
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห,องประชุม  ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

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. นางสุวรรนีย�  เจียรานุชาติ ผู<อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน� ผู<อํานวยการส)วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส ผู<อํานวยการส)วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู<อํานวยการส)วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก)งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
 



 ๒ 
 

๘. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๙. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๐. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักสื่อสารองค�กร 

๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ)มมณี ลูกจ<าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ช้ีแจง 
๑. นายพากเพียร  สุนทรสิต ผู<เชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับ ช.๑) 
๒. นางอิสสะรี  ฉัตรโชติกวงศ� ผู<เชี่ยวชาญ (ระดับ ช.๒) 
๓. นางสุพินญา  จําปF ผู<อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๔. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ�  ผู<อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๕. นายเสน)ห�  สายวงศ� ผู<อํานวยการสํานักบริหารความถ่ี 
๖. นางอัจฉรา  ปHณยวณิช ผู<อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๗. นายชัยยุทธ  มังศรี ผู<อํานวยการสํานักรับเรื่องร<องเรียนและคุ<มครองผู<บริโภค      

ในกิจการโทรคมนาคม 
๘. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท� ผู<อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๙. นางยุพา  จันทร�กระจ)าง ผู<อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ   
๑๐. นางสาวรุ<งตะวัน  จินดาวัลย� ผู<อํานวยการส)วน สํานักรับเรื่องร<องเรียนและคุ<มครองผู<บริโภค

ในกิจการโทรคมนาคม 
๑๑. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม ผู<อํานวยการส)วน สํานักทรัพยากรบุคล 
๑๒. นางสาวลลิดา  อันยะวรรธนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักทรัพยากรบุคล 
๑๓. นางสาวชาลินี  วังอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักทรัพยากรบุคล 
๑๔. นางลักษมี  ประกอบกิจ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๕. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน 
๑๖. นางสาวใจทิพย�  ศรีโนนชัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ   
๑๗. นางนรมน  โพประยูร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักคุ<มครองผู<บริโภคในกิจการ 

กระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๘. นายภูริต  ประสานศักด์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๙. นายมนูญ  ดวงคาบแก<ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ 

โทรคมนาคม ๒ 
๒๐. นายอัมรินทร�  สวัสด์ิวงษ� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักคุ<มครองผู<บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน� 
 



 ๓ 
 

๒๑. นางสาวสุชารีย�  ช)างทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒๒. นางสาวนุชจารี  หินแปง พนักงานจ<างเหมาบริการ สํานักรับเรื่องร<องเรียนและคุ<มครอง

ผู<บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
๒๓. นายสรรเสริญ  สงวนศักด์ิ ผู<จัดการโครงการ บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๒๔. นายธนัญชัย  โรจน�รุ)งเรือง ผู<ช)วยผู<จัดการโครงการ บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๒๕. นางสาวศันสนีย�  ดัชณาภิรมย� นักวิเคราะห�และผู<ประสานงานโครงการ  

บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๒๖. นางสาวสุธีรา  จําปFรัตน� นักวิเคราะห� บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน     กล)าวเปKดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 

๑.  เม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. พร<อมด<วยกรรมการ กสทช. 
ได<เข<าเฝNาทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เพ่ือทูลเกล<าฯ ถวายหนังสือพระราชดํารัสและ
พระบรมราโชวาทด<านการสื่อสาร รวมท้ัง หนังสือพัดรองงานพระราชพิธี 
เครื่องรับโทรทัศน�ระบบดิจิทัล และกล)องรับสัญญาณโทรทัศน�ระบบดิจิทัล 
ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ท่ีได<ไปร)วมเข<าเฝNาฯ 
อย)างพร<อมเพรียงกัน 

๒. เม่ือวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. และคณะ ได<เดินทางไปตรวจเยี่ยม
สํานักงาน กสทช. ภาค ๓ (ลําปาง) และสํานักงาน กสทช. เขต ๙ (เชียงใหม)) 
เพ่ือมอบนโยบายการดําเนินงาน พร<อมท้ังรับฟHงปHญหาอุปสรรคต)างๆ ซ่ึง
เปSนไปด<วยความเรียบร<อย  

๓.  เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. ได<เปSนประธานในพิธีเปKดงาน
วันเด็กแห)งชาติของสํานักงาน กสทช. ประจําปF ๒๕๕๘ ณ สํานักงาน กสทช. 
ซ่ึงในปFนี้จัดงานภายใต<ชื่อ “วันแสนสุขของหนูๆ ปFท่ี ๓ ตอน เมืองสดใสไร<ขยะ
อิเล็กทรอนิกส�” เพ่ือให<เยาวชนเห็นความสําคัญของการใช<เวลาว)างในการเข<า
ร)วมกิจกรรมวันเด็กแห)งชาติให<เปSนประโยชน� ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. 
ท่ีมาร)วมงาน และเลขาธิการ กสทช. ท่ีได<ดําเนินการให<เปSนไปด<วยความ
เรียบร<อย 

