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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน     กล&าวเปMดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  
 
                          ๑. เม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. ได<ร&วมกับรัฐมนตรีว&าการ

กระทรวงคมนาคม ลงนามเปEนสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความร&วมมือ
ระหว&างสํานักงาน กสทช. กับกระทรวงคมนาคม เพ่ือร&วมกันแก<ไขปKญหาท่ี
สําคัญหลายๆ ด<าน ได<แก& เรื่องเก่ียวกับวิทยุภาคพ้ืนดินท่ีรบกวนการสื่อสาร
การบิน ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได<ดําเนินการมาอย&างต&อเนื่อง ในขณะนี้นอกจาก
ปKญหาการรบกวนด<านเสียง (Voice) แล<วยังรบกวนระบบวิทยุเครื่องช&วย
เดินอากาศซ่ึงเปEนเรื่องท่ีมีอันตราย นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเก่ียวกับการใช<คลื่น
ความถ่ีต&างๆ ท่ีกิจการด<านคมนาคมมีความจําเปEนจะต<องทราบ อาทิ รถไฟ
ความเร็วสูง ด<านโลจิสติกส� ด<าน RFID ต&างๆ ซ่ึงในอนาคตจะต<องมีการหารือ
ร&วมกัน เนื่องจากจะมีการสัญจรไปมาระหว&างประเทศในกลุ&มอาเซียน โดยได<
ให<ความรู<เรื่องรถไฟความเร็วสูงท่ียังมีปKญหา ท้ังระบบของยุโรปและระบบของ
เอเชีย ซ่ึงกระทรวงคมนาคมยังไม&ทราบปKญหา และการลงนามในครั้งนี้จะทําให<
มีการประสานความร&วมมืออย&างแน&นแฟ[นมากยิ่งข้ึน     

                       ๒. เม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. เปEนประธานเปMดการประชุม 
ASEAN Broadcasting Regulation Forum 2015 ณ โรงแรม Century Park 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน�) ได<กล&าว
ต<อนรับผู< เข<าร&วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค�เ พ่ือเปEนการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ�ระหว&างผู<กํากับดูแลนโยบายด<านกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน� ตลอดจนเพ่ือพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน�ของประเทศ และเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กสทช. ให<มี
ความรู<ความเข<าใจในด<านการกํากับดูแล ด<านสื่อสารมวลชน ด<านกฎหมาย 
ด<านเทคโนโลยี และด<านเศรษฐศาสตร� ให<เปEนไปตามหลักสากล ซ่ึงมีผู<เข<าร&วม
ประชุมจากประเทศต&างๆ ประกอบด<วย ผู<ทรงคุณวุฒิระดับสูงจากองค�กร
กํากับดูแลในภูมิภาคอาเซียน และผู<เชี่ยวชาญในด<านต&างๆ ประมาณ ๑๕๐ คน  

                       ๓. เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. เข<าร&วมการประชุม
คณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) ครั้งท่ี ๓   
ท่ีทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเปEนประธาน ซ่ึงท่ีประชุมได<รับทราบ
การดําเนินงานของคณะทํางานบรอดแบนด�แห&งชาติ ในเรื่องต&างๆ โดยมีเรื่อง
ท่ีเก่ียวข<องกับสํานักงาน กสทช. ได<แก&เรื่องการประมูล 4G คลื่นความถ่ีย&าน 
๑๘๐๐ MHz ซ่ึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได<คืนคลื่นจํานวน ๔.๘ MHz เพ่ือรวมกับ
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คลื่นเดิมท่ีมีอยู&จํานวน ๒๕.๒ MHz รวมเปEน ๓๐ MHz โดยนายกรัฐมนตรีได<กล&าว 
ย้ําเตือนในท่ีประชุมว&า การดําเนินงานใดหรือโครงการใดก็ตามท่ีเก่ียวข<องกับ
วงเงินจํานวนมากก็จะเกิดความรู<สึกไม&ไว<เนื้อเชื่อใจในทันที ดังนั้น ในการ
ทํางานจะต<องคํานึงถึงบริบทภายนอก ซ่ึงในสถานการณ�เช&นนี้รัฐบาลต<องการ
ให<ประชาชนไว<วางใจการทํางานในเรื่องต&างๆ ไม& ใช& เฉพาะเรื่อง 4G           
แต&ครอบคลุมถึงเรื่องอ่ืนๆ ด<วย จึงขอความร&วมมือในการประชาสัมพันธ�ชี้แจง
เพ่ือสร<างความเข<าใจให<แก&ประชาชน เนื่องจากประชาชนต&างเฝ[ารอติดตาม
ความคืบหน<าเศรษฐกิจดิจิทัลอยู& ซ่ึงก็จะสอดคล<องกับกิจกรรมท่ีสํานักงาน 
กสทช. กําหนดจะจัดข้ึนในช&วงต<นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  

   นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได<กําชับให<เร&งดําเนินการจัดเก็บสายเคเบิล 
สายไฟฟ[า สายโทรศัพท� ท่ีบดบังทัศนียภาพท้ังในกรุงเทพมหานครและเมือง
ต&างๆ ให<เรียบร<อย ซ่ึงแนวคิดของคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมมีแผนให<นําลงไปเดินในท&อใต<ดิน โดยมอบหมายให<บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)           
เปEนเจ<าภาพในการดําเนินงาน ซ่ึงในเรื่องนี้มีส&วนท่ีเก่ียวข<องกับสํานักงาน 
กสทช. ได<แก& เรื่องสิทธิแห&งทาง (Right of Way) โดยสํานักงาน กสทช. ได<รับ
มอบหมายให<เปEนผู<พิจารณาเรื่องค&าธรรมเนียมการเช&าใช<ต&างๆ และอีกประการ 
ท่ีสําคัญคือคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะมีการ
จัดทําแผนระดับชาติ ว&าด<วยการพัฒนาดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม          
ซึ่งประธาน กสทช.ได<เสนอให<สํานักงาน กสทช.ได<เข<าไปมีส&วนร&วมในการ
จัดทําด<วย ซ่ึงท่ีประชุมได<มีมติเห็นชอบให<มีผู<แทนของสํานักงาน กสทช. เข<าร&วม
ในคณะทํางานดังกล&าว ท้ังนี้ คาดว&าแผนระดับชาติ ว&าด<วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะแล<วเสร็จภายในสิ้นปG ๒๕๕๘               

   ๔. เนื่องจากในช&วงนี้สํานักงาน กสทช. มีเรื่องท่ีสําคัญและจําเปEนเร&งด&วนท่ีจะต<อง
เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต&อเนื่องกันหลายเรื่อง จึงอาจจําเปEนต<องเชิญ
กรรมการ กสทช. ทุกท&านเข<าประชุมวาระพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องการประมูล
คลื่นความถ่ีสําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 4G ซ่ึงในบางกรณีอาจเปEนการ
ประชุมแบบเร&งด&วนเนื่องจากมีข<อมูลใหม&ๆ เพ่ิมเติมเข<ามาเพ่ือเสนอขอให<     
ท่ีประชุมพิจารณา ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือให<การดําเนินงานอยู&ภายใน  

  กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว< จึงขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท&าน            
ท่ีผ&านมาได<ให<ความร&วมมือเปEนอย&างดียิ่ง 

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  
 
  
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
    

มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ     
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ๑. กสทช.ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตเรื่อง การประมูลหมายเลขสวย โดยขอให<

สํานักงาน กสทช. ได<เร&งรัดดําเนินการเรื่องการประชาสัมพันธ� ซ่ึงอาจจะ
ดําเนินการท้ังในรูปแบบท่ีเปEนทางการและไม&เปEนทางการ 

 ๒. เลขาธิการ กสทช. ได<แจ<งให<ท่ีประชุมทราบว&า ตามท่ีได<มีมติอนุมัติในหลักการ
ให<สํานักงาน กสทช. กันเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ี
เปEนเลขหมายสวย ๙ หลักเหมือนกัน เพ่ือใช<ในการประมูลในช&วงการจัด
กิจกรรมวันสื่อสารแห&งชาติ ปG ๒๕๕๘ สํานักงาน กสทช. ขอแจ<งงดกิจกรรม
ดังกล&าว โดยจะนําเลขหมายท่ีกันไว<ไปจัดประมูลรวมกับเลขหมายสวยอ่ืนๆ  
ในคราวเดียวกัน  

 
 
