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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน     กล)าวเปJดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. เปLนประธานในพิธีเปJดการประชุม     
รับฟFงความคิดเห็นสาธารณะต)อร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และ
วิธีการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย)านความถ่ี 
๑๘๐๐ MHz หรือเรื่องการประมูล ๔G และร)างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ี
วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications - 
IMT) ย)านความถ่ี ๑๗๑๐-๑๗๘๕ /๑๘๐๕-๑๘๘๐ MHz  ณ โรงแรมเซ็นทารา   
แกรนด� แอท เซ็นทรัลพลาซ)า ลาดพร<าว ซ่ึงเปLนการเปJดโอกาสให<ผู<มีส)วนได<
ส)วนเสีย ได<มีส)วนร)วมในการแสดงความคิดเห็น ข<อเสนอแนะ ซ่ึงเปLน
ประโยชน�ใช<เปLนข<อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก<ไขร)างประกาศฯ 
ตลอดจนหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข<องให<มีความเหมาะสมต)อสภาพแวดล<อมของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปFจจุบัน  หลังจากนั้นจะนําผลสรุปจากการรับฟFง
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ความคิดเห็นสาธารณะฯ ร)างประกาศท้ังสองฉบับ เสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต)อไป   

๒. เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. ได<เข<าร)วมพิธีเปJดงานวันสื่อสาร
แห)งชาติ “NBTC EXPO THAILAND 2015” (NET 2015) ภายใต<แนวคิด 
“Future Trend in Digital World”  ซ่ึงจัดข้ึน ณ ศูนย�ประชุมแห)งชาติสิริกิต์ิ 
ระหว)างวันท่ี ๖-๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยได<รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี 
(ม.ร.ว.ปรี ดิยาธร เทวกุล) เปLนประธานเปJดงาน แทนนายกรัฐมนตรี            
ท่ีติดภารกิจ ท้ังนี้ รองนายกรัฐมนตรีได<กล)าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง Digital 
Economy กับการพัฒนาประเทศไทย รวมท้ังเยี่ยมชมบูธต)างๆ  ขอขอบคุณ
กรรมการ กสทช. ทุกท)านท่ีกรุณาเข<าร)วมพิธีเปJดและร)วมงานสัมมนาฯ รวมท้ัง
ขอขอบคุณเลขาธิการ กสทช. สํานักงาน กสทช. ท่ีได<ดําเนินการให<สําเร็จลุล)วง
ไปด<วยความเรียบร<อย สําหรับปFญหาก็มีบ<าง ในการดําเนินงานครั้งต)อไปก็คงดีข้ึน 

๓. เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. ได<กล)าวเปJดการประชุม      
เชิงวิชาการ ASEAN Symposium on Shaping the Digital Community, 
Leveraging the Internet Economy ณ โรงแรมอนันตรา สยาม 
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได<จัดการประชุมฯ ข้ึน โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือเปLนเวทีสําหรับหัวหน<าหน)วยงานกํากับดูแลในอาเซียน 
(ASEAN Head of Regulator)  งานดังกล)าวมีผู<แทนองค�การโทรคมนาคมแห)งเอเชีย
และแปซิฟJค (APT)/ผู<แทนกลุ)มสหภาพยุโรป (EU)/ผู<แทนสหภาพโทรคมนาคม
ระหว)างประเทศ (ITU) เข<าร)วมประชุมด<วย ซ่ึงเปLนไปด<วยความเรียบร<อย 
หลังจากนั้นในภาคบ)าย ประธาน กสทช. ได<ร)วมเปLนสักขีพยานในพิธีลงนาม
ความตกลงร)วมมือทางวิชาการระหว)างสํานักงาน กสทช. กับ Norwegian 
Communications Authority (Nkom) ณ โรงแรมอนันตราฯ  โดยมี
เลขาธิการ กสทช. เปLนผู<ลงนามในนามสํานักงาน กสทช. ร)วมกับ Director 
General ของ Nkom (Mr.Torstein Olsen) โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือเสริมสร<าง
ความสัมพันธ�อันดี ตลอดจนแลกเปลี่ยนข<อมูล และแนวทางปฏิบัติในการ
กํากับดูแลระหว)างหน)วยงาน    

                           ๔. เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  ประธาน กสทช. พร<อมด<วยกรรมการ กสทช. 
และผู<บริหารสํานักงาน กสทช. ได<ร)วมพิธีลงนามถวายพระพรแด)สมเด็จ     
พระนางเจ<าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๘๓ พรรษา ณ บริเวณห<องโถงอาคารอํานวยการ ชั้น ๑ สํานักงาน กสทช. 
และพิธีทําบุญตักบาตร (อาหารแห<ง)  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย�ฯ  
ขอขอบคุณเลขาธิการ กสทช. และพนักงาน กสทช. ท่ีได<ดําเนินการในเรื่อง
ดังกล)าวอย)างพร<อมเพรียงกัน 

 
 



๕ 
 

๕. เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. ได<ร)วมเปLนสักขีพยาน         
ในพิธีลงนามบันทึกข<อตกลงความร)วมมือ ระหว)างสํานักงาน กสทช. กับ 
กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ซ่ึงเปLนความร)วมมือในการ
สื่อสารเผยแพร)ความรู<เก่ียวกับการรับส)งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน     
ในระบบดิจิตอล โดยมีเลขาธิการ กสทช. เปLนผู<ลงนามในนามสํานักงาน 
กสทช. ร)วมกับพลเอก สุรวัช บุตรวงษ� กรรมการผู<อํานวยการใหญ)  สถานีวิทยุ
โทรทัศน�กองทัพบก (ททบ.๕)  เพ่ือร)วมมือกันจัดทําโครงการประชาสัมพันธ�
ต<นแบบการรับชมโทรทัศน�ระบบดิจิตอล (DVB-T2) ระดับตําบล ระยะท่ี ๑ 
ต้ังแต)เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจะแนะนํารูปแบบการติดต้ัง
อุปกรณ�รับสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในหน)วยราชการ เช)น 
องค�การบริหารส)วนตําบล เปLนต<น เนื่องจากสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก      
มีเจ<าหน<าท่ีและสถานีโครงข)ายในส)วนภูมิภาคจํานวน ๔๐ สถานี  ทําให<สามารถ
ประชาสัมพันธ�และสร<างความรู<ความเข<าใจให<แก)ประชาชนท่ัวประเทศ       
ได<กว<างมากข้ึน                      

