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สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

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

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



 ๒ 
 

๘. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๙. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๐. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักสื่อสารองค�กร 

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

๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ)มมณี ลูกจ<าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
๑. พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ�  หร)ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นายก)อกิจ  ด)านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. 
๓. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู<อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� 

รักษาการในตําแหน)งรองเลขาธิการ กสทช.  
สายงานกิจการกระจายเสียงฯ 

๔. นางรัตนากร  ทองสําราญ ผู<อํานวยการสํานักกํากับผังรายการและเนื้อหารายการ  
และพัฒนาผู<ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

๕. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู<อํานวยการสํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง         
และโทรทัศน� 

๖. นายเสน)ห�  สายวงศ� ผู<อํานวยการสํานักบริหารความถ่ี 
๗. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู<อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๘. นางสุพินญา  จําปG ผู<อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๙. นายจาตุรนต�  โชคสวัสด์ิ ผู<อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๐. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท� ผู<อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๑. นายชัยยุทธ  มังศรี ผู<อํานวยการสํานักรับเรื่องร<องเรียนและคุ<มครองผู<บริโภค 

ในกิจการโทรคมนาคม 
๑๒. นายสุทธิศักด์ิ  ตันตะโยธิน ผู<อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๓. นายนทชาติ  จินตกานนท� ผู<เชี่ยวชาญ (ช ๒) 

รักษาการในตําแหน)งผู<อํานวยการสํานักการต)างประเทศ   
๑๔. นางพุธชาด  แมนมนตรี ผู<เชี่ยวชาญ (ช ๒) 
๑๕. นางสาวอรวรี  เจริญพร ผู<อํานวยการส)วน รักษาการในตําแหน)งผู<อํานวยการสํานัก

ค)าธรรมเนียมและอัตราค)าบริการในกิจการโทรคมนาคม     
๑๖. นางธีตานันตร�  สีวะรา ผู<อํานวยการส)วน  

สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๗. นายศันสนะ  อัศวช)วง ผู<อํานวยการส)วน  

สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 



 ๓ 
 

๑๘. นายธัญญวัฒน�  ต้ังพงษาพันธุ� ผู<อํานวยการส)วน  
สํานักรับเรื่องร<องเรียนและคุ<มครองผู<บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

๑๙. นางสาวศรีสุดา  พรหมมานุวัติ ผู<อํานวยการส)วน สํานักการต)างประเทศ 
๒๐. นางเบ็ญจวรรณ  ปKญญางาม ผู<อํานวยการส)วน สํานักการต)างประเทศ 
๒๑. นายประถมพงศ�  ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน)งผู<อํานวยการส)วน 

สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๒๒. นางวิภาดา  ปรรณารม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักกํากับผังรายการและเนื้อหา

รายการและพัฒนาผู<ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๒๓. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง รักษาการผู<อํานวยการส)วน 

สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๒๔. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง

และโทรทัศน� 
๒๕. นายภูริต  ประสานศักด์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒๖. นางสาวปาณิศา  พัวเวส พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการต)างประเทศ 
๒๗. นางสาวธัชวัลย�  พิพัฒน�มงคลชัย พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักรับเรื่องร<องเรียนและ

คุ<มครองผู<บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
๒๘. นางสาวนรีกานต�  บางอ<อ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๒๙. นางสาวรําไพภัค  ปLMนสวย พนักงานปฏิบัติการระดับต<น สํานักการต)างประเทศ 
๓๐. นางสาวศศิมน  เปรุนาวิน พนักงานปฏิบัติการระดับต<น สํานักการต)างประเทศ 
๓๑. นายพิชัย  ร)วมภูมิสุข ลูกจ<าง สํานักกิจการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล 
๓๒. นายราเมศร�  ชัยสกุลโชคดี ลูกจ<าง สํานักรับเรื่องร<องเรียนและคุ<มครองผู<บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน     กล)าวเปLดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. ได<ร)วมเปNนสักขีพยานใน
พิธีลงนาม MOU ระหว)างสํานักงาน กสทช. กับ Telecommunication 
Regulator of Cambodia (TRC) แห)งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี
เลขาธิการ กสทช. และ Mr. Auk Dorany เปNนผู<ลงนามร)วมกัน และ
ประธานกรรมการของ TRC (Mr. Moa Chakrya) ร)วมเปNนสักขีพยาน โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือเสริมสร<างความร)วมมือระหว)างกันในด<านโทรคมนาคม 
และด<านการบริหารคลื่นความถ่ีวิทยุ รวมท้ังการแลกเปลี่ยนข<อมูลต)างๆ 
เพ่ือสร<างเครือข)ายประชาคมอาเซียนให<เข<มแข็งต)อไป  



 ๔ 
 

๒. เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๘  ประธาน กสทช. พร<อมด<วยรองเลขาธิการ 
กสทช. (พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ�  หร)ายเจริญ) และคณะ ได<เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให<กับสํานักงาน กสทช.  
ภาค ๒ โดยมีนายอัศวิน  มุงคุณคําชาว ผู<อํานวยการสํานักงาน กสทช. 
ภาค ๒ และผู<อํานวยการสํานักงาน กสทช. เขต ท้ัง ๔ เขต พร<อมด<วย
พนักงานให<การต<อนรับ ซ่ึงเปNนไปด<วยความเรียบร<อย  

๓. เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. พร<อมด<วยรองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช. ประวิทย�ฯ 
เลขาธิการ กสทช. และผู<บริหารสํานักงาน กสทช. ได<ให<การต<อนรับ     
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) และคณะ ในโอกาส
เดินทางมาเยี่ยมสํานักงาน กสทช. เพ่ือหารือแนวทางในการดําเนินงาน 
การจัดสรรคลื่นความถ่ีย)าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz และรับฟKง
บรรยายสรุปกิจการของสํานักงาน กสทช. และขอบเขตหน<าท่ีต)างๆ ของ
สํานักงาน กสทช. เนื่องจากเปNนการรับหน<าท่ีรองนายกรัฐมนตรีครั้งแรก 
โดยได<รับมอบหมายให<กํากับดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร (ICT) ซ่ึงในการชี้แจงกับสื่อมวลชน รองนายกรัฐมนตรี ระบุว)า
ไม)ขัดข<องในเรื่องการประมูลคลื่นความถ่ีฯ ท้ัง ๒ คลื่น ตามกรอบระยะเวลา
ท่ี กสทช. กําหนดไว< โดยเฉพาะในกรณีคลื่นความถ่ีย)าน ๑๘๐๐ MHz 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม ไม)ได<ขัดข<อง แต)ท่ีล)าช<าเนื่องจากมีประเด็นว)าจะต<องแก<ไข
สัญญาสัมปทานหรือไม) ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรีแจ<งว)าจะขอรับไปดําเนินการ
ให<แล<วเสร็จก)อนวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ สําหรับกรณีคลื่นความถ่ีย)าน 
๙๐๐ MHz เนื่องจากยังมีข<อทักท<วงจาก บมจ. ทีโอที ในเรื่องนี้ได<รับมอบ
จากนายกรัฐมนตรีให<ดําเนินการหาแนวทางเพ่ือให<เรียบร<อยภายในสัปดาห�นี้ 
แต)อย)างไรก็ดี กําหนดการจัดประมูลคลื่นความถ่ีท่ีกําหนดไว<เดิมก็
ดําเนินการต)อไป  

๔. เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. พร<อมด<วยเลขาธิการ 
กสทช. ได<ร)วมให<การต<อนรับเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว)าง
ประเทศคนใหม) (Mr. Houlin  Zhao) และคณะ ซ่ึงได<เดินทางมาประเทศไทย
ภายหลังจากได<เข<ารับหน<าท่ี โดยได<เข<ามาเยี่ยมและขอบคุณท่ีได<สนับสนุน
ให<ได<รับเลือก รวมท้ัง ได<สรุปให<ฟKงเรื่องแนวคิด Digital Technology    
ในการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) ของโลก เนื่องจาก ๒ ปG 
ท่ีผ)านมาได<จัดประชุมท่ีประเทศไทยท่ีเมืองทองธานี ซ่ึงมีประเทศจาก
แอฟริกาเข<าร)วมเปNนจํานวนมาก และได<นําผลงานของ SME มาแสดงเปNน
จํานวนมาก แต)ไม)มีโอกาสได<แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จึงมีความประสงค�ท่ี
จะให< กสทช. พิจารณาให<การสนับสนุนเปNนเจ<าภาพจัดการประชุมใหญ)
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว)างประเทศในปGหน<า ซ่ึงในเรื่องนี้ได<ชี้แจงว)า