 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� : ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นทีฯ) 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� ระหว&างวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ตามเอกสารท่ีประธาน กสท. (พันเอก ดร.นทีฯ) เสนอ       

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓   :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก ดร.เศรษฐพงค�ฯ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม       

ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   :    เรื่องเพ่ือทราบ  
 

 เลขาธิการ กสทช. ขอให<ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน    
๙ เรื่อง ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง�า) 
ประจําเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ : กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก 
ทวีศักด์ิ งามสง&า) ประจําเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ท&าน 
ได<แก& พันตํารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน� รัตนพันธุ� นายวิศาล วุฒิศักด์ิศิลป� และ  
พลเอก ธงชัย เก้ือสกุล  ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว&าด<วย
การจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช&วยเลขานุการประจํา กทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ  เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒   : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�)  

ประจําเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘  :  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ                       
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ.ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�)  

ประจําเ ดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ท&าน  ได<แก&          
นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข  ดร.เชิดชัย ขันธ�นะภา  และ นายไพรัช วรปาณิ  ท้ังนี้ 
ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว&าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู<ช&วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. 
รศ.ประเสริฐฯ เสนอ  

 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓   : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา กลางณรงค�) 
ประจําเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ : กสทช. สุภิญญาฯ 

  
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา 

กลางณรงค�) ระหว&างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ท&าน  
ได<แก& นายจอน อ๊ึงภากรณ� นายต&อพงศ� เสลานนท�  และ นายนคร ชมพูชาติ ท้ังนี้ 
ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว&าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู<ช&วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
สุภิญญาฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔   : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ : คท. ดท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได<แต&งต้ังเจ<าพนักงานผู<ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ    กสทช.ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม ในส&วนของใบอนุญาตในตาราง
ประจําเดือน ขอให<สํานักงาน กสทช. รวบรวมให<ครบทุกเดือนเพ่ือจะได<จัดทําเปEน
แนวทาง เนื่องจากขณะนี้พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช<แล<ว และจะได<วิเคราะห�ว&ามี
สิ่งใดท่ีขาดตกบกพร&องหรือไม& นอกจากนี้ ในกรณีการจับกุมขอให<สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบว&าถ<าไม&มีผู<แจ<ง สํานักงาน กสทช. จะมีศักยภาพในการตรวจสอบจับกุม
หรือไม&   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕   : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ : ทท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได<แต&งต้ังเจ<าพนักงานผู<ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๘๗๘/๒๕๕๘ (ระหว�าง บริษัท ซีเล็คท� ไลท� 
อินเตอร� กรุLป จํากัด  ผู-ฟNองคดี กับ สํานักงาน กสทช. ผู-ถูกฟNองคดีท่ี ๑ และ กสทช. 
ผู-ถูกฟNองคดีท่ี ๒) :  กสท. มส. 

   
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๘๗๘/๒๕๕๘ ระหว&าง 

บริษัท ซีเล็คท� ไลท� อินเตอร� กรุ:ป จํากัด (ผู<ฟ[องคดี) กับ สํานักงาน กสทช.       
(ผู<ถูกฟ[องคดีท่ี ๑) และ กสทช. (ผู<ถูกฟ[องคดีท่ี ๒) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ    กสทช.ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตว&าควรมีการรายงานเก่ียวกับการขอคุ<มครองชั่วคราว

และผลการพิจารณาของศาลด<วยเพ่ือจะได<พิจารณาผลกระทบ    
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๐๒/๒๕๕๘ (ระหว�างห-างหุ-นส�วนจํากัด 
คล่ืนความสุข เรดิโอ  ผู-ฟNองคดี กับ กสท. ผู-ถูกฟNองคดี) :  กสท. มส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๐๒/๒๕๕๘ ระหว&าง   

ห<างหุ<นส&วนจํากัด คลื่นความสุข เรดิโอ (ผู<ฟ[องคดี) กับ กสท. (ผู<ถูกฟ[องคดี)     
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : สรุปผลการรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะต�อแผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐาน 

ทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. 
และระบบดิจิตอล  : กสท. ทส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต&อสรุปผลการรับฟKงความคิดเห็นสาธารณะ  

ต&อแผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง     
ระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด-านกฎหมาย กสทช. เรื่อง 

ความชอบด-วยกฎหมายของการออกระเบียบของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และความชอบด-วยกฎหมายในการพิจารณาอนุมัติ
ค�าใช-จ�ายในการเดินทางของผู-เช่ียวชาญและผู-ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน : บย. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด<านกฎหมาย กสทช. เรื่อง 

ความชอบด<วยกฎหมายของการออกระเบียบของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และความชอบด<วยกฎหมายในการพิจารณาอนุมัติ
ค&าใช<จ&ายในการเดินทางของผู<เชี่ยวชาญและผู<ปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๑๐ 
 

หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตเรื่องความล&าช<าในการรายงานผลการดําเนินงานของ
สํานักงาน กสทช. ท้ังท่ีคณะอนุกรรมการฯ ได<พิจารณาให<ความเห็นมาต้ังแต&เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗ แล<ว ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ได<ชี้แจงว&าขณะนี้สํานักงาน กสทช.   
ได<ดําเนินการทางคดีโดยขณะนี้คดีอยู&ท่ีสํานักงานอัยการฝ�ายคดีแพ&ง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ :   เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 
 
 - ไม&มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  :  เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ-มครองผู-ใช-บริการเปPนการช่ัวคราวใน

กรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให-บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี  
(ฉบับท่ี ๒) : กทค.  มท.  

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมเสียงข<างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ) 

กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ�ฯ  กสทช. พันตํารวจเอกทวีศักด์ิฯ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  
กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) มีมติเห็นชอบในหลักการ
ร&างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ<มครองผู<ใช<บริการเปEนการชั่วคราวใน
กรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให<บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 
(ฉบับท่ี ๒) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  ท่ีประชุมเสียงข<างน<อย (กสทช.ประวิทย�ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ) ขอสงวน
ความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกส&งให<ในภายหลัง  

 ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดรับฟKงความคิดเห็นสาธารณะต&อร&างประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการคุ<มครองผู<ใช<บริการเปEนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาให<บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๒) ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําร&างประกาศดังกล&าวข<างต<นไป
ดําเนินการเพ่ือให<เปEนไปตามมาตรา ๒๘ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต&อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง มาตรการคุ<มครองผู<ใช<บริการเปEนการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให<บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๒) 

 ๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๓๗ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑ ดังนี้ 



๑๑ 
 

  “ดิฉันสงวนความเห็นในการพิจารณาร&างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการ
คุ<มครองผู<ใช<บริการเปEนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือ
สัญญาให<บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๒) และยืนยันความเห็นตามบันทึก
ข<อความ ท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๗๙  ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเปMดเผย
ความเห็นและมติในการประชุม กสทช. ครั้ ง ท่ี  ๖/๒๕๕๖ วาระท่ี ๕.๗            
แต&อย&างไรก็ตามดิฉันเห็นว&าการปรับปรุงประกาศฉบับนี้เปEนประโยชน�ต&อการ
แก<ไขปKญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติตามประกาศฯ โดยเฉพาะในแง&การ
ตรวจสอบและจัดเก็บรายได<เพ่ือนําส&งเปEนรายได<แผ&นดิน ตลอดจนมาตรการ
คุ<มครองผู< ใช<บริการ โดยผู< ให<บริการต<องคืนเงินท่ีค<างอยู& ในระบบให<กับ
ผู<ใช<บริการ ท้ังนี้ กสทช. ควรเร&งรัดให<มีการอนุญาตให<เปEนไปตามข้ันตอนของ
กฎหมายว&าด<วยองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ โดยเร็ว เพ่ือมิให<การใช<คลื่น
ความถ่ีเพ่ือให<บริการโทรคมนาคมกรณีนี้เปEนปKจจัยท่ีก&อให<เกิดความได<เปรียบ
เสียเปรียบในการแข&งขันของตลาด รวมท้ังเปEนมาตรการคุ<มครองผู<ใช<บริการ
หรือผู<บริโภคอย&างตรงไปตรงมา” 

 ๓. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๑๙ ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ขอให<แนบบันทึกความเห็นไว<ท<ายรายงานการประชุม จํานวน ๔ หน<า ท้ังนี้ 
ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
วาระท่ี ๒.๑ และบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๑๘  ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑ ดังนี้ 