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  :   รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๔       
                              กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
     
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๓ :   รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :    รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๘  รายงานผลการดําเนนิงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘  
วันอังคารท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. 
นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘  
วันอังคารท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. 
นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                   กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตขอให<แก<ไขข<อความในรายงานผลการดําเนินงาน

ตามมติครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วาระท่ี ๕.๓.๒ ในส)วนผลการดําเนินงานให<เปLนเรื่องของ
การแก<ไขรายงานตรงตามมติท่ีประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

กิจการโทรทัศน� ระหว)างวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม–๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสาร 
ท่ีประธาน กสท. (พันเอก ดร.นทีฯ) เสนอ      

  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓   :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก ดร.เศรษฐพงค�ฯ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม       

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

 เลขาธิการ กสทช. ขอให<ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน    
๙ เรื่อง ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.  (พันเอก ดร. เศรษฐพงค� 
มะลิสุวรรณ) ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ : รองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 

 



๗ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.                  
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ)  ประจําเดือนเมษายน  – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘  
จํานวน ๒ ท)าน  ได<แก) พลเอก บุญเลิศ แก<วประสิทธิ์ และ นายวรรณชัย  สุวรรณกาญจน�  
ท้ังนี้  ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ  และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช.  พ.ศ. ๒๕๕๓   ตามเอกสารท่ีรองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ) 

ประจําเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ) 
จํานวน ๓  ท)าน  ได<แก) นายสมัคร  เชาวภานันท� (ประจําเดือนพฤษภาคม – เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘)  นายสุนทร  เหมทานนท� และ นายภาณุ  ต)อตระกูล (ประจําเดือน
เมษายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘)  ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช.         
ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ� ฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ�นันท�) 

ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ : กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร. ธวัชชัย 

จิตรภาษ�นันท�) ประจําเดือนเมษายน  – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ท)าน ได<แก) 
นายสวัสด์ิ รัฐพิทักษ�สันติ  นายทศพร  ซิมตระการ และ ดร. วิษณุ ตัณฑวิรุฬห�               
ท้ังนี้   ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา 
ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓           
ตามเอกสารท่ี กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร) 

ประจําเดือนเมษายน  – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ : กสทช. พลเอก สุกิจฯ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)  
ประจําเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ท)าน ได<แก) พลอากาศเอก 
อาคม กาญจนหิรัญ  พลเอก มนตรี สังขทรัพย� และ นายธวัช  บวรวนิชยกูร  ท้ังนี้ 
ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช.  
พลเอก สุกิจฯ เสนอ 

 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ : มท. คท. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบั ติงานตามท่ี กสทช. ได<แต)ง ต้ังเจ<าพนักงาน              

ผู<ออกใบอนุญาตหรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไข
เพ่ิมเติม ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย�ฯ ขอให<สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบมาตรฐานในการกําหนด

ค)าปรับและอํานาจหน<าท่ีในการปรับของ มท. และ คท. ซ่ึงมีความแตกต)างกัน  
ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ได<แจ<งว)าจะจัดส)งรายละเอียดให< กสทช. ประวิทย�ฯ เพ่ือ
ทราบต)อไป     

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ :  ทท. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบั ติงานตามท่ี กสทช. ได<แต)งต้ังเจ<าพนักงาน              

ผู<ออกใบอนุญาตหรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไข
เพ่ิมเติม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ กรณีการทดสอบ การจดทะเบียน และ
การรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ :  รายงานการศึกษาแนวทางการนําคล่ืนความถ่ีย�าน ๒.๓ GHz และ ๒.๖ GHz 

เพ่ือใช,สําหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคม : กสท. กทค. คณะทํางานเพ่ือ
ศึกษาแนวทางการนําคล่ืนความถ่ีฯ  คภ. 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานการศึกษาแนวทางการนําคลื่นความถ่ีย)าน ๒.๓ GHz และ ๒.๖ GHz 
เพ่ือใช<สําหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงจัดทําโดยคณะทํางานเพ่ือ
ศึกษาแนวทางการนําคลื่นความถ่ีย)าน ๒.๓ GHz และ ๒.๖ GHz เพ่ือใช<สําหรับ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ                   กสทช.ประวทิย�ฯ  ต้ังข<อสังเกตว)า เรื่องนี้เนื่องจากมีส)วนท่ีต<องดําเนินการต)อตาม     

มติท่ีประชุม กทค. ด<วย เก่ียวกับการขอคําปรึกษาด<านกฎหมาย   ดังนั้นในชั้นนี้    
ก็เพียงแต)รับทราบ และจะต<องมีการติดตามผลการดําเนินการต)อไป  

 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ :  งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวด ๖ เดือนส้ินสุดวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ : ลย. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สาํหรับงวด ๖ เดือนสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ 

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

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย�ฯ  แจ<งให<ท่ีประชุมทราบว)าหากมีประเด็นข<อสังเกตจะจัดส)งให<  

ในภายหลัง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ :  แนวทางการคืนเงินท่ีกระทรวงการคลังยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�
สาธารณะ เพ่ือนําไปใช,แทนเงินกู,บางส�วนสําหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ําและระบบขนส�งทางถนนเร�งด�วน เปLนจํานวนเงิน ๑๔,๓๐๐ ล,านบาท : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ 
ต)อแนวทางการคืนเงินท่ีกระทรวงการคลังยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ      
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ            
เพ่ือนําไปใช<แทนเงินกู<บางส)วนสําหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําและ
ระบบขนส)งทางถนนเร)งด)วน เปLนจํานวนเงิน ๑๔,๓๐๐ ล<านบาท ตามเอกสาร       
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ :   เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : ผลการรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการกํากับ

ดูแลอัตราค�าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. .... : 
กสท.  นส.  