 ๕ 
 

ข้ึนอยู)กับนโยบายของรัฐบาล อย)างไรก็ดี ในช)วงท่ีนายกรัฐมนตรีจะเดินทาง
ไปเข<าร)วมประชุมของสหประชาชาติ (UN) ท่ีนิวยอร�ก ก็อาจจะมีโอกาสได<
พบปะในงานเลี้ยงท่ี ITU เปNนเจ<าภาพ และอาจจะมีการหารือในเรื่องนี้ด<วย  

๕. ขอแสดงความยินดีกับ รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�   
มะลิสุวรรณ) ท่ีได<รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัล “คนดี ความดี แทนคุณ
แผ)นดิน” ประจําปG ๒๕๕๘ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ซ่ึงคณะกรรมการ
รางวัลไทยจัดข้ึนโดยมีองคมนตรี (นายอําพล  เสนาณรงค�) เปNนประธาน  
ในพิธีมอบโล)ประกาศเกียร ติ คุณ เ ม่ือวัน ท่ี  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘            
ณ ห<องคอนเวนชั่นฮอลล� ศูนย�ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ� 

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๕๘ 
    
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

    
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๓ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี 

๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
    
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี        

๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให<แก<ไขเพ่ิมเติมข<อความ
ในมติข<อ ๓ วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการร<องขอความเปNนธรรม
เก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน�ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จํานวน 
๕ ฉบับ ตามมติท่ีประชุม ดังนี้ 
“กสทช. ประวิทย�ฯ ของดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องการยกเลิกมติท่ีประชุม 

กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ วาระท่ี ๕.๑.๒”  
 



 ๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี  
๘/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และรายงานผลการดําเนินงานตาม
มติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี     
๘/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ 
กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตามเอกสาร 
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ระหว)างวันท่ี ๘ สิงหาคม–๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ตามเอกสารท่ี
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ 

 
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   

๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 



 ๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ระหว�างวันท่ี 
๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) : ปบ. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ระหว)าง

วันท่ี ๑ มิถุนายน–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) จํานวน ๔ ท)าน ได<แก) ศาสตราจารย�พิเศษ 
ประสพสุข  บุญเดช  พลเอก ชิตศักด์ิ  ประเสริฐ  นายสุรินทร�  จิรวิศิษฎ� และ 
รองศาสตราจารย� ดร. สุเจตน�  จันทรังษ� ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ 
กทช. ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการ
ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 
ดร.นที  ศุกลรัตน�) ประจําเดือนมิถุนายน–เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ : รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.    

(พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�) ประจําเดือนมิถุนายน–เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 
จํานวน ๓ ท)าน ได<แก) พลตํารวจเอก ชาญชิต  เพียรเลิศ  พลเอก สุเจตน�  วัฒนสุข 
และนายสวัสด์ิ  โชติพานิช ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว)าด<วย
การจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการดําเนินการไกล� เกล่ียข-อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘ และเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ : กทค. รท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการไกล)เกลี่ยข<อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน

เมษายน ๒๕๕๘ และเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตามข<อ ๖(๔) ของระเบียบ 
กสทช. ว)าด<วยการไกล)เกลี่ยข<อพิพาทระหว)างผู<รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และผู<ร<องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกต เรื่องสถิติการไกล)เกลี่ย ซ่ึงพบว)ามีจํานวนผู<เข<าร)วม

ไกล)เกลี่ยไม)ถึงร<อยละ ๑๐ ของผู<แสดงความจํานง และโดยเฉลี่ยมีการไกล)เกลี่ย 
ประมาณเดือนละ ๒ ราย จึงควรพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพในการไกล)เกลี่ย และ
เรื่องการใช<งบประมาณ 

 
 
 



 ๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ : มท. ดท. คท.    

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

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๔๔/๒๕๕๘ (ระหว�างนายโชคศักดิ์    

ใจหาญ ผู-ฟJองคดี กับ กสทช. ผู-ถูกฟJองคดี) : กสท., มส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๔๔/๒๕๕๘ ระหว)าง 

นายโชคศักด์ิ  ใจหาญ (ผู<ฟ{องคดี) กับ กสทช. (ผู< ถูกฟ{องคดี) ตามเอกสาร          
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : การให-ถ-อยคําต�อศาล ในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๕๓๙/๒๕๕๘ : กสท. มส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<นําเรื่องในวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง การให<ถ<อยคําต)อศาล ในคดีหมายเลขดํา

ท่ี ๑๕๓๙/๒๕๕๘ ไปบรรจุไว<ในวาระอ่ืนๆ เรื่องพิจารณาท่ี ๖.๒  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : ผลการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ของ

โครงการท่ีย่ืนขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๑ 
ครั้งท่ี ๑ ประจําปN ๒๕๕๗ : ทบ. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบผลการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ของโครงการท่ียื่น
ขอรับการส)งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ประเภทท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปG ๒๕๕๗ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : กรณีเงินเหลือจากเงินประมูลคล่ืนความถ่ีทีวีดิจิตอล งวดท่ี ๑ หลังหักค�าใช-จ�าย
ในโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ�านการรับชมทีวีดิจิตอล
ภาคพ้ืนดิน (Set Top Box) : ทบ. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 
กรณีเงินเหลือจากเงินประมูลคลื่นความถ่ีทีวีดิจิตอล งวดท่ี ๑ หลังหักค)าใช<จ)าย  
ในโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ)านการรับชมทีวีดิจิตอลภาคพ้ืนดิน 
(Set Top Box) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย�ฯ ได<มีข<อสังเกตเรื่อง ภาระความจําเปNนในการดําเนินงานของ

สํานักงาน กสทช. ก)อนท่ีจะนําเงินเหลือจากการประมูลคลื่นความถ่ีทีวีดิจิตอล 
งวดท่ี ๑ ส)งคืนรัฐ ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ได<ชี้แจงว)า ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ได<พิจารณาเห็นว)า     
เงินท่ีเหลือภายหลังแจกคูปองจะนําส)งเข<าเปNนรายได<ของรัฐ อย)างไรก็ดี ขณะนี้
สํานักงาน กสทช. ได<มีหนังสือแจ<งหัวหน<าคณะรักษาความสงบแห)งชาติ 
(คสช.) เพ่ือขอความเห็นชอบแจกคูปองเพ่ิมเติม และเม่ือได<รับแจ<งผลการ
พิจารณา จะนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ซ่ึง กสทช. สุภิญญาฯ ได<ขอให<พิจารณาการแจกคูปองเพ่ิมเติม 
รวม ๓ กลุ)ม ได<แก) ๑) กลุ)มท่ีตกค<างตามทะเบียนราษฎร�เดิม ๒) กลุ)มครัวเรือน
ท่ีด<อยโอกาส และ ๓) กลุ)มท่ีอยู)ในแผนยุติทีวีระบบอนาล็อกก)อน ๓ ปG 