  “๑. ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ<มครองผู<ใช<บริการเปEนการชั่วคราว
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให<บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น แม<จะมีหลายฝ�ายฟ[องร<องเปEนคดีต&อศาลปกครองกลางอยู& 
ก็ตาม แต&เม่ือศาลปกครองกลางยังไม�มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปEนอย&างอ่ืน 
จึงทําให<ผู< ให<สัมปทานและผู<รับสัมปทานเดิมตามสัญญาการอนุญาต 
สัมปทานหรือสัญญาท่ีส้ินสุดลง รวมท้ัง กสทช. และสํานักงาน กสทช. ในฐานะ
ท่ีเปEนเจ<าหน<าท่ีของรัฐมีหน<าท่ีผูกพันต<องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
ดังกล&าว  

  อย&างไรก็ตาม เม่ือประกาศดังกล&าวมีปKญหาในทางปฏิบัติหลายด<าน   
จึงสมควรได<รับการปรับปรุงแก<ไขต&อไปโดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บรายได<
จากการให<บริการของผู<ให<บริการในช&วงระยะเวลาการคุ<มครองผู<ใช<บริการ     
เปEนการชั่วคราว อีกท้ังยังเปEนการปฏิบัติตามนโยบายท่ีคณะรักษาความสงบ
แห&งชาติ (คสช.) มีคําสั่งฉบับท่ี ๙๔/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ข<อ ๒ กําหนดว&า “ให� กสทช. ดําเนินการ...แก�ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งท่ีเก่ียวข�องเพ่ือรองรับการดําเนินการให�เป%นไปด�วยความ
โปร(งใส เป%นธรรม และสามารถตรวจสอบได�...” ดังนั้นในชั้นนี้จึงเห็นควร  
ให<ความเห็นชอบในหลักการการแก<ไขประกาศฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๑๒ 
 

เพ่ือให<ดําเนินการข้ันตอนต&อไปได< ต&อเม่ือผ&านการรับฟKงความคิดเห็นสาธารณะแล<ว 
การปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหาร&างประกาศฯ ยังสามารถกระทําได< 

  ๒. ผมมีความเห็นทักท<วงเรื่องฐานอํานาจตามกฎหมายของประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรการคุ<มครองผู<ใช<บริการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาต้ังแต&ต<น 
ดังนั้นแม<ผมจะเห็นสมควรให<ปรับปรุงแก<ไขร&างประกาศฯ แต&ก็มิได<เห็นว&า
ประกาศฯ ชอบด<วยกฎหมายแต&อย&างใด และการแก<ไขในครั้งนี้ก็ใช&ว&าจะทํา
ให<ความชอบด<วยกฎหมายของประกาศฯ เกิดข้ึนมาได< แต&เปEนการแก<เพ่ือให<
เกิดความเสียหายต&อรัฐน<อยท่ีสุดเท&านั้น 

  ๓. ต&อเนื้อหาของร&างประกาศฯ ผมมีความเห็นไม&สอดคล<องในบางประเด็น    
ท่ีสําคัญ ดังนี้  

      ๓.๑ ตามข<อ ๑ ของร&างประกาศฯ ซ่ึงเปEนบทเฉพาะกาล กําหนดไว<ว&า 
“ประกาศนี้ให<ใช<บังคับกับผู<ให<บริการท่ีเข<าสู&มาตรการคุ<มครองผู<ใช<บริการ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ<มครองผู<ใช<บริการ...พ.ศ. ๒๕๕๖   
เว-นแต�ผู-ให-บริการท่ีเข-าสู�มาตรการคุ-มครองผู-ใช-บริการอยู�ก�อนท่ีประกาศนี้
มีผลใช-บังคับแล-วให<ปฏิบัติตามข<อกําหนดเดิมต&อไปจนกว&าจะสิ้นสุด
ระยะเวลาการคุ<มครอง” ดังนั้น หากร&างประกาศฯ มีผลใช-บังคับหลังจาก
การสิ้นสุดสัญญาสัมปทานระหว&าง บมจ. ทีโอที กับ บมจ. แอดวานซ� อินโฟร� 
เซอร�วิส ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ บริษัทท้ังสองก็จะต<องปฏิบัติตาม
ข<อกําหนดเดิมต&อไปจนกว&าจะสิ้นสุดระยะเวลาการคุ<มครอง ตามนัยข<อ ๑ 
ของร&างประกาศฯ ประกอบข<อ ๓ วรรคหนึ่ง ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุ<มครองผู<ใช<บริการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกลายเปEนว&า ร&างประกาศฯ นี้
จะใช<บังคับได<กับกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานระหว&าง บมจ. กสท โทรคมนาคม 
กับ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเฃ็ส คอมมูนิเคชั่น เท�านั้น จึงเห็นควรต<องมีพิจารณา
ผลของบทเฉพาะกาลดังกล&าวให<รอบคอบ และแก<ไขให<เหมาะสม 

      ๓.๒ ตามข<อ ๓ ของร&างประกาศฯ ท่ีให<เพ่ิมข<อ ๖/๑ ของประกาศฯ เดิม 
เก่ียวกับการคืนเลขหมาย ในแนวทางท่ีแตกต�างไปจากประกาศ กสทช.   
ท่ีเก่ียวข-อง และขัดกับมติท่ีประชุม กทค. ท่ีได<พิจารณาเรื่องนี้ไว<แล<ว จึงอาจ
มีประเด็นเรื่องความชอบด<วยกฎหมายท่ีต<องพิจารณาโดยรอบคอบ 

      ๓.๓ ตามข<อ ๕ ของร&างประกาศฯ เห็นด<วยท่ีมีการกําหนดให<ผู<ให<บริการ
จัดทํารายงานจํานวนเงินรายได-และดอกผล การนําส&งรายงาน ตลอดจน
กําหนดเวลานําส&งไว<ด<วย แต&ไม&เห็นด<วยท่ีมิได-กําหนดให-ผู-ให-บริการจัดทํา
รายงานจํานวนค�าใช-จ�ายตามข<อ ๗ วรรคหนึ่ง ซ่ึงเปEนการขัดเจตนารมณ� 

      ๓.๕ ควรใช<คําว&า “เลขหมายโทรคมนาคม” ให-เหมือนกันในส&วนท่ีมี
ความหมายเดียวกันท้ังร&างประกาศ มิใช&ใช<ถ<อยคําว&าเลขหมายโทรคมนาคมบ<าง 
เลขหมายบ<าง เช&น ในข<อ ๓ และข<อ ๖”  
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให-ใช-คล่ืนความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�านความถ่ี ๘๙๕ – ๙๑๕ MHz/๙๔๐ – ๙๖๐ MHz  
และร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย�านความถ่ี ๘๙๕-๙๑๕/
๙๔๐-๙๖๐ MHz :  กทค. คณะทํางานทบทวนหลักเกณฑ�การอนุญาตให-ใช-คล่ืนความถ่ี  

 
มติท่ีประชุม             ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบในหลักการร&างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�

และวิธีการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย&านความถ่ี ๘๙๕ – 
๙๑๕ MHz/๙๔๐ – ๙๖๐ MHz และร&างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications 
- IMT) ย&านความถ่ี ๘๙๕-๙๑๕/๙๔๐- ๙๖๐ MHz ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  อนึ่ง กสทช.ประวิทย�ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ ขอเปMดเผยความเห็นโดยจะจัดทํา
บันทึกส&งให<ในภายหลัง 

 ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดรับฟKงความคิดเห็นสาธารณะต&อร&างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 
ย&านความถ่ี ๘๙๕ – ๙๑๕ MHz/๙๔๐ – ๙๖๐ MHz  และร&างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile 
Telecommunications - IMT) ย&านความถ่ี ๘๙๕-๙๑๕/๙๔๐- ๙๖๐ MHz ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําร&างประกาศดังกล&าวข<างต<น 
ไปดําเนินการเพ่ือให<เปEนไปตามมาตรา ๒๘ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต&อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ร&างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
อนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย&านความถ่ี ๘๙๕ – ๙๑๕ 
MHz/๙๔๐ – ๙๖๐ MHz และร&างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications - 
IMT) ย&านความถ่ี ๘๙๕-๙๑๕/๙๔๐- ๙๖๐ MHz 

 ๒. เลขาธิการ กสทช. แจ<งต&อท่ีประชุมโดยขอแก<ไขตัวเลขในเอกสารวาระการประชุม
ข<อ ๔.๒.๑ ข<อ ๒) ท่ีระบุว&า “ราคาข้ันตํ่าการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีแต&ละชุด 
ซ่ึงมีราคา ๑๖,๐๘๕ ล<านบาท” แก<ไขใหม&เปEน “ราคาข้ันตํ่าการอนุญาตให<ใช<
คลื่นความถ่ีแต&ละชุดซ่ึงมีราคา ๑๖,๐๘๐ ล<านบาท”  