 

มติท่ีประชุม               ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต)อสรุปผลการรับฟFงความคิดเห็น
สาธารณะต)อร)างประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการกํากับดูแลอัตราค)าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ....  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร)ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต)อไป   

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร)างประกาศ กสทช.  เรื่อง แนวทางการกํากับ
ดูแลอัตราค)าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<นําร)างประกาศดังกล)าวข<างต<น เสนอประธาน กสท.  
ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือลงนามในประกาศฯ ก)อนนําไป 



๑๐ 
 

  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต)อไป   ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘  

 
 อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผู<มีอํานาจลงนามในประกาศ และ

มีข<อสังเกตเพ่ิมเติมในประเด็นการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบจากการ
กํากับดูแล (RIA)  

 
หมายเหตุ                  ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช.  วาระท่ี ๕.๑.๑  เรื่อง ผลการรับฟFงความคิดเห็นสาธารณะต)อร)างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แนวทางการกํากับดูแลอัตราค)าบริการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� พ.ศ. ....   

                ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๖๙  ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๘  
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้  
“๑.  ผมไม)เห็นด<วยต)อกรณีท่ีประธาน กสท. (รองประธาน กสทช. ด<านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�) จะเปLนผู<ลงนามในประกาศฯ เอง 
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) 
กําหนดให< กสทช. เปLนผู<มีอํานาจหน<าท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
อันเก่ียวกับอํานาจหน<าท่ีของ กสทช. แม<ว)าตามมาตรา ๒๓ วรรคท<ายของ
พระราชบัญญัติฉบับดังกล)าว จะกําหนดว)า ในการปฏิบัติหน<าท่ี กสทช.        
อาจมอบหมายให<กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ได< 
แต)ตามหลักการมอบหมายอํานาจหน<าท่ี (Delegation of Authority) 
ต<องพิจารณาในลักษณะของอํานาจหน<า ท่ี ท่ีจะมอบหมายและ
ความสําคัญของเรื่องนั้น ซ่ึงอํานาจในการลงนามร)างประกาศฯ เปLน
อํานาจสําคัญ และเปLนอํานาจหน<าท่ีเฉพาะของประมุขในองค�กร คือ 
ประธาน กสทช. อันสงวนไว<สําหรับปฏิบัติด<วยตนเอง ในการเห็นชอบร)าง
กฎหมายตามลําดับชั้นไป (อ<างอิงตามกระบวนการพิจารณายกร)าง แก<ไข 
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข<อบังคับท่ีเ ก่ียวข<องกับกระทรวง
ยุติธรรม: คู)มือการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 
๒๕๕๔ หน<า ๑๙ ท่ีเปLนอํานาจรัฐมนตรีว)าการกระทรวงลงนามร)าง
กฎกระทรวง เปLนต<น) ผมจึงเห็นว)า อํานาจในการเปLนผู<ลงนามใน
ประกาศต)างๆ นั้นเปLนอํานาจหน<าท่ีประธาน กสทช. โดยเฉพาะ ดังนั้น 
หากไม)มีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบข<อกฎหมายในประเด็นนี้ให<
กระจ)างชัด ก็ควรท่ีจะพิจารณาให<ประธาน กสทช. เปLนผู<ลงนามใน
ประกาศต)างๆ เท)านั้น เพ่ือป�องกันมิให<เกิดข<อพิพาทเรื่องความชอบด<วย
กฎหมายของประกาศ เปLนคดีปกครองจากการใช<อํานาจทางปกครอง 



๑๑ 
 

ของเจ<าหน<าท่ีท่ีต<องกระทําโดยเจ<าหน<าท่ีซ่ึงมีอํานาจหน<าท่ีในเรื่องนั้น 
ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑) 

๒. เก่ียวกับประเด็นเรื่องการประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแล หรือ RIA 
(Regulatory Impact Assessment)  ซ่ึงสํานักงาน กสทช. มิได<จัดทํา
รายงานดังกล)าวประกอบการออกประกาศฯ นี้  โดยมีการให<เหตุผลว)า 
เนื่องจากระเบียบ กทช. ว)าด<วยการประเมินผลกระทบจากการกํากับ
ดูแล พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้นได<ถูกยกเลิกแล<ว อย)างไรก็ตาม ข<ออ<างดังกล)าวมิใช)
ข<อเท็จจริงท่ีครบถ<วน ความจริงอีกส)วนมีอยู)ว)า มติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ นั้นมิได<ให<ยกเลิกระเบียบดังกล)าวโดยตรง หากแต)
เปLนการเห็นชอบให<ปรับปรุงจากการใช<ระเบียบ มาใช< “หลักเกณฑ�และ
วิธีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแลของ
สํานักงาน กสทช.” แทน เพ่ือความคล)องตัว ซ่ึงตามข<อ ๑ ของ
หลักเกณฑ�ฯ ดังกล)าวกําหนดไว<ว)า “ในกรณีท่ีมีระเบียบ ประกาศ มติ 
กสทช. หรือคําสั่งใดๆ อันมีผลบังคับเปLนการท่ัวไป กําหนดให<ต<องมีการ
วิเคราะห�หรือศึกษาในเรื่องนั้น ก)อนดําเนินการ ให<สํานักงาน กสทช. 
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแล โดยไม)รวมถึง
การออกระ เ บียบหรือประกาศเ ก่ี ยว กับการบริ หารงาน ท่ั ว ไป            
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย�สิน และ        
การดําเนินงานอ่ืนของสํานักงาน กสทช.” ในกรณีของการออกประกาศฯ 
ฉบับนี้ จึงควรต<องพิจารณาว)าเข<าตามหลักเกณฑ�ดังกล)าวหรือไม) และ
สมควรจะต<องจัดทํารายงาน RIA หรือไม) เนื่องจากแม<ว)าหลักเกณฑ�
ดังกล)าวไม)มีสถานะเปLนกฎท่ีจะมีสภาพบังคับ แต)การจัดทํา RIA เปLน
องค�ประกอบท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลของหน)วยงาน
กํากับดูแล ดังนั้นจึงไม)เหมาะสมท่ีจะละเลย 

ท้ังนี้  ผมมีความเห็นด<วยว)า สํานักงาน กสทช. โดยส)วนรวมยังมิได<
ตระหนักในความสําคัญของเรื่องนี้และมีหลายสํานักเข<าใจมติ กสทช. 
ครั้งดังกล)าวคลาดเคลื่อนไป ดังนั้นจึงเห็นควรต<องมีการแจ<งเวียนเรื่องนี้
ให<รับทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือถือปฏิบัติได<อย)างถูกต<องต)อไป” 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  :  เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ :  ขอเสนอแต�งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ

ด,านโทรคมนาคม : กทค. มท.  

