
หลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายบังคับไว<เดิม” 

 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งให.ดํารงตําแหน�งรองเลขาธิการ กสทช. 
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� : บย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ

และแต'งต้ังให<ดํารงตําแหน'งรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน�ออกไป โดยให<นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาในการประชุม กสทช.    
นัดพิเศษต'อไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : ปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจ�าย ประจําปc ๒๕๕๙ : คณะอนุกรรมการ

พิจารณางบประมาณฯ ยย.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจ'าย ประจําป� ๒๕๕๙ ตามท่ีสํานักงาน 

กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. เร'งดําเนินการจัดทําประมาณการ 
รายรับ-รายจ'าย ประจําป� ๒๕๕๙ ให<แล<วเสร็จทันตามกรอบเวลาท่ีกําหนดไว< และ
เห็นชอบตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอเพ่ิมเติม ให<นําคําขอจัดต้ังงบประมาณ 
เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให<ความเห็นชอบก'อนส'งให<คณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. พิจารณา 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง ปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจ'าย ประจําป� 
๒๕๕๙ 

๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีประเด็นข<อสังเกตเรื่อง ข้ันตอนการอนุมัติงบประมาณ 
โดยขอให<สํานักงาน กสทช. พยายามดําเนินการให<แล<วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือท่ีสํานักงาน กสทช. จะได<มีเวลาในการจัดเตรียม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช<จ'ายงบประมาณ 

๓. กสทช. ประวิทย�ฯ ขอให<สํานักงาน กสทช. จัดทํางบประมาณให<สอดคล<องกับ
ยุทธศาสตร�และแผนงาน รวมท้ัง จัดทํา KPI ป� ๒๕๕๙ ท้ังในระดับสํานักงาน 
กสทช. ระดับสํานัก และระดับบุคคลให<เสร็จสิ้นก'อนเข<าสู'ป�งบประมาณ 
๒๕๕๙ ด<วย 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การอนุมัติการเบิกจ�ายงบประมาณโครงการก�อสร.างอาคารบ.านพักสําหรับ
พนักงาน ประจําปc ๒๕๕๘ : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย.  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให<สํานักงาน กสทช. นําเงินงบประมาณเหลือจ'าย รายการค'าเบ้ียประชุม 

ประจําป� ๒๕๕๘ ไปเบิกจ'ายในโครงการก'อสร<างอาคารบ<านพักสําหรับพนักงาน 
ประจําป� ๒๕๕๘ สําหรับการก'อสร<างอาคารบ<านพักพนักงาน ณ สํานักงาน  
กสทช. เขต ๑๑ (ภูเก็ต) งวดท่ี ๓ งวดท่ี ๔ และงวดท่ี ๕ จํานวน ๕,๘๑๕,๔๐๐ บาท 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การอนุมัติการเบิกจ'ายงบประมาณโครงการก'อสร<าง
อาคารบ<านพักสําหรับพนักงาน ประจําป� ๒๕๕๘ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : เรื่องค.างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การปรับปรุงโครงสร.างของสํานักงาน กสทช. ระยะท่ี ๑ : เลขาธิการ กสทช. 

บย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<ชะลอการปรับปรุงโครงสร<างของสํานักงาน กสทช. ระยะสั้น ตามมติ 

ท่ีประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 
ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ และให<คณะทํางานเตรียมการจัดทํา
โครงสร<างของสํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดทําโครงสร<างให<มีความสอดคล<อง
กับภารกิจอํานาจหน<าท่ีตามร'างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ี     
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ฉบับใหม' และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต'อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร<างของสํานักงาน กสทช. ระยะท่ี ๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด.วยการประชุม ค�าตอบแทน และค�าใช.จ�ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... : นย 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<ถอนวาระท่ี ๕.๔.๒ เรื่อง ร'างระเบียบ กสทช. ว'าด<วยการประชุม 

ค'าตอบแทน และค'าใช<จ'ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. .... ออกไป เพ่ือรอความชัดเจนของพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ฉบับใหม' ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๓ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง การอุทธรณ�และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ� : บย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<ถอนวาระท่ี ๕.๔.๓ เรื่อง ร'างประกาศ กสทช. เรื่อง การอุทธรณ�และ