 ๓. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๓๗ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๒ ดังนี้ 

 “ดิ ฉันขอเปMดเผยความเห็นในการพิจารณาร&างประกาศ กสทช. เรื่ อง   
หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม             
ย&าน ๘๙๕– ๙๑๕ MHz / ๙๔๐ – ๙๖๐ MHz และร&างประกาศ กสทช. เรื่อง
แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile 
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Telecommunications - IMT) ย&านความถ่ี ๘๙๕ – ๙๑๕/๙๔๐ – ๙๖๐ 
เมกะเฮิรตซ�  (MHz) และยืนยันความเห็นตามบันทึกข<อความท่ี สทช 
๑๐๐๓.๙/๑๒๔ ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเปMดเผยความเห็น
และมติในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีความเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้   

        ๑. การกําหนดเง่ือนไขจํากัดการถือครองคล่ืนความถ่ี (spectrum cap) 
ซ่ึงร&างประกาศกําหนดให<ผู<รับใบอนุญาตแต&ละรายถือครองคลื่นความถ่ีสําหรับ
การให<บริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีได<สูงสุด ๖๐ MHz และกําหนดเง่ือนไขให<
ผู<ชนะการประมูลและได<รับใบอนุญาตรายดังกล&าว คืนคลื่นความถ่ีท่ีถือครอง
อยู&ในปริมาณไม&น<อยกว&าปริมาณคลื่นความถ่ีท่ีได<รับอนุญาต โดยอ<างว&าคลื่น
ความถ่ีกระจุกตัวอยู&กับผู<ให<บริการเพียงบางราย ส&งผลให<การใช<งานคลื่น
ความถ่ีไม&เกิดประโยชน�สูงสุด และไม&ก&อให<เกิดการแข&งขันด<านโทรคมนาคม
อย&างแท<จริงและมีผลเปEนการครอบงําตลาด แต&อย&างไรก็ดีกรณีการกําหนด
เง่ือนไขการจํากัดการถือครองคลื่นความถ่ีไว<ในหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาต
ให<ใช<คลื่นความถ่ีฯ ในแต&ละคราวท่ีมีการประมูลนั้น อาจเข<าข&ายว&าเปEนการกีดกัน
การแข&งขัน เนื่องจากจะกระทบต&อผู<ประกอบการไม&รายใดก็รายหนึ่งโดยตรง  
ซ่ึงแตกต&างจากการกําหนดมาตรการเพ่ือป[องกันมิให<มีการกระทําอันเปEนการ
ผูกขาดหรือก&อให<เกิดความไม&เปEนธรรมในการแข&งขันในกิจการโทรคมนาคม 
ซ่ึงจะมีผลบังคับใช<เปEนการท่ัวไปในทุกครั้งท่ีมีการจัดประมูล    

        ๒. กรณีการคืนคล่ืนความถ่ีให-กับหน�วยงานผู-ให-สัมปทานฯ ตามร&าง
ประกาศ ข<อ ๒๐ (๓) ก. ซ่ึงกําหนดให<ผู<ขอรับใบอนุญาตซ่ึงชนะการประมูล 
คืนคลื่นความถ่ีดังกล&าวให<แก&ผู<ให<อนุญาต สัมปทานหรือสัญญานั้น ดิฉันยิ่งเห็นว&า
สาระของร&างประกาศในกรณีนี้มีผลเปEนการขัดหรือแย<งกับเจตนารมณ�ตาม
มาตรา ๘๔ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบมาตรา ๘๐ แห&งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือให<นําไปสู&การจัดสรรใหม&หรือปรับปรุงการใช<
คลื่นความถ่ีในระบบใบอนุญาต กรณีนี้จึงอาจก&อให<เกิดปKญหาทางกฎหมาย
ระหว&าง กสทช. และหน&วยงานท่ีเปEนผู<ให<อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาฯ    
ในภายหลัง 

        ๓. การกําหนดความครอบคลุมของการจัดให-มีโครงข�ายเพ่ือให-บริการ 
ในร&างประกาศฉบับนี้ได<กําหนดความครอบคลุมจํานวนประชากรไม&น<อยกว&า
ร<อยละสี่สิบของจํานวนประชากรท้ังหมดภายในสี่ปGนั้น ดิฉันเห็นว&าเปEนการ
กําหนดเกณฑ�ความครอบคลุมของการจัดให<มีโครงข&ายเพ่ือให<บริการท่ีตํ่า
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เกินไป ซ่ึงดิฉันเห็นว&าความครอบคลุมของโครงข&ายท่ีเหมาะสมควรจัดให<มี   
ไม&น<อยกว&าร<อยละ ๖๐ ของประชากรท้ังหมดภายในสี่ปG” 

 ๔. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๐๕ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ขอให<แนบบันทึกความเห็นไว<ท<ายรายงานการประชุม จํานวน ๔ หน<า 
ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ และบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๐๔ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๒ ดังนี้ 

 “เพ่ือให<กระบวนการเตรียมการประมูลดําเนินการไปได<โดยเร็ว ผมจึงเห็นชอบ
ต&อร&างประกาศ กสทช. ท้ังสองฉบับ เพ่ือนําไปรับฟKงความคิดเห็นสาธารณะ   
แต&มีข<อไม&เห็นด<วยและข<อสังเกตบางประเด็น ดังนี้ 

  ๑. ผมยังคงเห็นว&าการประมูลคลื่นความถ่ีท้ังย&าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz 
ควรทําในคราวเดียวกัน (Multi-band Auction) ซ่ึงเปEนไปตามผลการศึกษา 
ของ ITU และความเห็นคณะทํางานฯ เนื่องจากคลื่นความถ่ีท้ัง ๒ ย&านมีลักษณะ 
เปEนสินค<าท่ีใช<ควบคู& (Complementary Goods) มีประโยชน�เสริมกัน ท้ังยัง
ช&วยให<ผู<เข<าร&วมประมูลมีข<อมูลท่ีสมบูรณ�ในการเสนอราคา และประหยัด
งบประมาณดําเนินการ ท้ังนี้โดยเห็นควรจัดทําประกาศแยกฉบับ เพ่ือไม&เกิด
ผลกระทบกรณีมีผู<ฟ[องคดีในบางช&วงคลื่นความถ่ี 

  ๒. การตัดข<อความ “เว�นแต(กรณีมีความสัมพันธ/กันเนื่องจากมีกระทรวงการคลัง
เป%นผู�ถือหุ�น” ในข<อ ๕ (๓) ของ (ร&าง) ประกาศฯ ส&งผลให< บมจ. กสท โทรคมนาคม 
และ บมจ. ทีโอที ไม&สามารถเข<าร&วมประมูลคลื่นย&าน ๙๐๐ MHz ในคราวเดียวกันได< 
ซ่ึงเปEนการจํากัดการแข&งขันในการประมูลคลื่นความถ่ี     

  ๓. ผมเห็นว&า เรื่องมูลค&าคลื่นความถ่ีและราคาต้ังต<นการประมูลจะไม&เปEน
ประเด็นปKญหา หากการประมูลมีการแข&งขันเกิดข้ึนจริง ซ่ึงการมีข<อกําหนดว&า 
หากมีผู<ร&วมประมูลน<อยกว&าหรือเท&ากับชุดคลื่นความถ่ีแล<ว จะกําหนดให<ราคา
ข้ันตํ่าเท&ากับมูลค&าท่ีประเมินไว<นั้น น&าจะเปEนเครื่องมือสําคัญท่ีช&วยลดความ
เสี่ยงเรื่องนี้ได< อย&างไรก็ตาม ผมยังคงยืนยันว&า ราคาต้ังต<นสามารถกําหนดให< 
สูงถึงร<อยละ ๘๐ ของมูลค&าคลื่นฯ ซ่ึงผลการศึกษาของ ITU เองก็ระบุชัดเจนว&า
จะไม&ส&งผลกีดกันผู<ให<บริการรายเล็ก อย&างไรก็ตาม ผมเห็นว&าการประเมินมูลค&า
คลื่นความถ่ีโดย ITU ค&อนข<างขาดความน&าเชื่อถือ เนื่องจากขาดประสบการณ�
และผู<เชี่ยวชาญในด<านนี้ และโดยหลักการ การประเมินมูลค&าคลื่นฯ ควรใช<ผู<
ประเมินอย&างน<อย ๒ ราย เพ่ือให<มีข<อมูลเปรียบเทียบกันได<  