 

มติท่ีประชุม ๑. ให<ยกเลิกคําสั่ง กสทช.ท่ี ๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาการ
และปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด<านโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 



๑๒ 
 

    ๒. อนุมัติให<แต)งต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบด<านโทรคมนาคม โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน<าท่ี และมีวาระการ
ปฏิบัติหน<าท่ี ๒ ป� นับต้ังแต)วันท่ีมีคําสั่งแต)งต้ัง ซ่ึงเปLนการใช<อํานาจของ 
กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห)ง พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  
ท้ังนี้ ให<ได<รับค)าตอบแทนเปLนค)าเบ้ียประชุม ตามข<อ ๑๔(๒) และ ข<อ ๑๗ 
ของระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการประชุม ค)าตอบแทน และค)าใช<จ)ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

  ๑.  ศ. (พิเศษ) ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ�  ประธานอนุกรรมการ 
  ๒.  นายดิสทัต  โหตระกิตย�   อนุกรรมการ 
  ๓.  นายไพรัช  วรปาณิ    อนุกรรมการ 
  ๔.  นายชาตรี  สุวรรณิน   อนุกรรมการ 
  ๕.  นายประธาน  จุฬาโรจน�มนตรี  อนุกรรมการ 
  ๖.  นายธนาวัฒน�  สังข�ทอง   อนุกรรมการ 
  ๗.  รศ. ศิริศักด์ิ  ศุภมนตรี   อนุกรรมการ 
  ๘.  นางสาวสุภัทรา  นาคะผิว   อนุกรรมการ 
  ๙.  ผู<เชี่ยวชาญพิเศษด<านกฎหมาย  อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐.ผู<อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม อนุกรรมการและผู<ช)วยเลขานุการ 

 
 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต)งต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมาย

และระเบียบด<านโทรคมนาคม ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของ    
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓   

 และมติ ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 
 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ขอเสนอแต)งต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาการและ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด<านโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : รายงานสรุปผลการรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะและผลการรับฟOงความคิดเห็น

เฉพาะกลุ�ม (Focus Group) ต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การ
จัดสรรคล่ืนความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือการทดสอบเปLนการช่ัวคราว พ.ศ. .... : 
กทค.  ปท.๑ 

 

มติท่ีประชุม   ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต)อสรุปผลการรับฟFงความคิดเห็น
สาธารณะและผลการรับฟFงความคิดเห็นเฉพาะกลุ)ม (Focus Group)   ต)อร)างประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือการทดสอบ



๑๓ 
 

เปLนการชั่วคราว พ.ศ. .... ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร)ในเว็บไซต�
ของสํานักงาน กสทช. ต)อไป  

   ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การ
อนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปLนการชั่วคราว        
ในกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ท้ังนี้ ให<นําร)างประกาศดังกล)าวข<างต<น เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม
ก)อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต)อไป   

   
  อนึ่ง กสทช.ประวิทย�ฯ  ขอเปJดเผยความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกส)งให<ในภายหลัง   
 
หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง รายงานสรุปผลการรับฟFงความคิดเห็นสาธารณะ
และผลการรับฟFงความคิดเห็นเฉพาะกลุ)ม (Focus Group) ต)อร)างประกาศ 
กสทช.  เรื่อง  หลักเกณฑ�การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือการ
ทดสอบเปLนการชั่วคราว พ.ศ. .... 

          ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๐ ลงวันท่ี ๙ กันยายน 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้  
“ในเบ้ืองต<นของการนําเสนอร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การ
จัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือการทดสอบเปLนการชั่วคราว พ.ศ. .... 
สํานักงาน กสทช. มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระในประเด็นเรื่องระยะเวลา
อนุญาตให<ดําเนินการทดลองหรือทดสอบ โดยเพ่ิมระยะเวลาการอนุญาต
จากไม)เกิน ๙๐ วันตามประกาศฯ เดิม เปLนไม)เกิน ๑๘๐ วัน โดยยังคง
กําหนดให<มีการขอขยายระยะเวลาได<อีก ๙๐ วัน ซ่ึงผมไม)เห็นชอบท่ีมีการ
เปJดช)องดังกล)าว เนื่องจากตามข<อเท็จจริงท่ีผ)านมานั้น เม่ือผู<รับใบอนุญาต
ได<รับการอนุญาตจาก กทค. ให<ต)ออายุการอนุญาตรวมเปLนระยะเวลา ๑๘๐ วัน
แล<วพบว)าผู<รับใบอนุญาตต)างก็สามารถดําเนินการเพ่ือการทดลองหรือ
ทดสอบได<สําเร็จภายในระยะเวลาดังกล)าวเกือบทุกกรณี ดังนั้นเม่ือมีการ
ปรับแก<ประกาศให<การอนุญาตคราวแรกครอบคลุมระยะเวลาท่ีเหมาะสม
แล<ว ผมจึงเห็นว)าไม)มีความจําเปLนท่ีจะต<องกําหนดให<มีการขยายระยะเวลา
ให<ใช<คลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปLนการชั่วคราวอีก เว<นแต)ใน
กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยเท)านั้น ซ่ึงในการพิจารณาร)างประกาศฯ ก)อนนําไปรับฟFง
ความคิดเห็น ผมได<ลงมติสงวนความเห็นในประเด็นดังกล)าวไว<แล<วอย)าง
ชัดเจน (ตามบันทึกข<อความท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๐๔ ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๘) 

อย)างไรก็ตาม เม่ือภายหลังจากการรับฟFงความคิดเห็นสาธารณะ สํานักงาน 
กสทช. ได<ปรับปรุงร)างประกาศฯ ในประเด็นดังกล)าว ด<วยการเพ่ิมเง่ือนไขว)า
การพิจารณาขยายระยะเวลาจะให<ได<ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยเท)านั้น ซ่ึง “เหตุสุดวิสัย” 