 
 



 ๔ 
 

๔.  เม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. และคณะ ได<เข<าพบ ฯพณฯ   
พลเอก เปรม ติณสูลานนท� ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ บ<านพักรับรอง
สี่เสาเทเวศน� เพ่ือขอรับพรเนื่องในโอกาสวันข้ึนปFใหม) ๒๕๕๘ และได<มอบ
หนังสือต)างๆ อาทิ พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทด<านการสื่อสารฯ  
หนังสือสารจากน้ําพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระเจ<าอยู)หัวฯ หนังสือ   
ปK ยมหาร าชปราชญ� แห) ง แผ) น ดิน  หนั งสื อสา รจากแม) ของแผ) น ดิน            
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ<าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และหนังสืออ่ืนๆ 
รวม ๘ รายการ เพ่ือไว<ใช<ประโยชน�ตามท่ีเห็นสมควร ขอขอบคุณกรรมการ 
กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ท่ีได<ไปร)วมในวันดังกล)าว ซ่ึง ฯพณฯ พลเอก เปรมฯ 
ได<ให<กําลังใจ กสทช. และขอขอบคุณสํานักงาน กสทช. ท่ีได<นําเทคโนโลยี
ใหม)ๆ เพ่ือทําให<เกิดการพัฒนาประเทศ  

๕. เม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรี ได<มีมติเห็นชอบร)างกฎหมาย 
เพ่ือจัดต้ังคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ จํานวน ๒ 
ฉบับ และเม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ได<มีมติเห็นชอบร)างกฎหมายเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อีกจํานวน ๘ ฉบับ รวมท้ังสิ้น ๑๐ ฉบับ  
ท้ังนี้ โดยมีร)างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ....) 
พ.ศ. .... และร)างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. .... ซ่ึงเก่ียวกับอํานาจหน<าท่ีของ กสทช. โดยตรง ดังนั้น จึงแจ<งให<ทุก
ท)านได<ทราบในเบ้ืองต<น ซ่ึง กสทช.ประวิทย�ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ ได<เสนอ
ขอให<บรรจุเรื่องดังกล)าวไว<ในวาระการประชุมในวันนี้  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  

เลขาธิการ กสทช. ได<เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
    
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

 
 



 ๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๗ 

ธันวาคม  ๒๕๕๗  
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ วันพุธท่ี 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน� (กสท.) : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ระหว)างวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
ตามท่ี กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :                

ประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม     

ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให<ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน ๖ 

เรื่อง ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ 
งามสง�า) ประจําเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ : กสทช. พันตํารวจเอก 
ทวีศักดิ์ฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก 

ทวีศักด์ิ งามสง)า) ประจําเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๓ ท)าน 
ได<แก) พันตํารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน�  รัตนพันธุ�  นายวิศาล วุฒิศักด์ิศิลปZ และ
นายสถิตย� สิริสวัสด์ิ ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช.ว)าด<วยการจ<าง
ท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓ 
ตามเอกสารท่ี กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ เสนอ  
 



 ๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ.ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�) 
ประจําไตรมาสท่ี ๔/๒๕๕๗ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  

ศีลพิพัฒน�) ประจําไตรมาสท่ี ๔/๒๕๕๗ (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๗) 
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<าง
ท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓ 
ตามเอกสารท่ี กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ : มท.    
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได<แต)งต้ังเจ<าพนักงานผู<ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตกรณีรายงานผลการดําเนินงานตรวจเครื่องวิทยุ

คมนาคมและใบอนุญาต (เอกสารแนบ ๕) ซ่ึงพบประเด็นการจัดทําบัญชีรายการ
ไม)ถูกต<อง โดยสํานักงาน กสทช. ระบุว)าอยู)ระหว)างการหารือ มท. และ คท. 
ดังนั้น ขอให<มีการรายงานผลคืบหน<าต)อไปด<วยว)าจะมีการกําหนดโทษหรือไม)
ประการใด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการดําเนินการไกล� เก ล่ียข,อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ : รท.   
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการไกล)เกลี่ยข<อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ตามข<อ ๖(๔) ของระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการไกล)เกลี่ย
ข<อพิพาทระหว)างผู<รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู<ร<องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 