  ๔. การกําหนดความครอบคลุมโครงข&ายเพียงร<อยละ ๔๐ ของประชากร
ภายใน ๔ ปG จะทําให<การใช<งานคลื่นความถ่ีไม&เปEนไปอย&างมีประสิทธิภาพและ
ไม&เหมาะสมตามศักยภาพของย&าน ๙๐๐ MHz ท่ีเปEนคลื่นท่ีมีลักษณะทางเทคนิค
ในการให<ความครอบคลุมได<ดี (Coverage Band) 

  ๕. การเพ่ิมข<อกําหนดการถือครองคลื่นความถ่ีสูงสุดไว<ท่ี ๖๐ MHz ไว<ใน
การประมูลครั้งนี้ขาดฐานคิดท่ีชัดเจนและไม&มีการศึกษาทางวิชาการรองรับ    



๑๖ 
 

ซ่ึงหากมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตก็จะสร<างความเหลื่อมล้ําและเกิดความ     
ไม&แน&นอน ท้ังยังส&งผลต&อรัฐวิสาหกิจสองแห&งโดยตรง อันอาจนําไปสู&ปKญหา   
ในการประมูลได< 

  ๖. ร&างประกาศฯ ยังไม&มีการกําหนดอัตราค&าบริการล&วงหน<าตามความเห็น
ของ ครม. และไม&มีการระบุประเด็นคุ<มครองผู<บริโภคท่ีสําคัญ เช&น การห<ามปKด
เศษหน&วยของการคิดค&าบริการ การกําหนดมาตรฐานความเร็วข้ันตํ่าของบริการ 
๔G การกําหนดอัตราค&าบริการพิเศษเพ่ือคนพิการทางการได<ยิน การ
ประชาสัมพันธ�เลขหมายรับเรื่องร<องเรียนฟรี ปKญหาการต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 
การป[องกันปKญหาการพนันออนไลน� เปEนต<น 

  ๗. ประเด็นอ่ืนท่ีควรปรับปรุงได<แก& ไม&ควรเร&งรัดให<คณะกรรมการต<อง
รับรองผลการประมูลใน ๗ วัน เนื่องจากอาจเกิดความไม&โปร&งใสในการประมูล
ทําให<ต<องใช<เวลารวบรวมข<อเท็จจริงและพิจารณาท่ีนานกว&านั้น ควรกําหนดให<
ใช<หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร (Bank Guarantee) แทนเช็คเงินสด อันเปEน
บรรทัดฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ�ตามท่ีกําหนดในการจัดซ้ือจัดจ<างภาครัฐ   
เพ่ือไม&ก&อให<เกิดอุปสรรคแก&รายเล็ก เรื่องการเสนอราคา ควรกําหนดให<ชัดเจนว&า 
จะไม&ยอมรับท่ีจะยุติการประมูลท่ีราคาต้ังต<น นอกจากนี้ระยะเวลาในการยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตควรเพียงพอท่ีผู<ประกอบการรายใหม&สามารถเตรียมการได<ทัน 
เพ่ือเปMดโอกาสให<มีการแข&งขันในการประมูลอย&างเต็มท่ี ตลอดจนการระบุสิทธิ
ในการจัดประมูลคลื่นความถ่ีล&วงหน<า เม่ือใกล<สิ้นสุดสัญญา และไม&เห็นด<วยกับ
การลดสัดส&วนเงินประกันลงให<ตํ่ากว&าการประมูลครั้งท่ีผ&านมา (เหลือร<อยละ ๕ 
ของราคาต้ังต<นการประมูล) เนื่องจากเปEนการลดหลักประกันความเสี่ยงจากการ
ประมูลโดยไม&สุจริต ซ่ึงจะทําให<รัฐเสียหายได< 

  ๘. การประมูลคลื่นความถ่ีในครั้งนี้ควรจัดทํารายงาน Regulatory Impact 
Assessment (RIA) ประกอบด<วย เนื่องจากการประมูลคลื่นความถี่ถือเปEน
นโยบายสําคัญ” 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  : เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การแก-ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการด-านยุทธศาสตร� บริหารองค�กร

 บริหารคล่ืนความถ่ีและภูมิภาค : ผบ. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการแก<ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการด<านยุทธศาสตร� บริหาร

องค�กร บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ซ่ึงเปEนการใช<อํานาจของ กสทช. ตาม
มาตรา ๓๓ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓    
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑.  ให<นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล  และ นายประชา จิวะพรทิพย�  พ<นจาก
ตําแหน&งอนุกรรมการ  

 ๒.  ให<แต&งต้ัง พลโท ทวีป ก่ิงเกล<า  และนายทัศไนย เปGยระบุตร  เปEนอนุกรรมการแทน      



๑๗ 
 

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต&งต้ังคณะอนุกรรมการด<านยุทธศาสตร� บริหารองค�กร 
บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ
ของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี 
๕.๓  และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๖  

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การแก<ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการด<าน
ยุทธศาสตร� บริหารองค�กร บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ขอปรับปรุงรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม 

๒๕๕๘  : ผส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<แก<ไขปรับปรุงรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง ร&างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตการให<บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยแก<ไขจากข<อความ “ท้ังนี้ ให<นําร&าง
ประกาศดังกล&าวข<างต<นเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก&อนนําไปลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต&อไป” แก<ไขใหม&เปEน “ท้ังนี้ ให<นําร&างประกาศดังกล&าว
ข<างต<นเสนอประธาน กสท. ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม
ในประกาศฯ ก&อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต&อไป ตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗      

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง ขอปรับปรุงรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘    
เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : ขออนุมัติขยายระยะเวลาการใช-จ�ายเงินงบประมาณโครงการศึกษาด-านเทคนิค

ผลการรับส�งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  : จส. ยย.  
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให<ขยายระยะเวลาการใช<จ&ายเงินงบประมาณโครงการศึกษาด<านเทคนิค 

ผลการรับส&งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลออกไปถึงสิ้นปG 
๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ        

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการใช<จ&ายเงินงบประมาณ
โครงการศึกษาด<านเทคนิคผลการรับส&งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การพิจารณางบประมาณรายจ�าย เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิม
พระเกียรติ “Bike for Mom ปOlนเพ่ือแม�” : ยย. สบ. 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ&ายเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยาน    

เฉลิมพระเกียรติ “Bike for Mom ปK�นเพื่อแม&” ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘        
ในการจัดหาอาหารกล&องเพ่ือแจกจ&ายให<แก&ผู<เข<าร&วมกิจกรรม จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ กล&อง  
เปEนจํานวนเงิน ๕.๐๐๐ ล<านบาท โดยเบิกจ&ายจากงบประมาณรายจ&ายรายการ
เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ประจําปG ๒๕๕๘ 
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การพิจารณางบประมาณรายจ&าย เพ่ือสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike for Mom ปK�นเพ่ือแม&” 

  ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม&ได<อยู&ร&วมพิจารณาระเบียบวาระนี้  
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : รายงานผลการพิจารณาการร-องขอความเปPนธรรมเก่ียวกับการประกอบกิจการ

โทรทัศน�ของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จํานวน ๕ ฉบับ : คณะทํางาน
พิจารณาการร-องขอความเปPนธรรมฯ คภ. มส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการพิจารณาการร<องขอความเปEนธรรมเก่ียวกับการประกอบ

กิจการโทรทัศน�ของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จํานวน ๕ ฉบับ และให<
สํานักงาน กสทช. จัดส&งรายงานดังกล&าวให<กรรมการ กสทช. ทุกท&านเพ่ือศึกษาก&อน 
และนําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม กสทช. ครั้งต&อไป  

        อนึ่ง ขอให<สํานักงาน กสทช. จัดส&งรายงานการประชุมท้ังหมดของ
คณะทํางานพิจารณาการร<องขอความเปEนธรรมฯ รายงานผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� มติท่ีประชุมของ กสทช./กสท./กบถ. ท่ีเก่ียวข<อง ต<นฉบับสัญญา  
สําเนาคู&สัญญา สัญญาการเช&าใช<โครงข&าย ฯลฯ ให<กรรมการ กสทช. ทุกท&านเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด<วย  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการร<องขอความเปEนธรรม
เก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน�ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จํานวน 
๕ ฉบับ   

 
 
 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔   : เรื่องค-างการพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การพิจารณาโครงการท่ีย่ืนขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปm ๒๕๕๗ 
ตามวัตถุประสงค�ของกองทุนฯ มาตรา ๕๒(๒) : ทบ.   