๑๔ 
 

นั้นมีความหมายในทางกฎหมายท่ีจํากัดชัดแจ<งว)าเปLนกรณีอย)างใดบ<าง    
การพิจารณาจึงไม)อาจข้ึนกับดุลพินิจ ดังนั้นผมจึงยอมรับในเง่ือนไขดังกล)าว
และไม)ติดใจในประเด็นเรื่องระยะเวลาอนุญาตอีก และความเห็นชอบต)อร)าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือ
การทดสอบเปLนการชั่วคราว พ.ศ. .... ท่ีได<ปรับปรุงแล<วตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ” 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : รายงานผลการดําเนินการรับฟOงความคิดเห็นของผู,มีส�วนได,เสียและประชาชน
ท่ัวไปต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีน�าจะเปLนการเอาเปรียบ
ผู,บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช,เครือข�ายหรือการโฆษณาอันมี
ลักษณะเปLนการค,ากําไรเกินควร หรือก�อให,เกิดความเดือดร,อนรําคาญ พ.ศ. .... : 
กทค. รท. มท. 

 
มติท่ีประชุม   ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต)อรายงานผลการดําเนินการรับฟFง

ความคิดเห็นของผู<มีส)วนได<เสียและประชาชนท่ัวไปต)อร)างประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีน)าจะเปLนการเอาเปรียบผู<บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
โดยอาศัยการใช<เครือข)ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปLนการค<ากําไรเกินควร 
หรือก)อให<เกิดความเดือดร<อนรําคาญ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร)ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. 
ต)อไป 

   ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร)างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีน)าจะ
เปLนการเอาเปรียบผู<บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช<เครือข)าย
หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปLนการค<ากําไรเกินควร หรือก)อให<เกิดความ
เดือดร<อนรําคาญ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<ตรวจสอบ
ความถูกต<องของร)างประกาศดังกล)าวให<เปLนไปตามมติท่ีประชุม กทค. และ
นําเสนอประธาน กทค. พิจารณาก)อนนําร)างประกาศดังกล)าวข<างต<นเสนอ
ประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนามก)อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต)อไป  

  
 อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ และ  กสทช. สุภิญญาฯ  ขอเปJดเผยความเห็นโดยจะ

จัดทําบันทึกส)งให<ในภายหลัง  
 
หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง รายงานผลการดําเนินการรับฟFงความคิดเห็นของผู<มี
ส)วนได<เสียและประชาชนท่ัวไปต)อร)างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ี
น)าจะเปLนการเอาเปรียบผู<บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช<
เครือข)ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปLนการค<ากําไรเกินควร หรือก)อให<เกิด
ความเดือดร<อนรําคาญ พ.ศ. ....   



๑๕ 
 

๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๔๗ ลงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้ 
“ดิฉันเห็นชอบตามท่ี กสทช.ประวิทย�ฯ ต้ังประเด็นในท่ีประชุมโดยขอให<
สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบความครบถ<วนในสาระของร)างประกาศฯ ท่ีรับว)า
จะนําไปปรับปรุงในการประชุม กทค. แต)ในการพิจารณาวาระนี้ยังไม)พบว)ามี
การปรับปรุง โดยเฉพาะในภาคผนวก ข<อ ๕ วรรคสอง (๔) ในประเด็นการคิด
ค)าบริการในอัตราเดียวกันแต)คุณภาพแตกต)างกัน  และประเด็นซ่ึงท่ีประชุม
ยอมรับในหลักการแล<วว)าการส)งข<อความหรือ SMS มารบกวนนั้นไม)สามารถ
กระทําได< อีกท้ังไม)ใช)กรณีท่ีให<จัดส)งได<แล<วเปLนเหตุให<ผู<บริโภคต<องไป
ดําเนินการแจ<งยกเลิกเองภายหลัง นอกจากนี้ดิฉันยังเห็นว)าความคิดเห็นของ
ผู<บริโภคจากการรับฟFงความคิดเห็นสาธารณะฯ มีสาระสําคัญในหลายประเด็น
ซ่ึงสะท<อนประสิทธิภาพในการคุ<มครองผู<บริโภคของ กสทช. และสํานักงาน 
กสทช. ควรนําไปพิจารณาประกอบในข้ันบังคับใช<ประกาศหลักเกณฑ� ดังนี้ 
๑. กรณีข<อเสนอต)อการขยายนิยาม “ผู<ประกอบกิจการโทรคมนาคม” ให<

ครอบคลุมถึงผู<ท่ีร)วมค<ากับผู<ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือผู<ให<บริการ
ข<อมูลท่ีเก่ียวข<องกับกิจการโทรคมนาคมด<วย ซ่ึงผู<ประกอบการกลุ)มนี้มีการ
กระทําท่ีมีลักษณะเปLนการเอาเปรียบผู<บริโภคบ)อยครั้ง ถึงแม<ว)า กสทช.
อาจไม)สามารถเข<าไปกํากับได<โดยตรง เนื่องจากมิได<เปLนผู<ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีได<รับใบอนุญาตจาก กสทช. แต)อย)างไรก็ดี กสทช.สามารถ
กําหนดมาตรการกํากับดูแลผ)านผู<รับใบอนุญาตเพ่ือให<การคุ<มครอง
ผู<บริโภคได< อาทิ การกําหนดให<ผู<ประกอบกิจการโทรคมนาคมซ่ึงได<รับ
ใบอนุญาตต<องรับผิดต)อการกระทําท่ีน)าจะเปLนการเอาเปรียบผู<บริโภคจาก
พฤติการณ�ของคู)ค<าหรือคู)สัญญาท่ีร)วมกันเพ่ือให<บริการโทรคมนาคมใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