๒. เลขาธิการ กสทช. ได<ชี้แจงเพ่ิมเติมว)า สํานักงาน กสทช. จะนํารายงาน  
กระบวนการพิจารณา (ชั้นไต)สวน) ของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี 
๑๕๓๙/๒๕๕๘ เสนอให<ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ทราบ และพิจารณาทบทวนเรื่องภาระความจําเปNนของ
สํานักงาน กสทช. ก)อนท่ีจะนําส)งเงินเหลือจากการประมูลฯ ให<แก)รัฐบาล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท.  
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการเปล่ียนผ�านไปสู�การรับส�งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล : กสท. จส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให<แต)งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารการเปลี่ยนผ)านไปสู)การรับส)ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ซ่ึงเปNนการใช<อํานาจตามมาตรา ๓๓ 
แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.  ๒๕๕๓ โดยมี
องค�ประกอบ อํานาจหน<าท่ี และวาระการปฏิบัติหน<าท่ี ๑ ปG นับต้ังแต)วันท่ีมี
คําสั่งแต)งต้ัง ท้ังนี้  โดยไม)ได<รับเบ้ียประชุมตามระเบียบ กสทช. ว)าด<วย      
การประชุม ค)าตอบแทน และค)าใช<จ)ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน� ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ อนุกรรมการ 
๑.๓ พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง)า อนุกรรมการ 
๑.๔ ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� อนุกรรมการ 
๑.๕ นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� อนุกรรมการ 
๑.๖ ผู<แทนกรมประชาสัมพันธ� อนุกรรมการ 
๑.๗ ผู<แทนสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก อนุกรรมการ 
๑.๘ ผู<แทนองค�การกระจายเสียงและแพร)ภาพ 

สาธารณะแห)งประเทศไทย 
อนุกรรมการ 

๑.๙ ผู<แทนบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) อนุกรรมการ 
๑.๑๐ ผู<แทนบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด อนุกรรมการ 
๑.๑๑ ผู<แทนบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด�  

บรอดคาสต้ิง จํากัด 
อนุกรรมการ 

๑.๑๒ ผู<แทนบริษัท กรุงเทพโทรทัศน�และวิทยุ 
จํากัด 

อนุกรรมการ 

๑.๑๓ ผู<แทนบริษัท ทริปเปLล วี บรอดคาสท� จํากัด อนุกรรมการ 
๑.๑๔ ผู<แทนบริษัท อมรินทร� เทเลวิชั่น จํากัด อนุกรรมการ 
๑.๑๕ ผู<แทนบริษัท จีเอ็มเอ็ม วันทีวี หรือ  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด 
อนุกรรมการ 

๑.๑๖ ผู<แทนบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด อนุกรรมการ 
๑.๑๗ ผู<แทนบริษัท ทรู ดีทีที จํากัด หรือ  

บริษัท ไทย นวิส� เน็ตเวิร�ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด 
อนุกรรมการ 

๑.๑๘ ผู<แทนบริษัท อาร�.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด อนุกรรมการ 
๑.๑๙ ผู<แทนบริษัท โมโน บรอดคาซท� จํากัด อนุกรรมการ 
๑.๒๐ ผู<แทนบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 

จํากัด หรือบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ� วิชั่น จํากัด 
อนุกรรมการ 

๑.๒๑ ผู<แทนบริษัท วอยซ� ทีวี จํากัด อนุกรรมการ 



 ๑๑ 
 

๑.๒๒ ผู<แทนบริษัท ไทยทีวี จํากัด อนุกรรมการ 
๑.๒๓ ผู<แทนบริษัท สปริงนิวส� เทเลวิชั่น จํากัด อนุกรรมการ 
๑.๒๔ ผู<แทนบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท� จํากัด อนุกรรมการ 
๑.๒๕ ผู<แทนบริษัท ไบรท� ทีวี จํากัด อนุกรรมการ 
๑.๒๖ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน� 
อนุกรรมการ 

๑.๒๗ ผู<อํานวยการสํานักกิจการโทรทัศน�ในระบบ
ดิจิตอล 

เลขานุการ 

๑.๒๘ นางคณาพร  สนธยานนท� ผู<ช)วยเลขานุการ 
๑.๒๙ นายพิชัย  ร)วมภูมิสุข ผู<ช)วยเลขานุการ 

อนึ่ง ในการจัดทําคําสั่งแต)งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารการเปลี่ยนผ)านไปสู)การ
รับส)งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให<
เปNนไปตามมติหลักการของท่ีประชุม 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 ๙/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การแต)งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารการเปลี่ยนผ)าน
ไปสู)การรับส)งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การเปล่ียนแปลงองค�ประกอบรายช่ือของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญา

สัมปทานและพิจารณาความจําเปWนการใช-คล่ืนความถ่ีด-านกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน� : กสท. ปส.๓  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให<เปลี่ยนแปลงองค�ประกอบรายชื่อของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญา

สัมปทานและพิจารณาความจําเปNนการใช<คลื่นความถ่ีด<านกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน�  โดยให<นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ พ<นจากการเปNน          
อนุกรรมการฯ และแต)งต้ังให<นายเพ่ิมสิน  วิชิตนาค เปNนอนุกรรมการฯ แทน    
ซ่ึงเปNนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห)งพระราชบัญญัติองค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
อนึ่ง ในการจัดทําคําสั่งแต)งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและ
พิจารณาความจําเปNนการใช<คลื่นความถี่ด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให<เปNนไปตามมติหลักการของท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และ   
มติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

  



 ๑๒ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบรายชื่อของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปNนการใช<   
คลื่นความถ่ีด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : ขอเปล่ียนแปลงองค�ประกอบคณะอนุกรรมการเพ่ือช�วยเหลือการปฏิบัติหน-าท่ี

ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� : กสท. มส.  
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให<เปลี่ยนแปลงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด<าน
กิจการกระจายเสียง โดยให<นายมานพ  เหมพลชม พ<นจากการเปNนอนุกรรมการฯ 
และแต)งต้ังให< ดร. บัณฑิต  ต้ังประเสริฐ เปNนอนุกรรมการฯ แทน ซ่ึงเปNนการ    
ใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
อนึ่ง ในการจัดทําคําสั่งแต)งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด<านกิจการ
กระจายเสียง ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให<เปNนไปตามมติหลักการของ      
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และ
มติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ช)วยเหลือการปฏิบัติหน<าท่ีภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : แต�งตั้งคณะทํางานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู-ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� : กสท. ผส. 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให<แต)งต้ังคณะทํางานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู<ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� จํานวน ๒ คณะ ซึ่งเปNนการใช<อํานาจของ กสทช. ตาม
มาตรา ๓๓ แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมี
องค�ประกอบ อํานาจหน<าท่ี และวาระการปฏิบัติงาน ๓ เดือน นับต้ังแต)วันท่ีมี
คําสั่งแต)งต้ัง ท้ังนี้ ให<ได<รับค)าตอบแทนค)าเบ้ียประชุมตามข<อ ๑๔ (๒) วรรคสอง     
ข<อ ๑๕ และข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการประชุม ค)าตอบแทน และ
ค)าใช<จ)ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 
 
 
 



 ๑๓ 
 

๑. คณะทํางานชุดท่ี ๑ 
๑.๑ นายบัณฑิต  ต้ังประเสริฐ หัวหน<าคณะทํางาน 
๑.๒ รศ. วันทนา  จันทพันธ� ผู<ทํางาน 
๑.๓ นางสาวสายสวรรค�  ขยันยิ่ง ผู<ทํางาน 
๑.๔ นางสาวไจตนย�  ศรีวังพล ผู<ทํางาน 
๑.๕ นายกันตชาติ  เกษมสันต� ณ อยุธยา ผู<ทํางาน 
๑.๖ นางสิริรัตน�  นิ่มเงิน เลขานุการ 
๑.๗ นายกําพล  รอรัตตัญ�ู ผู<ช)วยเลขานุการ 
๑.๘ นายปLยเทพ  ศรีชลาชัย ผู<ช)วยเลขานุการ 

๒. คณะทํางานชุดท่ี ๒ 
๒.๑ นางรัตนากร  ทองสําราญ หัวหน<าคณะทํางาน 
๒.๒ นางสุภาพร  โพธิ์แก<ว ผู<ทํางาน 
๒.๓ นายกิตติ  สิงหาปKด ผู<ทํางาน 
๒.๔ นางผุสชา  สุขวัฒน� ผู<ทํางาน 
๒.๕ นางพอใจ  กิจถาวรรัตน� ผู<ทํางาน 
๒.๖ นางวิภาดา  ปรรณารม เลขานุการ 
๒.๗ นางสุนันทา  อยู)ประยงค� ผู<ช)วยเลขานุการ 
๒.๘ นายนิธินันท�  สมบูรณ� ผู<ช)วยเลขานุการ 