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบโครงการท่ีผ&านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ จํานวน ๒๒ โครงการ ดังนี้ 

 ๑) โครงการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเคเบิลทีวีท<องถ่ินในภาคตะวันออก 
หน&วยงานมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จํานวนเงิน ๓๘๔,๙๐๐ บาท 

 ๒) โครงการอุปกรณ�สําหรับการแยกฉากหลังโดยการพิจารณาค&าสีแบบ
ทันทีเสริมด<วยอุปกรณ�รับรู<ความลึก หน&วยงานจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
จํานวนเงิน ๘,๔๕๓,๐๐๐ บาท 

 ๓) โครงการพัฒนาสายอากาศปรับเปลี่ยนความถ่ีสําหรับระบบวิทยุรู<คิดเพ่ือ
แก<ปKญหาการจัดสรรแถบความถ่ีท่ีมีอยู&อย&างจํากัดอย&างมีประสิทธิภาพ 
หน&วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� จํานวนเงิน ๒,๔๐๒,๔๗๑ บาท 

 ๔) โครงการจัดทําแผนแม&บทวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง   
โทร ทัศน�  และโทรคมนาคม หน& วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� จํานวนเงิน ๓,๒๑๕,๗๗๘ บาท 

 ๕) โครงการพัฒนานิทรรศการเชิงปฏิสัมพันธ�เรื่องการสื่อสารแบบดิจิตอล 
หน&วยงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวนเงิน ๓,๖๖๙,๙๘๐ บาท 

 ๖) โครงการทดสอบแพลตฟอร�มการสื่อสารระหว&างยานพาหนะบนความถ่ี 
๕.๙ GHz หน&วยงานสมาคมระบบขนส&งและจราจรอัจฉริยะไทย  
จํานวนเงิน ๔,๓๙๗,๑๖๕ บาท     

 ๗) โครงการระบบการตรวจจับและเตือนภัยแอปพลิเคชั่นอันตรายบน
อุปกรณ� เคลื่อนท่ี หน&วยงานมหาวิทยาลัยกรุ ง เทพ จํ านวนเ งิน 
๓,๘๒๒,๑๐๐ บาท 

 ๘) โครงการก&อสร<างพ้ืนท่ีทดสอบแบบเปMดโล&ง (Open Area Test Site : OATS) 
เพ่ือสอบด<าน EMC และสอบเทียบสายอากาศย&านความถ่ีกว<าง หน&วยงาน
ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ[าและอิเล็กทรอนิกส� (PTEC) สังกัดสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห&งชาติ (สวทช.) จํานวนเงิน 
๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๙) โครงการระบบการสื่อสารไร<สายแบบปลอดภัยผ&านย&านความถ่ี          
ท่ีมีการใช<งานตํ่า หน&วยงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมให<พิจารณา



๒๐ 
 

ทบทวนปรับลดค&าตอบแทนบุคลากรให<เปEนไปตามหลักเกณฑ� ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
กําหนดไว<ไม&เกินร<อยละ ๕๐ 

 ๑๐) โครงการเข็มขัดนําทางอัจฉริยะสําหรับคนพิการทางสายตา หน&วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ<านสมเด็จเจ<าพระยา จํานวนเงิน ๘๐๕,๗๑๐ บาท 

 ๑๑) โครงการพัฒนาต<นแบบเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล�ราคาถูก ด<วยการใช<
เทคนิควิศวกรรมย<อนรอยและวัสดุนวัตกรรมใหม& สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร� แท็บเล็ต และโทรศัพท�สมาร�ตโฟน หน&วยงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล<าพระนครเหนือ จํานวนเงิน ๘,๙๖๐,๙๒๐ บาท 

 ๑๒) โครงการเตือนภัยช<างผ&านระบบการสื่อสารเคลื่อนท่ีและเครือข&าย
คอมพิวเตอร� หน&วยงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวนเงิน ๓,๒๔๕,๐๒๐ บาท 

 ๑๓) โครงการดาวเทียมอัจฉริยะ ความร&วมมือของสถาบันการศึกษาเพ่ือ
กิจการวิทยุสมัครเล&นไทย หน&วยงานสมาคมวิทยุสมัครเล&นแห&งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ� จํานวนเงิน ๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๔) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นระบบนําทางสําหรับผู<พิการและผู<สูงอายุ 
หน&วยงานมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวนเงิน ๔,๑๗๐,๐๐๔ บาท 

 ๑๕) โครงการ KNACKSAT โครงการออกแบบและจัดส&งดาวเทียมขนาดเล็ก
เพ่ือการศึกษา หน&วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล<าพระนครเหนือ จํานวนเงิน ๙,๐๕๙,๖๙๐ บาท 

 ๑๖) โครงการพัฒนาตัวแบบฐานข<อมูลเพ่ือการบริหารจัดการกระบวนการ
เข< า ถึงสื่ อโทรคมนาคมของผู< สู งอายุ  หน&วยงานสมาคมนักวิจั ย
มหาวิทยาลัยไทยจํานวนเงิน ๓,๓๓๓,๘๐๐ บาท 

 ๑๗) โครงการระบบติดตามและอุปกรณ�ช&วยเหลือผู<พิการและผู<ป�วยในการ 
ทํากายภาพบําบัดผ&านเครือข&ายสื่อสาร หน&วยงานมหาวิทยาลัย       
สงขลานครินทร� จํานวนเงิน ๖,๖๕๘,๖๑๐ บาท 

 ๑๘) โครงการระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต&อเวลาผ&านระบบสื่อสาร
ทางไกล หน&วยงานมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ จํานวนเงิน ๙,๐๒๑,๕๐๐ บาท 

 ๑๙) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกผ&านโครงข&ายโทรคมนาคม 
หน&วยงานสมาคมกีฬาคนพิการทางปKญญาแห&งประเทศไทย จํานวนเงิน 
๕,๕๐๗,๒๙๐ บาท 

 ๒๐) โครงการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเชื่อมต&อเครือข&ายแบบไร<สาย
ภายในบ<านอัจฉริยะ สําหรับผู< สู งอายุ  หน&วยงานมหาวิทยาลัย      
สงขลานครินทร� จํานวนเงิน ๕,๖๔๙,๔๐๐ บาท 

 ๒๑) โครงการ Health Monitoring Project Preventive Medicine Support 
System (PreMediSS) หน&วยงานคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยหอการค<าไทย จํานวนเงิน ๖,๑๐๓,๗๔๐ บาท   



๒๑ 
 

 ๒๒) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบโทรคมนาคม (TELECOMS) ในการ
ตรวจสอบยืนยันบุคคลด<วยใบหน<า (Face Recognition System) เพ่ือ
ความม่ันคงของชาติ (National Security) หน&วยงานสํานักงานตํารวจ
แห&งชาติ จํานวนเงิน ๙,๑๘๐,๐๐๐ บาท  

 ๒. ไม&เห็นชอบโครงการท่ีไม&ผ&านการพิจารณา จํานวน ๘๓ โครงการ รวมเปEน
จํานวนเงินท้ังสิ้น ๖๐๖,๐๓๘,๓๒๕ บาท 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง การพิจารณาโครงการท่ียื่นขอรับการส&งเสริมและ
สนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑   
ครั้งท่ี ๑ ประจําปG ๒๕๕๗ ตามวัตถุประสงค�ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ มาตรา ๕๒(๒)  

 ๒. กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ�ฯ ติดภารกิจไม&ได<อยู&ร&วมพิจารณาลงมติในวาระนี้  
 ๓. กสทช.ประวิทย�ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ ขอเปMดเผยความเห็นโดยจะจัดทํา

บันทึกส&งให<ในภายหลัง  
 ๔. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๓๗ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม 

๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระท่ี ๕.๔.๑ ดังนี้ 
  “ดิฉันขอเปMดเผยความเห็นในการพิจารณาโครงการท่ียื่นขอรับการส&งเสริมและ

สนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ 
ครั้งท่ี ๑ ประจําปG ๒๕๕๗ ตามวัตถุประสงค�ของกองทุนฯ มาตรา ๕๒ (๒) 
แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 