๒. กรณีท่ีผู<ประกอบกิจการโทรคมนาคมจัดส)งข<อความโฆษณามายังเครื่องรับ
ของผู<บริโภคจนก)อให<เกิดความเดือดร<อนรําคาญซ่ึงเปLนกรณีท่ีไม)ได<รับ
อนุญาตหรือได<รับความยินยอมจากผู<บริโภค ดิฉันเห็นว)าเข<าเง่ือนไขตาม
มาตรา ๓๑ วรรคสอง แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงอยู)ในอํานาจหน<าท่ีของ กสทช.ซ่ึงต<องคุ<มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนมิให<ถูกเอาเปรียบจากผู<ประกอบกิจการและ
คุ<มครองสิทธิความเปLนส)วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกัน
โดยทางโทรคมนาคม ตามมาตรา ๒๗ (๑๓) แห)งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกันนี้” 

๓. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๕ ลงวันท่ี ๙ กันยายน 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้   
“๑.  ผมเห็นชอบในหลักการของร)างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีน)าจะ

เปLนการเอาเปรียบผู<บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช<



๑๖ 
 

เครือข)ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปLนการค<ากําไรเกินควรหรือ
ก)อให<เกิดความเดือดร<อนรําคาญ พ.ศ. ... และการกําหนดตัวอย)างการ
กระทําท่ีเปLนการเอาเปรียบผู<บริโภคไว<ในภาคผนวกเพ่ือให<เกิดความชัดเจน 
ตลอดจนเห็นชอบกับเนื้อหาส)วนใหญ)ของร)างประกาศฯ แต)ไม)เห็นด<วยกับ
มติ กทค. เสียงข<างมากท่ีให<ตัดตัวอย)างในภาคผนวกของร)างประกาศ       
ข<อ (๔) เรื่องการกําหนดเง่ือนไขในการคิดค)าบริการท่ีไม)เปLนธรรม          
เปLนผลให<ผู<บริโภคเสียค)าใช<จ)ายเพ่ิมข้ึน ในส)วนข<อ ๔.๒ ท่ีว)า “การคิด
ค)าบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีประเภทเสียงเปLนนาที โดยปFดเศษวินาทีเปLน
หนึ่งนาทีในทุกๆ การใช<งานโทรศัพท�แต)ละครั้ง ซ่ึงไม)เปLนไปตามการ      
ใช<งานจริง เปLนเหตุให<ผู<บริโภคต<องจ)ายค)าบริการเพ่ิมข้ึน โดยไม)แจ<ง
เง่ือนไขท่ีชัดเจนให<ผู<บริโภคทราบก)อน” เนื่องจากเท)ากับประกาศฯ นี้    
จะไม)ได<ห<ามเรื่องการคิดค)าบริการแบบปFดเศษเวลา โดยผมเห็นว)าการท่ี
สํานักงาน กสทช. กําหนดประเด็นดังกล)าวเอาไว<นั้นเปLนเรื่องท่ีดี แต)ควร
ตัดข<อความในส)วนท<ายท่ีว)า “โดยไม)แจ<งเง่ือนไขท่ีชัดเจนให<ผู<บริโภคทราบ
ก)อน” ออก ท้ังนี้เพ่ือให<เกิดความชัดเจนว)า แม<มีการแจ<งเง่ือนไขก็ไม)อาจ
ทําได< ท้ังนี้รวมถึงหามการคิดค�าบริการอินเทอร�เน็ตแบบป�ดเศษดวย 

  ผมสนับสนุนให<เลิกระบบการคิดค�าบริการโทรคมนาคมแบบป�ดเศษเวลา 
โดยเห็นว�าการคิดค�าบริการควรเป#นไปตามปริมาณบริการท่ีผูบริโภคใชงาน
จริงและคิดในลักษณะท่ีสอดคลองกับตนทุน ซ่ึงในการคิดค�าเชื่อมต�อ
โครงข�าย (IC) ระหว�างผูใหบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมก็คิดกันเป#น
วินาที โดยป�ดเศษเป#นนาทีในจํานวนสะสมสุดทายเท�านั้น ดังนั้นในระดับ
ของค�าบริการปลายทางก็ควรคิดในลักษณะเดียวกันดวย นอกจากนี้ เม่ือ
สภาปฏิรูปแห� งชาติ (สปช. ) ได มีขอเสนอเรื่ องการคิดค� าบริการ
โทรคมนาคมตองเป#นแบบไม�ป�ดเศษ ซ่ึงเป#นขอเสนอท่ีสังคมใหการ
สนับสนุนอย�างกวางขวาง ดังนั้นผมจึงเห็นว�าเป#นเรื่องสําคัญยิ่งท่ีควร 
กสทช. จะถือเป#นนโยบายท่ีตองมีการกําหนดเรื่องดังกล�าวเป#นขอหามไวใน
ประกาศฉบับนี้ หรืออย�างนอยก็ควรกําหนดไวในร�างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีฯ ย�าน ๑๘๐๐ MHZ และ
ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีฯ 
ย�าน ๙๐๐ MHZ ท่ีกําลังจะเกิดข้ึน เพ่ือใหผูใหบริการคํานวณตนทุน     
การใหบริการและใชเป#นขอมูลในการพิจารณาเคาะราคาประมูลไดต้ังแต�ตน    
อันจะส�งผลใหบริการใหม�ท่ีเกิดข้ึนมีระบบการคิดค�าบริการท่ีไม�ป�ดเศษ
เวลา ไม�ใช�ปล�อยใหระบบการคิดค�าบริการในลักษณะไม�เป#นธรรมนี้คงอยู�
ตลอดไป  

๒. เนื่องจากกระบวนการจัดทําพิจารณาร)างประกาศฉบับนี้ดําเนินการล)าช<า
มาโดยตลอด ท้ังท่ีเปLนประกาศสําคัญซ่ึงพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติให<ต<องมี อีกท้ังตามแผนแม)บทกิจการ



๑๗ 
 

โทรคมนาคม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กําหนดกรอบระยะเวลา
ให<ดําเนินการภายใน ๒ ป� ซ่ึงเวลาได<ล)วงเลยจากกําหนดมาแล<วกว)า ๒ ป� 
ดังนั้นถึงแม<ผมเห็นว)าร)างประกาศฯ ท่ีผ)านการพิจารณาจาก กทค. โดยมติ
เสียงข<างมากนั้น ยังมีประเด็นท่ีควรเพ่ิมเติมเพ่ือให<การคุ<มครองผู<บริโภคมี
ความครอบคลุมตามสภาพปFญหาท่ีมีอยู)จริงและท่ีจะเกิดข้ึนต)อไป อีกท้ังยัง
มีเนื้อหาบางส)วนท่ีควรปรับแก<เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในด<านการคุ<มครอง
ผู<บริโภค แต)ก็เห็นว)า การเร)งออกประกาศเพ่ือให<มีผลบังคับใช<ต)อไปโดยเร็ว
อาจจะเปLนประเด็นท่ีสําคัญกว)า ดังนั้นในชั้นนี้จึงให<ความเห็นชอบกับร)าง
ประกาศ เพ่ือนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต)อไป โดยผมขอยืนยันใน 