อนึ่ง ในการจัดทําคําสั่งแต)งต้ังคณะทํางานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู<ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให<เปNนไปตาม
มติหลักการของท่ีประชุม 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 ๙/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง แต)งต้ังคณะทํางานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู<ประกาศ   
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดลําดับบริการโทรทัศน� : กสท. วส. 
 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมเสียงข<างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 

กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ กสทช.สุภิญญาฯ 
และ กสทช. ประวิทย�ฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต)อ
สรุปผลการรับฟKงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดําเนินการต)อ     
ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดลําดับบริการโทรทัศน� ท้ังนี้      
ให<สํานักงาน กสทช. นําลงเผยแพร)ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. และ
อนุมัติร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดลําดับบริการโทรทัศน� 



 ๑๔ 
 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมายให<ประธาน กสท. ในฐานะ
ปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เปNนผู<ลงนามในประกาศก)อนนําไปลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให<มีผลบังคับใช<ต)อไป ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอเปLดเผยความเห็นในประเด็นผู<มีอํานาจลงนามใน
ประกาศฯ โดยจะจัดทําความเห็นส)งให<ในภายหลัง 

๒. ท่ีประชุมเสียงข<างน<อย (รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 
กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอก    
สุกิจฯ) เห็นควรให<นําร)างประกาศดังกล)าวไปจัดรับฟKงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
(Focus Group) ภายใน ๑๕ วัน และนําเสนอท่ีประชุม กสท. และ กสทช. 
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การ
จัดลําดับบริการโทรทัศน� 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๗๘ ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในหมายเหตุท<ายรายงานการประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ ดังนี้  
“ผมไม)เห็นด<วยต)อการท่ีประธาน กสท. (รองประธาน กสทช. ด<านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�) จะเปNนผู<ลงนามในประกาศฯ เอง 
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗(๒๔) 
กําหนดให< กสทช. เปNนผู<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<อง
พิจารณาลักษณะของอํานาจหน<าท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของเรื่องนั้น 
ซ่ึงอํานาจในการลงนามร)างประกาศฯ เปNนอํานาจสําคัญ และเปNนอํานาจหน<าท่ี
เฉพาะของประมุขในองค�กร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว<สําหรับปฏิบัติ
ด<วยตนเอง ในการเห็นชอบร)างกฎหมายตามลําดับชั้นไป (อ�างอิงตาม
กระบวนการพิจารณายกร�าง แก�ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับ
ท่ี เ ก่ียวข�อง กับกระทรวงยุ ติธรรม : คู� มือการปฏิ บั ติงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน�า ๑๙ ท่ีเป2นอํานาจรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงลงนามร�างกฎกระทรวง เป2นต�น) ผมจึงเห็นว)า อํานาจในการเปNน  
ผู<ลงนามในประกาศต)างๆ นั้นเปNนอํานาจหน<าท่ีของประธาน กสทช. เปNนการเฉพาะ 
ดังนั้น หากไม)มีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบข<อกฎหมายในประเด็นนี้      
ให<กระจ)างชัด ก็ควรท่ีจะพิจารณาให<ประธาน กสทช. เปNนผู<ลงนาม          



 ๑๕ 
 

ในประกาศต)างๆ เท)านั้น เพ่ือป{องกันมิให<เกิดข<อพิพาทเรื่องความชอบด<วย
กฎหมายของประกาศ เปNนคดีปกครองจากการใช<อํานาจทางปกครองของ
เจ<าหน<า ท่ี ท่ีต<องกระทําโดยเจ<าหน<า ท่ี ซ่ึ ง มี อํานาจหน<า ท่ีในเรื่องนั้ น         
ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๙(๑)” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : รายงานผลการรับฟYงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช.         

เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให-ใช-ค ล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคม ย�านความถ่ี ๘๙๕ – ๙๑๕ MHz/๙๔๐ – ๙๖๐ MHz และร�าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunications–IMT) ย�านความถ่ี ๘๙๕ – 
๙๑๕/๙๔๐ – ๙๖๐ MHz : กทค. คณะทํางานทบทวนหลักเกณฑ�การอนุญาตให-
ใช-คล่ืนความถ่ี 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต)อรายงานผลการรับฟKง       

ความคิดเห็นสาธารณะต)อร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
อนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย)านความถ่ี ๘๙๕-๙๑๕ MHz/
๙๔๐-๙๖๐ MHz และร)างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications - 
IMT) ย)านความถ่ี ๘๙๕-๙๑๕ MHz/๙๔๐-๙๖๐ MHz ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร)ในเว็บไซต�ของสํานักงาน 
กสทช. ต)อไป   

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และ
วิธีการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย)านความถ่ี  
๘๙๕-๙๑๕ MHz/๙๔๐-๙๖๐ MHz และร)างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications       
-IMT) ย)านความถ่ี ๘๙๕-๙๑๕ MHz/๙๔๐-๙๖๐ MHz ท้ังนี้ ให<นําร)างประกาศ
ดังกล)าวข<างต<น เสนอประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนาม ก)อนนําไป       
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต)อไป    

๓. เห็นชอบสรุปข<อสนเทศ (Information Memorandum) การอนุญาตให<ใช<
คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย)านความถ่ี ๙๐๐ MHz ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



 ๑๖ 
 

หมายเหตุ  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘  ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการรับฟKงความคิดเห็นสาธารณะต)อร)าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคม ย)านความถ่ี ๘๙๕-๙๑๕ MHz/๙๔๐-๙๖๐ MHz และร)างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International 
Mobile Telecommunications - IMT) ย)านความถ่ี ๘๙๕-๙๑๕ MHz/๙๔๐-๙๖๐ MHz 

๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๖๕ ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในหมายเหตุท<ายรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 
ดังนี้ 
“ดิฉันเห็นว)าร)างประกาศท้ังสองฉบับมีการปรับปรุงสาระไปในทางท่ีดีข้ึน 

ภายหลังการจัดให<มีการรับฟKงความคิดเห็น เพ่ือใช<ในการประมูลคลื่นความถ่ี
ซ่ึงสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาสัมปทานภายในปGนี้ แต)อย)างไรก็ตามดิฉันขอ
เปLดเผยความเห็นในบางประเด็นเพ่ือให<สํานักงาน กสทช. ใช<เปNนแนวทางใน
การกํากับดูแลผู<รับใบอนุญาตตามประกาศนี้ต)อไป ดังนี้ 
๑. การกําหนดความครอบคลุมของการจัดให-มีโครงข�ายเพ่ือการประกอบ

กิจการให<ครอบคลุมจํานวนประชากรไม)น<อยกว)าร<อยละห<าสิบของจํานวน
ประชากรท้ังหมดภายในสี่ปGนับจากวันท่ีได<รับอนุญาต และครอบคลุม
จํานวนประชากรไม)น<อยกว)าร<อยละแปดสิบของจํานวนประชากรท้ังหมด
ภายในแปดปGนับจากวันท่ีได<รับอนุญาต เปNนเง่ือนไขการประกอบกิจการท่ี
มีการปรับปรุงภายหลังการรับฟKงความคิดเห็นฯ ซ่ึงเปNนประโยชน�กับ
ประชาชนผู<ใช<บริการมากข้ึน แต)อย)างไรก็ตามดิฉันเห็นว)า กสทช. ควร
คํานึงการกํากับให<ผู<รับอนุญาตกระจายบริการให<ท่ัวถึงและครอบคลุม
พ้ืนท่ีในเขตชนบทเปNนสําคัญด<วย แม<จะไม)ปรากฏเปNนเง่ือนไขท่ีชัดเจนใน
ประกาศนี้ แต)การดําเนินการกํากับดูแลเพ่ือให<ผู<รับใบอนุญาตดําเนินการ
กระจายบริการให<ท่ัวถึงโดยเร็วกว)าท่ีกําหนดไว< ย)อมเปNนประโยชน�ต)อการ
เข<าถึงบริการและใช<เทคโนโลยีในการสื่อสารถึงกันในทางโทรคมนาคมของ
ประชาชนผู<บริโภคในพ้ืนท่ีชนบทหรือพ้ืนท่ีห)างไกล อีกท้ังสอดคล<องกับ
เง่ือนไขและระยะเวลาการชําระเงินประมูลท่ีมีการปรับปรุง 