        ๑. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณส�งเสริมและสนับสนุนไม�สมดุล   
ระหว�างกิจการ ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ เสนอโครงการซ่ึงผ&านความ
เห็นชอบให< กสทช. พิจารณา ในครั้งนี้ มีสัดส&วนงบประมาณท่ีใช<ในการ
ส&งเสริมหรือสนับสนุนท่ีขาดความสมดุลกัน ระหว&างกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� กับกิจการโทรคมนาคม ด<วยเหตุท่ีโครงการท่ีได<รับความ
เห็นชอบในด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�มีเพียง ๓ โครงการ 
ภายใต<วงเงิน ๑๑,๒๔๐,๓๗๑ บาท ขณะท่ีโครงการท่ีได<รับความเห็นชอบในด<าน
กิจการโทรคมนาคมมีมากถึง ๑๘ โครงการ ภายใต<วงเงิน ๙๘,๒๘๐,๔๕๗ บาท 
หรือเกือบร<อยละเก<าสิบของงบประมาณ ซ่ึงเปEนประเด็นท่ีควรพิจารณาในการ
จัดสรรเงินกองทุนฯ ให<มีความสมดุลกันในระดับหนึ่ง 
      ๒. โครงการท่ีสอดคล-องกับบริบทการดําเนินงานของ กสทช. ไม�ผ�าน
การพิจารณา ซ่ึงดิฉันเห็นว&าเปEนปKจจัยในการพิจารณาให<การสนับสนุน
โครงการใดโครงการหนึ่ง เนื่องจากทิศทางการดําเนินงานในแต&ละระยะของ
แต&ละกิจการ ควรควบคู&ไปกับการส&งเสริมและสนับสนุนโครงการจากกองทุนฯ 



๒๒ 
 

เพ่ือให<ไปในทิศทางเดียวกันและเสริมซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะโครงการท่ีมี
แง&มุมทางสังคมหรือในมิติของผู<บริโภคเพ่ือให<มีสัดส&วนใกล<เคียงกับโครงการท่ี
เน<นด<านเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร�  

        นอกจากนี้ดิฉันเห็นว&า สนง. กสทช. และ กสท. ควรมีการปรึกษาหารือ
กับโครงการท่ีได<รับการส&งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนฯ เพ่ือให<มีความ
เข<าใจทิศทางการดําเนินงานระหว&างกัน โดยเฉพาะโครงการลําดับท่ี ๑ 
โครงการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการเคเบิลทีวีท<องถ่ินในภาคตะวันออก ลําดับ
ท่ี ๒ โครงการอุปกรณ�สําหรับการแยกฉากหลังโดยการพิจารณาค&าสีแบบทันที
เสริมด<วยอุปกรณ�รับรู<ความลึก ลําดับท่ี ๓ โครงการพัฒนาสายอากาศ
ปรับเปลี่ยนความถ่ีสําหรับระบบวิทยุรู<คิดเพ่ือแก<ปKญหาการจัดสรรแถบความถ่ี
ท่ีอยู&อย&างจํากัดอย&างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน�ในการหนุนเสริมหรือต&อ
ยอดการดําเนินการดังกล&าว” 

 ๕. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๐๓ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระท่ี ๕.๔.๑ ดังนี้ 

  “๑. ในภาพรวมผมเห็นว&า การพิจารณาโครงการท่ีขอรับการส&งเสริมและ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีกระบวนการ
ท่ีค&อนข<างรอบคอบ อีกท้ังผู<เก่ียวข<องได<มีความพยายามในการต&อรองเพ่ือปรับ
ลดงบประมาณของแต&ละโครงการ ซ่ึงเปEนสิ่งท่ีน&าชื่นชม อย&างไรก็ตาม ต้ังแต&
ในการนําเสนอเรื่องให<ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ พิจารณา ผมได<ชี้ถึง
ความไม&สมบูรณ�หรือความไม&ชัดเจนของข<อมูลในรายละเอียดบางจุด อีกท้ังได<
ต้ังข<อสังเกตต&อโครงการท้ังท่ีได<รับอนุมัติและไม&ได<รับอนุมัติ ตลอดจนได<แสดง
ความเห็นเพ่ือการปรับปรุงหลักเกณฑ�การพิจารณาในบางประเด็น โดยมีการ
จัดทําบันทึกจัดส&งความเห็นให<ในภายหลังด<วย แต&ในการนําเสนอเรื่องกลับสู&
การพิจารณาของท่ีประชุม กสทช. ครั้งนี้ ยังพบว&ามิได<มีการปรับปรุงเอกสาร
ตามข<อชี้ ข<อสังเกต และความเห็นของผมแต&อย&างใด 

  ๒. ดังนั้นผมจึงขอยืนยันข<อสังเกตและความเห็นในประเด็นต&างๆ เพ่ือให<
มีการปรับปรุงต&อไปดังนี้ 

   ๒.๑ โครงการในส&วนท่ีได<รับการอนุมัติบางโครงการ ควรต<องได<รับ
การแก<ไข ได<แก& 

        ๑) โครงการพัฒนาสายอากาศปรับเปลี่ยนความถ่ี ตัวเลขใน
ตารางแสดงงบประมาณในส&วนค&าตอบแทนคณะผู<วิจัยไม&ถูกต<อง (หน<า ๑๗ 
ของเอกสาร) 

        ๒) โครงการศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ[าและอิเล็กทรอนิกส�ฯ 
ขาดการระบุรายชื่อบุคคลผู<รับผิดชอบหรือทีมงานของโครงการ และไม&มีการ
ประเมินความพร<อมของหน&วยงาน ท้ังท่ีเปEนโครงการท่ีใช<งบประมาณสูงถึง 
๙.๓ ล<านบาท โดยค&าใช<จ&ายส&วนใหญ&เปEนการจัดซ้ืออุปกรณ� 



๒๓ 
 

        ๓) โครงการเข็มขัดนําทางอัจฉริยะสําหรับคนพิการทางสายตาฯ 
อาจไม&สามารถดําเนินงานได<อย&างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหัวหน<าโครงการไม&
มีความรู<ด<านวิศวกรรมและไม&เคยมีการดําเนินงานลักษณะดังกล&าวมาก&อน  
อีกท้ังงบประมาณท่ีต้ังไว<อาจไม&สอดคล<องกับวิธีการและผลผลิตของโครงการ 
เนื่องจากมีเพียงการต้ังค&าตอบแทน ค&าบริหารจัดการโครงการ และค&าวัสดุ 
โดยไม&มีการต้ังค&าดําเนินการหรือค&าครุภัณฑ�ใดๆ ส&วนค&าวัสดุ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
นั้นอาจลงหมวดผิดเนื่องจากระบุว&าเปEนอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ต&างๆ ซ่ึงน&าจะ
อยู&ในหมวดครุภัณฑ�  

  ๒.๒ การกําหนดเง่ือนไขการรับเงินทุนท่ีไม&มีการระบุระเบียบทาง
บัญชีว&าผู<ขอรับทุนต<องมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ&ายโครงการอย&างไร ทําให<
อาจไม&สามารถตรวจสอบการใช<จ&ายของผู<รับทุนว&าเปEนไปตามรายละเอียด
งบประมาณท่ีแสดงไว<หรือไม& อีกท้ังเพ่ือความมีประสิทธิภาพในการใช<
เงินกองทุนฯ และความรัดกุมในการเบิก จึงเสนอว&า ควรมีการกําหนดระเบียบ
วิธีการบริหารงบประมาณ อย&างน<อยดังต&อไปนี้ 

       ๑) หากโครงการมีเงินเหลือจากการดําเนินการ ต<องคืนเงินนั้น
เพ่ือจัดสรรให<กับโครงการอ่ืนต&อไปตามสัญญาฯ ซ่ึงการจะทราบว&ามีเงิน
คงเหลือหรือไม& โครงการต<องจัดทําบัญชีรายรับรายจ&าย 

       ๒) การเบิกจ&ายงบประมาณของโครงการทุกครั้งต<องมีเอกสาร
ใบสําคัญรับ-จ&ายเงิน หรือใบเสร็จรับเงินท่ีมีชื่อโครงการระบุไว<  

       ๓) โครงการต<องคืนดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินทุนท่ีได<รับการจัดสรร 
       ๔) โครงการท่ีมีงบประมาณต้ังแต& ๕๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป เม่ือ

โครงการสิ้นสุดลง ควรมีการตรวจสอบบัญชีโดยผู<ตรวจบัญชีท่ีได<รับอนุญาต 
       ๕) ต<องมีข<อกําหนดเก่ียวกับครุภัณฑ�ท่ีจัดซ้ือด<วยงบประมาณ