    ความเห็นประเด็นต)างๆ ตามท่ีเปJดเผยไว<ในชั้นการพิจารณาของ กทค.  
ตามบันทึกข<อความท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๒๒ และ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๒๓      
ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :   เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ :  ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง การร,องทุกข�และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร,องทุกข� : บย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<สํานักงาน กสทช. นําแนวทางกฎคณะกรรมการพิทักษ�ระบบคุณธรรม         

(กพค.) ว)าด<วยการร<องทุกข�และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร<องทุกข� พ.ศ. ๒๕๕๑ และ      
ท่ีแก<ไขเพ่ิมเติมมาแก<ไขปรับปรุงเปLนร)างประกาศ กสทช. โดยอนุโลม ท้ังนี้ ในส)วนท่ีเปLน
อํานาจในการวินิจฉัยเรื่องร<องทุกข�ของคณะกรรมการพิทักษ�ระบบคุณธรรม (กพค.)                        
ให<ปรับเปลี่ยนเปLนอํานาจของ กสทช.  และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ :  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด,วยการประสานและ

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครัง้ท่ี ๒๗  ในประเดน็ด,าน
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน�  กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : 
กสท. กทค. คภ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร)วมทางเทคนิคว)าด<วย        

การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย 
(JTC) ครั้งท่ี ๒๗  (The 27th Meeting of Joint Technical Committee 
on Coordination and Assignment of Frequencies along Malaysia -
Thailand Common Border – JTC)  ซ่ึงจัดข้ึนระหว)างวันท่ี ๑๓-๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองป�นัง ประเทศมาเลเซีย ในประเด็นด<านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

   ๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต)อบันทึกความตกลงร)วม
ในส)วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) การประชุม Working 



๑๘ 
 

Group 1 (Broadcasting Service) และการประชุม Working Group 2 
(Mobile and Non-broadcasting Services) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช.เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร)วมทางเทคนิค
ว)าด<วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย 
(JTC) ครั้งท่ี ๒๗ ในประเด็นด<านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ :  การกําหนดท�าทีเบ้ืองต,นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิค 
  ว�าด,วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา 

(JTC) ครั้งท่ี ๕ ในประเด็นด,านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม : กสท. กทค. คภ.  

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต)อการ

กําหนดท)าทีเบ้ืองต<นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร)วมทางเทคนิคว)าด<วย       
การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) 
ครั้งท่ี ๕ (The 5th Meeting of Joint Technical Committee on 
Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand-
Cambodia Common Border–JTC) ในประเด็นด<านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การกําหนดท)าทีเบ้ืองต<นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร)วม
ทางเทคนิคว)าด<วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – 
กัมพูชา (JTC) ครั้งท่ี ๕ ในประเด็นด<านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ :  การกําหนดท�าทีเบ้ืองต,นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิค     

ว�าด,วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว 
(JTC) ครั้งท่ี ๖ ในประเด็นด,านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : กสท. กทค. คภ. 

  
  
 



๑๙ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต)อการ
กําหนดท)าทีเบ้ืองต<นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร)วมทางเทคนิคว)าด<วย         
การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๖ 
(The 6th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand-Lao PDR Common Border 
– JTC) ในประเด็นด<านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การกําหนดท)าทีเบ้ืองต<นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร)วม
ทางเทคนิคว)าด<วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว 
(JTC) ครั้งท่ี ๖ ในประเด็นด<านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : สรุปผลการรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม�บท     

การบริหารคล่ืนความถ่ี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) : กสท.  กทค. คภ.  
 
มติท่ีประชุม                ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ท่ีมีต)อสรุปผลการรับฟFง  

ความคิดเห็นสาธารณะต)อร)างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม)บทการบริหารคลื่นความถ่ี 
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ และมอบหมายให<สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการปรับปรุงเชิงอรรถระหว)างประเทศ รวมท้ังการแก<ไข          
ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับกิจการวิทยุสมัครเล)นท่ีเก่ียวข<องต)อไป                  

        ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร)างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม)บทการบริหาร            
คลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ โดยให<
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการแก<ไขปรับปรุงร)างประกาศดังกล)าว  ให<เปLนไปตาม
มติท่ีประชุม กสท. และ กทค. และนําร)างประกาศฯ เสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือลงนามก)อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต)อไป        

  
  อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอเปJดเผยความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกส)งให<ในภายหลัง  
 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  
 วาระท่ี ๕.๓.๕  เรื่อง สรุปผลการรับฟFงความคิดเห็นสาธารณะต)อร)างประกาศ 

กสทช. เรื่อง แผนแม)บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘)  
                               ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๑ ลงวนัท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้  
      “ผมมีจุดยืนเห็นชอบการปรับปรุงร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม�บทการบริหาร

คลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ภายหลังการรับฟFงความคิดเห็น