๒. เง่ือนไขการคุ-มครองผู-บริโภค ดิฉันเห็นว)าควรกําหนดมาตรการคุ<มครอง
ผู<บริโภคท่ีสําคัญ ได<แก) การคิดค)าบริการตามการใช<งานจริงเปNนวินาที 
นอกจากนี้ยังควรยึดหลักการเรื่องความเปNนกลางทางอินเทอร�เน็ต (Net 
Neutrality) กล)าวคือ การระบุให<ผู<รับใบอนุญาตต<องสนับสนุนหน)วยงาน
ของรัฐและเอกชนในการดําเนินการใดๆ เพ่ือปกป{องสิทธิของผู<บริโภค 
เพ่ือความปลอดภัยของสังคม และความม่ันคงของรัฐ ผู<รับใบอนุญาตต<อง
ปฏิบัติกับผู<ใช<โครงข)ายทุกรายอย)างเท)าเทียมโดยไม)เปNนการเลือกปฏิบัติ
ภายใต<กฎเกณฑ�พิเศษใดๆ ตลอดจนต<องเปLดเผยเก่ียวกับการดําเนินการ
ดังกล)าวต)อประชาชนผู<บริโภคและสาธารณะ” 



 ๑๗ 
 

๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๘๗ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในหมายเหตุท<ายรายงานการประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ ดังนี้ 

“๑. ผมเห็นด<วยท่ีสํานักงาน กสทช. ปรับแก<หลักเกณฑ�และวิธีการ
อนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีย)าน ๙๐๐ MHz โดยท่ัวไปให<เปNนไปตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมย)าน ๑๘๐๐  MHz ท่ีได<ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล<ว 
ยกตัวอย)างเช)น การไม)กําหนดการถือครองคลื่นความถ่ีสูงสุด (Overall 
Spectrum Cap) จํานวน ๖๐ MHz การกําหนดราคาข้ันตํ่า (Reserve Price) 
เท)ากับร<อยละ ๘๐ ของมูลค)าคลื่นความถ่ีท่ีประเมินได< และให<การเคาะครั้ง
แรกเปNนการเสนอราคาเพ่ิมทันที ตลอดจนมีการเพ่ิมมาตรการคุ<มครอง
ผู<ใช<บริการในแง)มุมต)างๆ เนื่องจากหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตควรต<องมี
มาตรฐาน ไม)มีความลักลั่น เพ่ือให<เกิดความเปNนธรรมและลดความเสี่ยงจาก
การคัดค<านหรือโต<แย<ง อย)างไรก็ตาม สําหรับประเด็นข<อกําหนดความ
ครอบคลุมโครงข)ายนั้น ผมเห็นว)ามีความจําเปNนอย)างยิ่งท่ีต<องกําหนดให<
สูงข้ึนสําหรับคลื่นความถ่ีย)านนี้ ดังนั้นผมจึงเห็นชอบต)อร)างประกาศท่ี
ปรับปรุงตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๘ แล<ว 

๒. ผมยังคงยืนยันหลักการพ้ืนฐานตามความเห็นชั้นกลั่นกรองตาม
บันทึกข<อความเลขท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๕๒๐ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ในประเด็นต)างๆ ได<แก) ควรมีเง่ือนไขท่ีส)งเสริมให<เกิดผู<ให<บริการรายใหม) 
โดยกําหนดเง่ือนไขท่ีแตกต)างหรือการกําหนดคลื่นความถ่ีแยกไว<สําหรับ
เฉพาะผู<ให<บริการรายใหม)ร)วมประมูล (Set aside) ควรจัดประมูลคลื่นความถ่ี
ท้ังย)าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ในคราวเดียวกัน (Multi-band Auction) 
แทนการประมูลคลื่นความถ่ีแยกกัน ฯลฯ แต)เม่ือประเด็นเหล)านี้ไม)ได<มีการ
กําหนดไว<ในร)างประกาศฯ ต้ังแต)ต<น โดยในเรื่องกําหนดการประมูลได<มีการ
วางแผนท่ีจะจัดประมูลคลื่นความถ่ีย)าน ๑๘๐๐ MHz ก)อน แล<วจึงจัด
ประมูลคลื่นความถ่ีย)าน ๙๐๐ MHz ห)างกันประมาณ ๑ เดือน นั่นคือใน
วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผมก็เห็นควรยึดตามกําหนดการเดิมนั้น ซ่ึงได<มี
การรายงานให<คณะรัฐมนตรีรับทราบด<วยแล<ว 

๓. ด<วยข<อจํากัดท่ีทําให<ไม)อาจกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการ
คุ<มครองผู<บริโภคไว<ในร)างประกาศว)าด<วยหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตฯ ได<
มากนัก ดังนั้นจึงเปNนท่ีชัดเจนว)า กสทช. ยังคงมีภารกิจท่ีจะต<องดําเนินการ
ต)อไปเพ่ือให<บริการท่ีจะเกิดข้ึนมีคุณภาพท่ีดี มีราคาท่ีได<รับการกํากับดูแลให<
เกิดความเปNนธรรม ท้ังนี้ ในเรื่องของคุณภาพบริการนั้น เนื่องจากตาม
กฎหมายท่ีมีอยู)ในปKจจุบันได<กําหนดมาตรฐานของบริการระบบ ๓G เอาไว<
เท)านั้น ดังนั้นจึงจําเปNนต<องมีการพิจารณาออกประกาศกําหนดมาตรฐาน
ของบริการระบบ ๔G ต)อไป โดยอย)างน<อยจะต<องกําหนดมาตรฐานความเร็ว



 ๑๘ 
 

ข้ันตํ่าของการรับส)งข<อมูล ซ่ึงควรต<องสูงในระดับหนึ่งให<สอดคล<องกับ
ลักษณะของเทคโนโลยี ส)วนเรื่องการกํากับดูแลอัตราราคาค)าบริการก็
จะต<องมีการออกประกาศ โดยขณะนี้สํานักงาน กสทช. มีแนวทางท่ีจะใช< 
price cap เปNนมาตรการกํากับดูแล ซ่ึงก็ควรจะต<องมีการเร)งรัดและพิจารณา
รายละเอียดต)างๆ ด<วยความรอบคอบ เพ่ือให<มาตรการดังกล)าวสร<างความ
เปNนธรรมและมีผลในทางปฏิบัติได<อย)างแท<จริง 

นอกจากนี้เห็นควรมีมาตรการท่ีเปNนประโยชน�ต)อคนพิการทางการ
ได<ยินและการสื่อความหมาย โดยเมื่อมีบริการ ๔G เกิดขึ้นแล<ว กลุ)มคน
ดังกล)าวควรได<รับการดูแลเปNนพิเศษ เพ่ือให<สามารถเข<าถึงบริการได<ในราคา
ท่ีถูกกว)าคนท่ัวไป เนื่องจากการสื่อสารปกติของคนกลุ)มนี้ต<องใช<ข<อความ
หรือภาพเคลื่อนไหวต)างๆ ดังนั้นจึงมีความจําเปNนต<องใช<บริการข<อมูลใน
ปริมาณท่ีมากกว)าคนท่ัวไป หากผู<ให<บริการสามารถจัดรายการส)งเสริมการ
ขายท่ีตอบสนองความต<องการของคนกลุ)มนี้ได<อย)างเหมาะสม หรืออาจใช<วิธี
ลดราคารายการส)งเสริมการขายท่ัวไปให<เปNนพิเศษ ก็จะเปNนเรื่องท่ีดี” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การพิจารณาให-ความเห็นชอบในร�างคําส่ัง กสทช. เรื่อง ระบุผู-มีอํานาจ   

เหนือตลาดอย�างมีนัยสําคัญในแต�ละตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข-อง และให-ผู-มี
อํานาจเหนือตลาดอย�างมีนัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะท่ีกําหนด : 
กทค. วท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต)อร)างคําสั่ง กสทช. เรื่อง ระบุผู<มี