โครงการ เช&น คอมพิวเตอร� 
  ๒.๓ มีข<อสังเกตเรื่องระยะเวลาโครงการ ว&าส&วนใหญ&มีการดําเนินงาน 

๒ ปG โดยท่ีบางโครงการอาจยังมีคําถามถึงความเหมาะสม เช&น โครงการท่ีมี
ลักษณะเปEนการศึกษาวิจัยเชิงสังคมศาสตร� หรือมีผลผลิตเปEนรายงาน
การศึกษาเท&านั้น และในการต้ังงบประมาณค&าตอบแทน ไม&ควรท่ีจะต้ังตาม
ระยะเวลาโครงการ แต&ควรต้ังตามระยะเวลาการทํางานจริง”  

 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖    : เรื่องอ่ืนๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  : ขอเปล่ียนแปลงองค�ประกอบคณะอนุกรรมการเพ่ือช�วยเหลือการปฏิบัติหน-าท่ี
ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� : กสท. มส. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให<เปลี่ยนแปลงองค�ประกอบคณะอนุกรรมการเพ่ือช&วยเหลือการปฏิบัติ

หน<าท่ีภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� จํานวน ๒ คณะ ซ่ึงเปEนการใช<อํานาจของ 
กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด<านกิจการโทรทัศน�  
  ๑.๑ ให< พันเอก กิตติพงษ� พุทธิมณี  พ<นจากตําแหน&งอนุกรรมการ  
  ๑.๒ แต&งต้ัง พันเอก สุวัฒน� ยศประกอบ  เปEนอนุกรรมการแทน  
 ๒. คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช<กฎหมายด<านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  
  ๒.๑ ให< นายโกศล ขําศิริ  พ<นจากตําแหน&งอนุกรรมการ  
  ๒.๒ แต&งต้ัง พันเอก กิตติพงษ� พุทธิมณี  เปEนอนุกรรมการแทน 
 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต&งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด<านกิจการ
โทรทัศน� และคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช<กฎหมายด<าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให<
เปEนไปตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔    
เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ และนําเสนอประธาน กสท. ในฐานะ
ปฏิบัติหน<าท่ีแทนประธาน กสทช. ลงนามในคําสั่งดังกล&าว  

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบคณะอนุกรรมการเพ่ือช&วยเหลือ 
การปฏิบัติหน<าท่ีภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒  : พิจารณาแต�งตั้งคณะทํางานเพ่ือติดตามประเมินผลการปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช�อง ๕ : ปส ๓ 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการแต&งต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช&อง ๕ ซ่ึงเปEนการใช<
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน<าท่ี และให<หัวหน<า
คณะทํางานได<รับค&าตอบแทนค&าเบ้ียประชุมในอัตราก่ึงหนึ่งของคณะอนุกรรมการ



๒๕ 
 

ตามข<อ ๑๔(๒) และข<อ ๑๕ ของระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ ว&าด<วยการประชุม ค&าตอบแทน 
และค&าใช<จ&ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ผศ.ดร.พิรงรอง  รามสูต หัวหน<าคณะทํางาน 
 ๒. ผู<อํานวยการฝ�ายรายการ  ผู<ทํางาน 
  สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก  
 ๓. หัวหน<าแผนกพัฒนาแผนและโครงการ ผู<ทํางาน 
  ฝ�ายนโยบายและแผน สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก 
 ๔. ผู<อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� ผู<ทํางาน   
 ๕. ผู<อํานวยการสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา ผู<ทํางาน 
  ผู<ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 ๖. พนักงานของสํานักงาน กสทช.  เลขานุการและ 
  ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย จํานวน ๓ คน  ผู<ช&วยเลขานุการ 
 

 ท้ังนี้ มอบหมายให< กสท. ไปพิจารณากําหนดวาระการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมต&อไป 
และในการจัดทําคําสั่งแต&งต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช&อง ๕  
ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให<เปEนไปตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ และนําเสนอ
ประธาน กสท. ในฐานะปฏิบัติหน<าท่ีแทนประธาน กสทช. ลงนามในคําสั่งดังกล&าว 

 อนึ่ง กสทช. สุภิญญาฯ ขอเปMดเผยความเห็นระเบียบวาระนี้ โดยจะจัดทําบันทึก
ส&งให<ในภายหลัง  

 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง พิจารณาแต&งต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามประเมินผล
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�
กองทัพบก ช&อง ๕ 

 ๒. กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๑๓๘ ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระท่ี ๖.๒ ดังนี้ 

  “สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� (กสท.) ครั้งท่ี ๔๘/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซ่ึงได<
พิจารณาและมีมติเห็นชอบการแต&งต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผล
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน� ของสถานีวิทยุโทรทัศน�
กองทัพบก ช&อง ๕ ซ่ึงประกอบด<วยผู<แทนจากกองทัพบก จํานวน ๒ คน  
ผู<แทนจาก กสท. จํานวน ๒ คน และนักวิชาการสื่อสารมวลชนจํานวน ๑ คน นั้น 
เนื่องด<วยคณะทํางานดังกล&าวได<หมดวาระลง จึงจําเปEนต<องต้ังคณะทํางานฯ 



๒๖ 
 

ชุดใหม& ซ่ึงอํานาจและหน<าท่ีของคณะทํางานฯ นั้น จะต<องติดตามความก<าวหน<า
และประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานี
วิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช&อง ๕ พร<อมท้ังรายงานสรุปผลการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก      
ต&อ กสท. ดังนั้น การท่ีมีผู<ดํารงตําแหน&งในคณะทํางานฯ ซ่ึงเปEนตัวแทนของ
สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช&อง ๕ นั้น จะทําให<เกิดกรณีผลประโยชน�ทับซ<อน 
(conflict of interests) ได< ด<วยเหตุนี้ ตัวแทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก 
ช&อง ๕ ซ่ึงถือว&าเปEนผู<มีส&วนได<เสียจึงไม&ควรดํารงตําแหน&งในคณะทํางานฯ 
ดังกล&าว และสมควรให<บุคคลภายนอกดํารงตําแหน&งในคณะทํางานฯ ดังกล&าวแทน 
เพ่ือความเท่ียงตรง และโปร&งใสในการทํางาน”  

 ๓. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๓๗ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นต&อท<ายหมายเหตุวาระท่ี ๖.๒. ดังนี้ 

  “ดิฉันขอเปMดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ และขอยืนยันความเห็นตาม
บันทึกข<อความท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๓๔ ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องขอเปMดเผย
ความเห็นและมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๗ (วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
วาระท่ี ๔.๘ เรื่อง แผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�
สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบกช&อง ๕ บันทึกข<อความท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๘๑ 
ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอเปMดเผยความเห็นและมติ ท่ีประชุม กสท. 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ (วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖) วาระท่ี ๔.๗ เรื่อง แนวทางการ
อนุญาตให<บริการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ และบันทึกข<อความท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๐๗ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เรื่องขอเปMดเผยความเห็นและมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ (วันท่ี ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖) วาระท่ี ๕.๕ เรื่อง พิจารณาความจําเปEนการใช<คลื่นความถ่ี
และกําหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถ่ีของกิจการโทรทัศน�  

        ส&วนกรณีท่ี กสทช. มีมติเห็นชอบให<แต&งต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามการ
ประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุ
โทรทัศน�กองทัพบกช&อง ๕ นั้น ดิฉันเห็นว&าไม&สอดคล<องกับเจตนารมณ�และ
เปEนไปตามข้ันตอนกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนด กล&าวคือ การพิจารณา
อนุญาตให<มีการประกอบกิจการโทรทัศน�ภายหลังท่ีมีการคืนคลื่นความถ่ีและ
นําไปจัดสรรใหม&หรือปรับปรุงการใช<คลื่นความถ่ี ตามมาตรา ๘๓ แห&ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต<องเปEนการเริ่มต<น
พิจารณาอนุญาตบนสัดส&วนการใช<คลื่นความถ่ีใหม&  มิใช& เปEน ข้ันตอน
กระบวนการให<อนุญาตสืบเนื่องบนฐานของสิทธิในการถือครองคลื่นความถ่ีเดิม” 

 
ประธาน ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘   

ให<ท่ีประชุมทราบ พร<อมกล&าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล&าวปMดประชุม 
   
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.  