๒๐ 
 

สาธารณะฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ซ่ึงรวมถึงกรณีของการใช<งานย)าน
ความถ่ี ๕๐-๕๔ MHz ท่ีมีการยกเลิกการกําหนดใหกิจการวิทยุสมัครเล�นเป#น
กิจการรองในตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห�งชาติ โดยใหคงไวเฉพาะกิจการ
ประจําท่ีและกิจการเคลื่อนท่ี ท่ีเป#นกิจการหลักเท�านั้น โดยผมไดใหความเห็น
ไวในชั้นการกลั่นกรองเรื่องท่ีจะเสนอเป#นวาระเขาสู�การพิจารณาของท่ีประชุม 
กทค. (บันทึกขอความท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๘) อย�างไรก็ตาม เม่ือมีการพิจารณาเรื่องนี้ในท่ีประชุม กทค. และ       
ท่ีประชุมโดยมติเสียงขางมากไดพิจารณาใหปรับแก<ไขร)างประกาศฯ โดยคง
กิจการวิทยุสมัครเล�นเป#นกิจการรองไวในย)านความถ่ีดังกล)าว ซ่ึงไม)เปLนไปตาม
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังยัง
แตกต�างไปจากร�างเบ้ืองตนท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ซ่ึงท่ีประชุม กทค. ได
พิจารณาแลว โดยมีมติใหตัดสินดวยการรับฟ�งความเห็นสาธารณะ การแกไขท่ี
ขัดกับผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะดังกล�าวจึงเป#นเรื่องไม�เหมาะสม
และไม�สมควรอย�างยิ่ง ถึงแมว�าจะมีการเพ่ิมเชิงอรรถเป#นเง่ือนไขท่ีทําใหยังไม�
อาจใชคลื่นความถ่ีย�านดังกล�าวในกิจการวิทยุสมัครเล�นไดจริง จนกว�าผล
การศึกษาการใชงานและการแกไขเชิงอรรถระหว�างประเทศท่ีเก่ียวของจะแลวเสร็จก็ตาม  
ท้ังนี้ ผมเห็นว�า หาก กทค. จะมีการใชดุลพินิจในแนวทางท่ีแยงกับสิ่งท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอตามผลการรับฟ�งความคิดเห็น ก็ควรตองมีเหตุผล
สนับสนุนท่ีชัดเจนและมีน้ําหนักดีพอสมควร อีกท้ังควรกําหนดมาตรการให
สํานักงาน กสทช. สอบถามและขอความเห็นจากหน�วยงานความม่ันคง
เสียก�อน ในฐานะท่ีเป#นฝRายสนับสนุนหลักใหตัดส�วนของกิจการวิทยุสมัครเล�น
ออก เพ่ือหลีกเลี่ยงป�ญหาและผลกระทบต�างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได นอกจากนี้ยัง
สมควรมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. แกไขเนื้อหาในส�วนตารางในเอกสาร
นําเสนอของสํานักงาน กสทช. ท่ีแต�เดิมไม�ไดเขียนไวในแนวทางเดียวกับมติ 
กทค. ดวย เพ่ือใหมีความสอดคลองกัน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ�าย เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการจัดสร,าง

อุทยานราชภักดิ์ : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ  ยย. 
 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติให<การสนับสนุนงบประมาณแก)กองทัพบก เพ่ือสนับสนุนในการดําเนินการ
จัดสร<างอุทยานราชภักด์ิ จํานวน ๘๘ ล<านบาท โดยเบิกจ)ายจากกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ)ายประจําป� ๒๕๕๘ ท่ีคงเหลืออยู) และยังไม)ได<จัดสรรตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้ งท่ี  ๑๐/๒๕๕๗  ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ โดยมีเง่ือนไขแจ<งกองทัพบกเพ่ือให<นําเรื่อง
กราบบังคมทูล เพ่ือทูลเกล<าฯ ถวายงบประมาณ จํานวน ๘๘ ล<านบาท เนื่องในป�มหามงคล
วโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ<าอยู)หัวฯ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๘๘ พรรษา      



๒๑ 
 

เพ่ือทรงพระราชทานให<แก)กองทัพบกนําไปใช<ในการดําเนินการจัดสร<างอุทยาน       
ราชภักด์ิต)อไป 

 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  
 วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ)าย เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินการจัดสร<างอุทยานราชภักด์ิ 

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ ไม)ได<อยู)ร)วมพิจารณาลงมติในวาระนี้ 
 ๓. เลขาธิการ กสทช. แจ<งให<ท่ีประชุมทราบว)าสํานักงาน กสทช.จะได<แจ<งเวียนมติ

ท่ีประชุม พร<อมร)างหนังสือแจ<งประธานกรรมการอํานวยการจัดสร<างอุทยาน
ราชภักด์ิ ให<กรรมการ กสทช. พิจารณาก)อนจัดส)งไป โดยจะเสนอให<ประธาน กสทช. 
เปLนผู<ลงนาม  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ : การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ�ายกลางปb ประจําปb ๒๕๕๘ และเห็นชอบ 
 ประมาณการรายรับ และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําปb ๒๕๕๙  
   พร,อมมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ�าย ประจําปb ๒๕๕๙  : ยย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<สํานักงาน กสทช. ส)งเรื่องการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ)าย

กลางป�  ป ระจํ าป�  ๒๕๕๘ เ สนอประธ าน  กสทช .  กสท .  กทค .  และ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.  พิจารณาก)อน 
นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต)อไป พร<อมเรื่อง
ประมาณการรายรับ  กรอบวงเงินงบประมาณรายจ)าย ประจําป� ๒๕๕๙  และ
การมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ)าย ประจําป� ๒๕๕๙  ท้ังนี้ ในการ
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณขอให<รองเลขาธิการ กสทช. ท้ัง ๓ ภารกิจ   
เข<าร)วมประชุมเพ่ือชี้แจงด<วย  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ :    เรื่องค,างการพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : รายงานผลการพิจารณาการร,องขอความเปLนธรรมเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน�

ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)  จํานวน ๕ ฉบับ : คณะทํางานพิจารณา
การร,องขอความเปLนธรรมฯ  คภ.  มส. 

  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว)าเนื่องจากเปLนประเด็นท่ีเก่ียวข<องกับข<อกฎหมาย และ

ด<านเทคนิค ดังนั้น เ พ่ือให<กรรมการ กสทช. ทุกท)านได<ร)วมกันพิจารณา          
อย)างรอบคอบ จึงมีมติให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี  ๕.๔.๑   เรื่อง รายงานผลการ 

 พิจารณาการร<องขอความเปLนธรรมเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน�ของ 
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จํานวน ๕ ฉบับ ออกไป และให<สํานักงาน กสทช.
นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป  

 



๒๒ 
 

ประธาน ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๘   ให<ท่ีประชุมทราบ พร<อมกล)าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และ
กล)าวปJดประชุม 

   
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.  
 