อํานาจเหนือตลาดอย)างมีนัยสําคัญในแต)ละตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข<อง และให<
ผู<มีอํานาจเหนือตลาดอย)างมีนัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะท่ีกําหนด ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<นําเสนอประธาน กสทช. ลงนามในคําสั่งเพ่ือให< 
มีผลบังคับใช<ต)อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง การพิจารณาให<ความเห็นชอบในร)างคําสั่ง กสทช. 
เรื่อง ระบุผู<มีอํานาจเหนือตลาดอย)างมีนัยสําคัญในแต)ละตลาดโทรคมนาคม      
ท่ีเก่ียวข<อง และให<ผู<มีอํานาจเหนือตลาดอย)างมีนัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการ
เฉพาะท่ีกําหนด 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๗๙ ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในหมายเหตุท<ายรายงานการประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ ดังนี้ 

 
 



 ๑๙ 
 

“ผมเห็นชอบท่ีจะมีการออกคําสั่งท่ีเปNนการบังคับการตามประกาศ 
กสทช. ท่ีได<บัญญัติมีผลใช<บังคับแล<ว แต)ผมเห็นว)าในกระบวนการดําเนินการ
เรื่องนี้มีปKญหาความไม)เหมาะสมบางประการ กล)าวคือ ในการพิจารณา (ร)าง) 
รายงานการวิเคราะห�ระดับความมีประสิทธิภาพฯ ในกาประชุม กทค. ครั้งท่ี 
๑๓/๒๕๕๘ (วาระท่ี ๔.๖) ผมแสดงความเห็นว)าส)วนบทสรุปผู<บริหาร 
(Executive Summary) กับส)วนเนื้อหาของ (ร)าง) รายงานฯ ไม)สอดคล<องกัน 
โดยในส)วนเนื้อหาการวิเคราะห�ประสิทธิภาพของตลาดบริการโทรศัพท�ประจําท่ี
ภายในประเทศและตลาดบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีภายในประเทศ วิเคราะห�
แล<วพบว)าตลาดขาดประสิทธิภาพในการแข)งขัน แต)บทสรุปผู<บริหาร        
ของรายงานกลับระบุว)า ตลาดท้ัง ๒ มีประสิทธิภาพในการแข)งขันแล<ว            
ซ่ึงท่ีประชุม กทค. ครั้งนั้นได<มีมติให<สํานักงาน กสทช. รับข<อสังเกตของ กทค. 
ไปดําเนินการ ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงรายงานในส)วนบทสรุปผู<บริหารกับเนื้อหา
รายงานให<สอดคล<องกันด<วย 

อย)างไรก็ตาม เม่ือตรวจสอบรายงานการวิเคราะห�ระดับความมี
ประสิทธิภาพฯ ฉบับแก<ไขแล<วท่ีแนบมากับ (ร)าง) คําสั่ง กสทช. เรื่อง ระบุผู<มี
อํานาจเหนือตลาดอย)างมีนัยสําคัญฯ กลับพบว)ามีการแก<ไขเนื้อหารายงาน 
โดยมิได<แก<ไขบทสรุปผู<บริหาร ซ่ึงวิธีการดังกล)าวน)าจะขัดแย<งกับแนวทางการ
จัดทํารายงานโดยท่ัวไป ท่ีหากว)าบทสรุปผู<บริหารไม)ตรงกับส)วนเนื้อหาแล<ว   
ก็ต<องแก<ไขบทสรุปผู<บริหาร มิใช)ว)าต้ังธงไว<ก)อนว)าบทสรุปผู<บริหารถูกต<อง 
และปรับแก<เนื้อหาการศึกษาให<เปNนไปตามธงดังกล)าว ท้ังนี้ โดยหลักการแล<ว 
ควรต<องยึดถือตามเนื้อหาของรายงาน และบทสรุปผู<บริหารจะถูกต<องได<ก็ต<อง
มีเนื้อหาตรงกับส)วนเนื้อหาของรายงาน ดังนั้น การแก<ไขเนื้อหารายงาน
ดังกล)าวเพ่ือให<ตรงกับบทสรุปผู<บริหารหรือธงท่ีต<องการจึงอาจส)งผลให<การ
ตัดสินใจเชิงนโยบายในการกํากับดูแลตลาดท้ังสองในปKจจุบันรวมไปถึงอนาคต 
มิได<ต้ังอยู)บนข<อเท็จจริง อีกท้ังยังอาจถูกมองได<ว)าเปNนการบิดเบือนข<อมูล  
การวิเคราะห�ประสิทธิภาพการแข)งขันของตลาดท้ังสองได<”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : เสนอขอแก-ไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร-องเรียนและ

พิจารณาเรื่องร-องเรียนของผู-ใช-บริการ : กทค. รท. มท. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�  เห็นชอบในหลักการร)างประกาศ กสทช. เรื่ อง 

กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร<องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให<รับข<อสังเกตของ    
ท่ีประชุม เรื่อง กรอบระยะเวลาในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ<มครอง
ผู<บริโภคด<านกิจการโทรคมนาคมไปปรับปรุงร)างประกาศก)อนนําไปจัดรับฟKง 
ความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือให<เปNนไปตามมาตรา ๒๘ แห)งพระราชบัญญัติองค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป 



 ๒๐ 
 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง เสนอขอแก<ไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง 
กระบวนการรับเรื่องร<องเรียนและพิจารณาเรื่องร<องเรียนของผู<ใช<บริการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : ท�าทีและข-อเสนอของประเทศไทยต�อการประชุมใหญ�ระดับโลกว�าด-วย      

วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15) : คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ�
ระดับโลกว�าด-วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ คภ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม 

ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟLก ครั้งท่ี ๕ (APG15-5) และผลการ
ประชุมคณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 
๒๐๑๕ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ท่ีมีต)อการกําหนดท)าที
สําหรับการดําเนินการของประเทศไทยต)อระเบียบวาระต)างๆ ของท่ีประชุม 
WRC-15 และการเข<าร)วมเปNนประเทศผู<สนับสนุนข<อเสนอของภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟLก (PACP) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๓. เห็นชอบเอกสารข<อเสนอของประเทศไทย จํานวน ๕ ฉบับ ท่ีจะนําเสนอต)อ
การประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15)    
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๔. เห็นชอบในหลักการการเข<าร)วมเปNนประเทศผู<สนับสนุนข<อเสนอกับประเทศอ่ืน 
(Joint contribution) หากได<รับการร<องขอ ในระเบียบวาระท่ีมีท)าที
สอดคล<องกัน เพ่ือนําเสนอต)อการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๕ ต)อไป ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๕. เห็นชอบในหลักการของการกําหนดท)าทีและแสดงความเห็นของประเทศไทย
ในการประชุม WRC-15 ในระเบียบวาระ และ/หรือ ย)านความถ่ี ให<สอดคล<อง
กับความเห็นของประเทศสมาชิก ITU เพ่ือให<การใช<คลื่นความถ่ีสอดคล<องกัน 
(Spectrum Harmonization) ซ่ึงอาจปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมจากกําหนด
ท)าทีท่ีได<กําหนดไว<เดิมได< ท้ังนี้ ให<คํานึงถึงความสอดคล<องกับนโยบายการใช<
คลื่นความถ่ีของประเทศและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู<ใช<คลื่นความถ่ีเปNน
สําคัญ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ท)าทีและข<อเสนอของประเทศไทยต)อการประชุมใหญ)
ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15) 



 ๒๑ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ การพิจารณาการรับเปWนเจ-าภาพในการจัดงาน International Regulator 

Forum (IRF 2016) ตามคําเชิญของ International Institute of 
Communications (IIC) : ตย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการการรับเปNนเจ<าภาพในการจัดงาน International Regulator Forum 

(IRF 2016) ตามคําเชิญของ International Institute of Communications (IIC)   
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ภายในกรอบวงเงิน ๓ ล<านบาท ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ท้ังนี้ โดยให<รับข<อคิดเห็นของท่ีประชุมไปประสานการดําเนินการเพ่ือให<มีความ
ครอบคลุมท้ังด<านกิจการโทรคมนาคม ด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
และคลื่นความถ่ี อย)างสมดุล รวมท้ัง มีหนังสือแจ<งเรื่อง การรับเปNนเจ<าภาพในการ
จัดงานดังกล)าวข<างต<นให<กระทรวงการต)างประเทศทราบด<วย 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การพิจารณาการรับเปNนเจ<าภาพในการจัดงาน 
International Regulator Forum (IRF 2016) ตามคําเชิญของ International 
Institute of Communications (IIC)  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การประชุมสมัชชาวิทยุคมนาคม ปN ค.ศ. ๒๐๑๕ (RA-2015) และการประชุม
ใหญ�ระดับโลกว�าด-วยวิทยุคมนาคม ปN ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-2015) : ตย.  