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ� ออกไป เพ่ือรอความชัดเจนของพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ฉบับใหม' ตามท่ีเลขาธิการ 
กสทช. เสนอ  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๔ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด.วยการลาของพนักงานและลูกจ.าง พ.ศ. .... : บย.   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<ถอนวาระท่ี ๕.๔.๔ เรื่อง ร'างระเบียบ กสทช. ว'าด<วยการลาของ

พนักงานและลูกจ<าง พ.ศ. .... ออกไป เพ่ือรอความชัดเจนของพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ฉบับใหม' ตามท่ีเลขาธิการ 
กสทช. เสนอ  

    
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๕ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด.วยการจ�ายเงินเดือนของพนักงานและค�าจ.างของ

ลูกจ.าง พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ นย.  
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<ถอนวาระท่ี ๕.๔.๕ เรื่อง ร'างระเบียบ กสทช. ว'าด<วยการจ'ายเงินเดือน

ของพนักงานและค'าจ<างของลูกจ<าง พ.ศ. .... ออกไป เพ่ือรอความชัดเจนของ
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ฉบับใหม' ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ  
 



 ๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ : ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด.านกฎหมาย กสทช. ครั้งท่ี  
๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ : ปบ. มส.  
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด<านกฎหมาย 
กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ วาระท่ี ๓.๑–๓.๒ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให< กสท. ดําเนินการแทน กสทช. ในการพิจารณาข<อร<องเรียนของ 
ผู<ประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ ซ่ึงเปhนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๑๗) แห'ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๓๑ แห'ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน� พ.ศ. 
๒๕๕๑  

อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ ขอเปJดเผยความเห็นโดยจะจัดทํา
บันทึกจัดส'งให<ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด<าน
กฎหมาย กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 

๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๐๑ ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
ดังนี้ 

“ดิฉันยืนยันความเห็นตามบันทึกข<อความท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๔๓  
ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงมีความเห็นต'างและข<อสังเกตในการประชุม 
กสท. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันจันทร�ท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ วาระท่ี ๔.๒๙ 
เรื่องผลการตรวจสอบข<อเท็จจริงกรณีการเปhนผู<มีผลประโยชน�ร'วมกันของผู<รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู'
ข'าวสารและสาระ อันเปhนกรณีท่ีดิฉันเห็นว'าการพิจารณาและลงมติเสียงข<าง
มากและการวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมในวาระข<างต<นมีประเด็นท่ีต<อง
พิจารณาถึงความชอบด<วยระเบียบว'าด<วยการประชุม ตลอดจนการเห็นชอบ
กับข<อเสนอของสํานักงาน กสทช. ท่ีเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณาออกคําสั่งทาง
ปกครองไปยังผู<รับใบอนุญาตให<กระทําการอย'างหนึ่งอย'างใดให<ผู< มีส'วน
เก่ียวข<องปรับลดสัดส'วนการถือครองหุ<น เพ่ือแก<ไขมิให<มีความสัมพันธ�ใน
ลักษณะการเปhนผู<ท่ีมีผลประโยชน�ร'วมกันของผู<รับใบอนุญาตท้ังทางตรงและ
ทางอ<อม 

 
 



 ๒๐ 
 

อีกท้ังมติท่ีประชุม กสทช. ในครั้งนี้ ตามข<อ ๒. ซ่ึงมอบหมายให< กสท. 
ดําเนินการแทน กสทช. ในการพิจารณาข<อร<องเรียนของผู<ประกอบกิจการ
โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
หมวดหมู'ข'าวสารและสาระ ซ่ึงเปhนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๒๗
(๑๗) แห'งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
มาตรา ๓๑ แห'งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงถือเปhนการมีมติมอบอํานาจจาก กสทช. อย'าง
ถูกต<องตามกฎหมาย เพ่ือให<มีอํานาจพิจารณาข<อร<องเรียนดังกล'าว”  

๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๔๐๙ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
ดังนี้ 

“กรณีคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย มีความเห็นว'า อํานาจของ กสท. 
ตามมาตรา ๓๕ แห'ง พ.ร.บ.องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม'
ครอบคลุมถึงอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๑๗) จึงส'งผลให<การพิจารณาเรื่องนี้เปhน
อํานาจของ กสทช. นั้น ประธาน กสท. มีความเห็นว'าการใช<อํานาจในเรื่องนี้
ของ กสท. เปhนไปตามมาตรา ๓๑ แห'ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 
ได<เคยมีมติไว<แล<วว'า อํานาจของคณะกรรมการ ตามกฎหมายประกอบกิจการ
ด<านใด ให<เปhนอํานาจของคณะกรรมการเฉพาะด<านในด<านนั้น กรณีท่ีพิจารณา
จึงมิใช'กรณีปGญหาข<อกฎหมายตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ ให<ความเห็น 

อย'างไรก็ตาม เม่ือท่ีประชุม กสทช. เห็นพ<องตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ ย'อมเปhนบรรทัดฐานว'า กรณีอํานาจของ กสท. หรือ กทค. 
ท่ีกฎหมายองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได<บัญญัติไว<ในมาตรา 
๓๕ หรือ มาตรา ๔๐ แล<วแต'กรณี และ กสทช. มิได<มอบอํานาจให< ย'อมเปhน
อํานาจของ กสทช. และจะส'งผลต'ออํานาจตามมาตราอ่ืนๆ ด<วย เช'น การจัด
ประมูลคลื่นความถ่ีด<านโทรคมนาคม ตามมาตรา ๔๕ ซ่ึงมิได<เคยมีการมอบ
อํานาจให< กทค. ดําเนินการแต'อย'างใด การพิจารณารับรองผลการประมูลจึง
เปhนอํานาจของ กสทช. มิใช' กทค. เปhนต<น ดังนั้นจึงสมควรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการใช<อํานาจของ กสท. และ กทค. ให<สอดคล<องกับมติของ 
กสทช. ในครั้งนี้ด<วย เพ่ือมิให<เกิดความลักลั่นในการใช<อํานาจตามกฎหมาย  
ท้ังท่ีผ'านมาและในอนาคต” 

 
 
 
 
 



 ๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ : การปรับเพ่ิมองค�ประกอบและขอบเขตอํานาจหน.าท่ีของคณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนนโยบายและแผนยุทธศาสตร�กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ และ
พิจารณากรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจําปc ๒๕๕๘ : ทบ. 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็ นชอบให<ปรับ เ พ่ิมองค�ประกอบและขอบเขตอํานาจหน< า ท่ีของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร�กองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน�สาธารณะ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑) ผู<แทนสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ของสํานักงาน 

กสทช.  อนุกรรมการ 
๒) ผู<แทนสายงานกิจการโทรคมนาคม ของสํานักงาน กสทช.  อนุกรรมการ 
๓) ผู<แทนสายงานการบริหารคลื่นความถ่ี ของสํานักงาน กสทช.  อนุกรรมการ 

๒. อนุมัติกรอบวงเงินจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ ภายในกรอบวงเงิน ๑,๐๐๐ ล<านบาท โดย
เบิกจ'ายจากบัญชีท่ี ๑ จํานวน ๖๐๐ ล<านบาท และบัญชีท่ี ๔ จํานวน ๔๐๐ 
ล<านบาท ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้  โดยให<รับข<อคิดเห็นของ        
ท่ีประชุม เรื่องการกําหนดกรอบวงเงินของโครงการให<มีหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน
ด<วย โดยอาจแบ'งตามระดับหรือขนาดของโครงการว'าเปhนระดับชาติหรือ
ระดับท<องถ่ิน เปhนต<น ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง การปรับเพ่ิมองค�ประกอบและขอบเขตอํานาจหน<าท่ี
ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร�กองทุนวิจัย  
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม  
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ และพิจารณากรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุน 
ประจําป� ๒๕๕๘ 

๒. ท่ีประชุมมอบหมายให<ผู<จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ประสาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เพ่ือนัดประชุมหารือร'วมกับ 
กสทช.  

๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตว'า ตามหลักการผู<แทนของแต'ละสายงานนั้น
ต<องเปhนผู<แทนของสายงานจริงๆ ดังนั้น ก'อนท่ีจะเข<าหารือในท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการ ควรจะต<องมีกระบวนการหารือในส'วนของแต'ละ
ยุทธศาสตร�กับกรรมการท่ีรับผิดชอบหรือมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือทําหน<าท่ี
สะท<อนทิศทางท่ีควรจะเปhนได<จริง ไม'ควรใช<การหารือในระดับองค�คณะซ่ึง
อาจได<แต'แนวทางของเสียงข<างมากเท'านั้น 

 



 ๒๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๓ : ขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจัดจ.าง
ผู.ผลิตและจัดการดําเนินการประชาสัมพันธ�เผยแพร�ส่ือและกิจกรรมรณรงค�
เสริมสร.างการรับรู. ความเข.าใจเก่ียวกับการเปล่ียนผ�านไปสู�การรับส�งสัญญาณ
โทรทัศน�ในระบบดิจิตอล : จส.  

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการร'างขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference : 

TOR) โครงการจัดจ<างผู<ผลิตและจัดการดําเนินการประชาสัมพันธ�เผยแพร'สื่อ
และกิจกรรมรณรงค�เสริมสร<างการรับรู< ความเข<าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนผ'าน
ไปสู'การรับส'งสัญญาณโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ท่ีปรับปรุงใหม'ภายในกรอบ
วงเงิน ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการให<เปhนไปตามระเบียบวิธีการพัสดุด<วยวิธีการประกวดราคา
ตามข้ันตอนต'อไป  

๒. มอบหมายให<สํานักงาน กสทช. หารือกับ กสทช. สุภิญญาฯ จัดต้ังคณะทํางาน
เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เผยแพร'สื่อและกิจกรรมรณรงค�
เสริมสร<างการรับรู< ความเข<าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนผ'านไปสู'การรับส'งสัญญาณ
โทรทัศน�ในระบบดิจิตอล  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๖.๓ เรื่อง ขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference : TOR) 
โครงการจัดจ<างผู<ผลิตและจัดการดําเนินการประชาสัมพันธ�เผยแพร'สื่อและ
กิจกรรมรณรงค�เสริมสร<างการรับรู< ความเข<าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนผ'านไปสู'การ
รับส'งสัญญาณโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๔ : เพ่ือพิจารณามอบหมายให.รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�) 

เปjนตัวแทน กสทช. ในการเดินทางเข.าร�วมเปjนวิทยากรสําหรับการประชุม 
Global Symposium for Regulators : GSR-๑๕ ภายใต.หัวข.อ “Innovation 
Investment Strategies : What’s new?” ในระหว�างวันท่ี ๙ – ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ณ เมืองลีเบรอวิล สาธารณรัฐกาบอง : ตย. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให<รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�) เข<าร'วมเปhนวิทยากร

สําหรับการประชุม Global Symposium for Regulators : GSR–๑๕ ภายใต<
หัวข<อ “Innovation Investment Strategies : What’s new?” ระหว'างวันท่ี 
๙ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ เมืองลีเบรอวิล สาธารณรัฐกาบอง ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
 



 ๒๓ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๖.๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณามอบหมายให<รองประธาน กสทช. (พันเอก 
ดร. นที  ศุกลรัตน�) เปhนตัวแทน กสทช. ในการเดินทางเข<าร'วมเปhนวิทยากร
สําหรับการประชุม Global Symposium for Regulators : GSR–๑๕ ภายใต<
หัวข<อ “Innovation Investment Strategies : What’s new?” ระหว'างวันท่ี 
๙ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ เมืองลีเบรอวิล สาธารณรัฐกาบอง 

 
 
ประธาน  ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ ในวันพุธท่ี ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๕๘ พร<อมกล'าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล'าวปJดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  
 
                                                 
             