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบการเดินทางไปร)วมการประชุมสมัชชาวิทยุคมนาคม ปG ค.ศ. ๒๐๑๕ 

(Radio Communication Assembly : RA-2015) ระหว)างวันท่ี ๒๖-๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ และการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม ปG ค.ศ. 
๒๐๑๕ (World Radio Communication Conference : WRC - 2015) 
ระหว)างวันท่ี ๒-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย�การประชุมระหว)างประเทศ 
(CICG) ขอ งสหภ าพโ ทรคมนาคมร ะหว) า งป ร ะ เทศ  (International 
Telecommunication Union – ITU) นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร�แลนด� 
ของคณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 
๒๐๑๕ ของสํานักงาน กสทช.  

๒. ให<กรรมการ กสทช. ท่ีมีความประสงค�จะเข<าร)วมการประชุมใหญ)ระดับโลก  
ว)าด<วยวิทยุคมนาคม ปG ค.ศ. ๒๐๑๕ (World Radio Communication 
Conference : WRC-2015) ระหว)างวันที่ ๒-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
ณ ศูนย�การประชุมระหว)างประเทศ (CICG) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว)าง
ประเทศ (International Telecommunication Union – ITU) นครเจนีวา 
ประเทศสวิสเซอร�แลนด� แจ<งรายละเอียดให<สํานักงาน กสทช. ภายในวันท่ี ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๘ เพ่ือจะได<ดําเนินการในส)วนท่ีเก่ียวข<องต)อไป  



 ๒๒ 
 

๓. มอบหมายให<สํานักงาน กสทช. รับข<อคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการเ พ่ิมเติมองค�ประกอบของผู<แทนด<านกิจการโทรคมนาคม           
ในคณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม ตามท่ี 
กสทช. พลเอก สุกิจฯ เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การประชุมสมัชชาวิทยุคมนาคม ปG ค.ศ. ๒๐๑๕ (RA-
2015) และการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม ปG ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-
2015)   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยรถของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการ

พิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ นย.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง ร)างระเบียบ กสทช. ว)าด<วย  

รถของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้  
ให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต)อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ-มครองผู-ใช-บริการเปWนการช่ัวคราว     

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

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต)อสรุปผลการรับฟKงความคิดเห็น
ต)อร)างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ<มครองผู<ใช<บริการเปNนการชั่วคราว  
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให<บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 
(ฉบับท่ี ๒) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําไป
เผยแพร)ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต)อไป 

๒. ท่ีประชุมเสียงข<างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ 
กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ กสทช.รศ.ประเสริฐฯ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ 
และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบ ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุ<มครองผู<ใช<บริการเปNนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาให<บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๒) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให<นําร)างประกาศดังกล)าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก)อนนําไป 
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต)อไป 



 ๒๓ 
 

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

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ<มครอง
ผู<ใช<บริการเปNนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
ให<บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๒) 

๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๖๕ ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในหมายเหตุท<ายรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 
ดังนี้ 
“๑. ดิฉันขอสงวนความเห็นในการพิจารณาร)างประกาศ กสทช. เรื่อง

มาตรการคุ<มครองผู<ใช<บริการเปNนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทาน หรือ สัญญาให<บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๒) เนื่องจาก
เห็นว)า กสทช. ไม)มีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะขยายระยะเวลาการคืนคลื่น
ความถ่ีตามสัญญาสัมปทานออกไป ซ่ึงประเด็นดังกล)าวได<เคยเปLดเผย
ความเห็นไว<แล<วในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 

๒. สําหรับประเด็นเรื่องการนําส)งเงินรายได<ต)อ กสทช. ตามท่ีได<มีการแก<ไข
ในร) า งประกาศฯ ฉบับนี้  หากพิจารณาโดยผิ ว เผินอาจ เห็นว) า           
เปNนหลักประกันในการนําส)งเงินรายได<แผ)นดินไว<ไม)น<อยกว)าอัตราร<อยละ
ของส)วนแบ)งรายได< ท่ีผู< ให<บริการเคยนําส)งภายใต<สัญญาสัมปทาน     
อย)างไรก็ตาม ดิฉันเห็นว)า การกําหนดเพดานการนําส)งเงินรายได<ดังกล)าว
จะสอดคล<องกับรายได<และรายจ)ายท่ีแท<จริงของผู<ให<บริการหรือไม)นั้น 
ข้ึนอยู)กับความสามารถในการตรวจสอบรายได<และรายจ)ายท่ีแท<จริง 
หากสํานักงาน กสทช. ขาดศักยภาพในการตรวจสอบกําไรท่ีซ)อนรูปอยู)
ของผู<ให<บริการ ผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาคือผู<ให<บริการจะนําส)งรายได<ตาม
อัตราเดียวกับท่ีเคยนําส)งภายใต<สัญญาสัมปทาน และหากเปNนเช)นนั้น 
ร)างประกาศฉบับนี้ย)อมมีสภาพไม)แตกต)างจากการยืดอายุสัญญา
สัมปทาน ท้ังยังทําให<การพิจารณารายได<และค)าใช<จ)ายจากการให<บริการ
ในระยะเวลายืดอายุสัญญาสัมปทานขาดความน)าเชื่อถือ ซ่ึงประเด็นนี้  
ได<เคยปรากฏตัวอย)างของการตรวจสอบเงินนําส)งรายได<แผ)นดินมาแล<ว 
ในท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ โดย กสทช. ประวิทย�ฯ จัดทํา
บันทึกความเห็นท่ีสะท<อนถึงปKญหาหลายประการ เช)น ข<อมูลรายได<     
ท่ีผู<ให<บริการเอกชนได<รับจากผู<ใช<บริการมิได<กระทําการแยกบัญชีการรับ
เงินเปNนการเฉพาะ ข<อมูลทางบัญชีของผู<ให<บริการมิได<ผ)านการตรวจสอบ
จากผู<สอบบัญชีตามมาตรฐาน รายการข<อมูลค) าใช<จ) าย ท่ีหักได<            
มีความคลาดเคลื่อน ตลอดรวมถึงตัวเลขรายได<ท่ีไม)มีความสมเหตุสมผล
และบ)งบอกถึงความผิดปกติ เปNนต<น 
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๓. การกํากับดูแลเลขหมายโทรคมนาคม ซ่ึงปรากฏในข<อ ๓ ของ          
ร)างประกาศฯ โดยกําหนดให<ผู<ให<บริการสามารถคืนเลขหมายท่ีไม)ใช<งาน
มายัง กสทช. ได< และให<ชําระค)าธรรมเนียมเฉพาะเลขหมายท่ีมีการใช<งาน 
ท้ังนี้ตามท่ี กสทช. กําหนด นั้น ดิฉันเห็นว)า การกําหนดกติกาในลักษณะ
เช)นนี้อาจเปNนการเอ้ือประโยชน�ให<กับเอกชนหรือไม) เนื่องจาก ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
พ.ศ .  ๒๕๕๗ กําหนดว) า  การจัดสรร เลขหมายสํ าหรับบริ การ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีจะจัดสรรเปNนกลุ)ม กลุ)มละหนึ่งหม่ืนเลขหมาย โดยการ
คืนเลขหมายต<องคืนท้ังกลุ)มเลขหมาย ดังนั้นประเด็นนี้จึงควรได<รับการ
พิจารณาด<วยความรอบคอบเนื่องจากเก่ียวกับค)าธรรมเนียมการอนุญาต
การใช<เลขหมาย และขัดต)อประกาศ กสทช. ดังกล)าวท่ีกําหนดไว<แล<ว 
ท้ังนี้ ตามมาตรา ๒๗(๗) แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓” 

๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๘๑ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในหมายเหตุท<ายรายงานการประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ ดังนี้ 

“๑. ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ<มครองฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น     
มีปKญหาหลายด<าน ตามท่ีปรากฏอยู)ขณะนี้ จึงสมควรได<รับการปรับปรุงแก<ไข
โดยเร็ว ดังนั้น ผมจึงเห็นชอบการปรับปรุงแก<ไขประกาศ แต)โดยหลักการใหญ)
แล<วก็ยังคงไม)เห็นด<วยกับการออกประกาศนี้และยังคงยืนยันว)า การออก
ประกาศนี้กระทําโดยไม)มีฐานอํานาจ อย)างไรก็ดี ผมเห็นว)า แม<มีหลายฝ�าย
ฟ{องร<องให<เพิกถอนประกาศ เปNนคดีต)อศาลปกครองกลางอยู) แต)เม่ือศาล
ปกครองกลางยังไม�มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปNนอย)างอ่ืน จึงทําให<ผู<ให<สัมปทาน
และผู<รับสัมปทานเดิมตามสัญญาการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาท่ีส้ินสุดลง 
รวมท้ัง กสทช. และสํานักงาน กสทช. ในฐานะท่ีเปNนเจ<าหน<าท่ีของรัฐมีหน<าท่ี
ผูกพันต<องปฏิบัติตามประกาศดังกล)าว 

๒. ต)อเนื้อหาของร)างประกาศ ผมเห็นว)ายังคงมีจุดท่ีเปNนปKญหาและ
ควรต<องแก<ไข ดังนี้ 

๒.๑  ตามข<อ ๓ ของร)างประกาศฯ ให<เพ่ิมข<อ ๖/๑ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรการคุ<มครองฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการดําเนินการเก่ียวกับ   
เลขหมายโทรคมนาคมให<เปNนไปตามประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑ�การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยมีบทยกเว<นว)า “...แต�ในกรณีท่ียังไม�มี
ข�อกําหนดเป�นการเฉพาะเ ก่ียวกับการคืน เลขหมายและการชําระ
ค�าธรรมเนียมเลขหมายในช�วงระยะเวลาคุ�มครอง ให�ผู�ให�บริการสามารถคืน
เลขหมายท่ีไม�ใช�งานมายังคณะกรรมการได�และชําระค�าธรรมเนียมเฉพาะ 
เลขหมายท่ีมีการใช�งาน ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด” ผมเห็นว)า      
การเพ่ิมเติมเนื้อหาดังกล)าวจะกระทบต)อการบริหารจัดการเลขหมาย



 ๒๕ 
 

โทรคมนาคม และค)าธรรมเนียมเลขหมายฯ ซ่ึงเปNนรายได<หลักในการนํามา   
ใช<จ)ายด<านการบริหารและการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. นอกจากนี้ 
ข<อกําหนดดังกล)าวยังมีลักษณะไม)ชัดเจน กล)าวคือ เปNนการกําหนดส่ิงท่ียังมิได-
เกิดหรือมีข้ึน แต)กลับอนุญาตให<ผู<ให<บริการสามารถคืนเลขหมายฯ และการ
ชําระค)าธรรมเนียมเลขหมายฯ ให-แตกต�างไปจากประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข-อง 
และขัดกับมติท่ีประชุม กทค. ท่ีได<พิจารณาเรื่องนี้ ไว<แล<ว ดังนั้นจึงเปNน
ข<อกําหนดท่ีไม)ชอบด<วยกฎหมาย ท้ังนี้ กรณีท่ียังไม�มีการแก-ไขหลักเกณฑ�     
ก็ต-องให-ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดอยู�ขณะนั้น (เทียบคําพิพากษาฎีกาท่ี 
๗๑๓๓/๒๕๓๘) 

๒.๒ ตามข<อ ๕ ของร)างประกาศฯ แม<ผมเห็นสอดคล<องด<วยว)า 
ควรกําหนดให<ผู< ให<บริการจัดทํารายงานจํานวนเงินรายได-และดอกผล      
การนําส)งรายงาน ตลอดจนกําหนดเวลานําส)งไว<ด<วย เพ่ือเปNนกรอบหลักเกณฑ�
เพ่ือให<ผู<ให<บริการปฏิบัติอย)างถูกต<อง แต)ตามข<อดังกล)าวก็มิได-กําหนดให-จัดทํา
รายงานจํานวนค�าใช-จ�ายตามข<อ ๗ วรรคหนึ่ง ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุ<มครองฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว<ด<วย ซึ่งไม)เปNนไปตามเจตนารมณ�ของ
ประกาศ กสทช. ดังกล)าว และแสดงให<เห็นว)าสํานักงาน กสทช. มิได<คํานึงถึง
ค)าใช<จ)ายท่ีผู<ให<บริการต<องรับภาระ และต<องนํามาหักต<นทุนต)างๆ เพ่ือนําส)ง
สํานักงาน กสทช. เพ่ือตรวจสอบก)อนนําส)งเปNนรายได<แผ)นดินต)อไป ซ่ึงจะทําให<
เกิดปKญหาการนําส)งรายได<แผ)นดินท่ีถูกต<องอีกเช)นเดิม” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ : การให-ถ-อยคําต�อศาล ในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๕๓๙/๒๕๕๘ : กสท. มส. 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานกระบวนการพิจารณาคดีศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดํา

ท่ี ๑๕๓๙/๒๕๕๘ ระหว)างบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด (ช)อง GMM One) 
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด� บรอดคาสต้ิง จํากัด (ช)อง PPTV) บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แชนแนล จํากัด (ช)องรายการ GMM Channel) บริษัท ทริปเปLล วี บรอดคาสท� 
จํากัด (ช)องรายการ Thairath TV) และบริษัทไบรท� ทีวี จํากัด (ช)องรายการ 
Bright TV) (ผู<ฟ{องคดี) กับ กสทช. กสท. และสํานักงาน กสทช. (ผู<ถูกฟ{องคดี) 
ซ่ึงประธาน กสทช. ประธาน กสท. และเลขาธิการ กสทช ได<ไปให<ถ<อยคํา   
ต)อศาลปกครองกลาง เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให<สํานักงาน กสทช. รับข<อคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ มีหนังสือแจ<งสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานการตรวจเงินแผ)นดิน และ

คณะกรรมการป{องกันและปราบปรามการทุจริตแห)งชาติ เพ่ือทราบเรื่อง 
การให<ถ<อยคําต)อศาล ในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๕๓๙/๒๕๕๘ และขอให<
พิจารณาทบทวนเรื่อง การเลื่อนกําหนดระยะเวลาในการชําระ
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ค)าธรรมเนียมใบอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการ
โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ 
ท้ังนี้  เ พ่ือท่ีสํานักงาน กสทช. จะได<รายงานผลการดําเนินงานให<       
ศาลปกครองกลางทราบต)อไป 

๒.๒ มีหนังสือแจ<งสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพ่ือขอให<นําเรื่องผลการ
ดําเนินงานตามข<อ ๒.๑ เสนอให<คณะรัฐมนตรีทราบ 

๒.๓ มีหนังสือแจ<งศาลปกครองกลาง เพ่ือรายงานผลการดําเนินการของ
สํานักงาน กสทช. ตามข<อ ๒.๑ – ๒.๒  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง การให<ถ<อยคําต)อศาล ในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๕๓๙/๒๕๕๘ 
 
ประธาน ขอความร)วมมือกรรมการ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ให<จัดส)งเอกสาร      

การประชุมภายในวันพฤหัสบดีเพ่ือจะได<นําไปบรรจุไว<ในวาระการประชุม และ
จัดส)งให<กรรมการ กสทช. ทุกท)านได<ภายในวันศุกร�ก)อนการประชุม รวมท้ัง ได<แจ<ง
กําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ ในวันพุธท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
พร<อมกล)าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล)าวปLดประชุม 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  
 
 