 ๗ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีประเด็นข<อสังเกตว)า ในกรณีของเรื่องไกล)เกลี่ยท่ีเปSนกรณี
การกระทําผิดกฎหมายเห็นควรท่ีสํานักงาน กสทช. จะต<องดําเนินการกํากับดูแล
ให<ผู<ประกอบการดําเนินการแก<ไขเปSนการท่ัวไป เพ่ือให<มีผลกับผู<บริโภคทุกราย
ด<วย รวมท้ัง ขอให<ตรวจสอบตัวเลขยอดสะสมเพ่ือให<มีความถูกต<อง นอกจากนี้ 
ยังควรมีการกําหนดกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจนในการรอการตอบรับเข<าสู)การ    
ไกล)เกลี่ย ซ่ึงเม่ือพ<นกําหนดจะได<ส)งคืนเรื่องสู)กระบวนการร<องเรียนต)อไป        
ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ได<ชี้แจงว)า ในการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน     
ครั้งต)อๆ ไปจะให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กทค. ก)อนเสนอให<ท่ีประชุม 
กสทช. ทราบต)อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานผลการดําเนินการไกล� เกล่ียข,อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ : รท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการไกล)เกลี่ยข<อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ตามข<อ ๖(๔) ของระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการไกล)เกลี่ย 
ข<อพิพาทระหว)างผู<รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู<ร<องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีประเด็นข<อสังเกตว)า ในกรณีของเรื่องไกล)เกลี่ยท่ีเปSนกรณี

การกระทําผิดกฎหมายเห็นควรท่ีสํานักงาน กสทช. จะต<องดําเนินการกํากับดูแล
ให<ผู<ประกอบการดําเนินการแก<ไขเปSนการท่ัวไป เพ่ือให<มีผลกับผู<บริโภคทุกราย
ด<วย รวมท้ัง ขอให<ตรวจสอบตัวเลขยอดสะสมเพ่ือให<มีความถูกต<อง นอกจากนี้ 
ยังควรมีการกําหนดกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจนในการรอการตอบรับเข<าสู)การ    
ไกล)เกลี่ย ซ่ึงเม่ือพ<นกําหนดจะได<ส)งคืนเรื่องสู)กระบวนการร<องเรียนต)อไป             
ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ได<ชี้แจงว)า ในการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานครั้ง
ต)อๆ ไปจะให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กทค. ก)อนเสนอให<ท่ีประชุม 
กสทช. ทราบต)อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : ผลการประเมินตัวช้ีวัด (KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. ประจําปK ๒๕๕๗ เพ่ือใช,

ประกอบการจ�ายค�าตอบแทนประจําปK ๒๕๕๗ : เลขาธิการ กสทช. บย. 
 

หมายเหตุ เลขาธิการ กสทช. ได<แจ<งท่ีประชุมขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการเสนอเรื่องในวาระ
ท่ี ๔.๖ เรื่อง ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. ประจําปF 
๒๕๕๗ จากเดิมเสนอเปSนเรื่องเพ่ือทราบขอแก<ไขเปSนเรื่องเพ่ือพิจารณา และ
กําหนดในวาระท่ี ๕.๓.๑๐ เนื่องจากเรื่องดังกล)าวมีประเด็นท่ีจําเปSนต<องเสนอขอ
อนุมัติจากท่ีประชุม 

 



 ๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕       : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑    : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการคุ,มครองผู,บริโภคด,านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� : กสท. บส. 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคด<านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําปF ๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
๒. อนุมัติการแต)งต้ังคณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคด<านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน�  โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน<าท่ี และวาระการ
ปฏิบัติงาน ๑ ปF นับต้ังแต)วันท่ีมีคําสั่งแต)งต้ัง ซ่ึงเปSนการใช<อํานาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๑ แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให<ได<รับค)าตอบแทนค)าเบ้ียประชุม 
ตามข<อ ๑๔(๒) ข<อ ๑๕ และข<อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการประชุม 
ค)าตอบแทน และค)าใช<จ)ายของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ ดังนี้ 
๑) พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ ท่ีปรึกษา 
๒) พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง)า ท่ีปรึกษา 
๓) ผู<ช)วยศาสตราจารย� ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� ท่ีปรึกษา 
๔) นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา ท่ีปรึกษา 
๕) นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� ประธานอนุกรรมการ 
๖) ผู<ช)วยศาสตราจารย� เอ้ือจิต  วิโรจน�ไตรรัตน� รองประธานอนุกรรมการ 
๗) พันตํารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน�  รัตนพันธุ� รองประธานอนุกรรมการ 
๘) นายนิพนธ�  โพธิ์พัฒนชัย อนุกรรมการ 
๙) นายชัยรัตน�  แสงอรุณ อนุกรรมการ 
๑๐) นางอรพินท�  วงศ�ชุมพิศ อนุกรรมการ 
๑๑) นายศุภภัทร  มานะทัศน� อนุกรรมการ 
๑๒) นายวรยุทธ  พูลสุข อนุกรรมการ 
๑๓) พลเอก  ณัฐติพล  กนกโชติ อนุกรรมการ 
๑๔) พลโท อภิชาต  นพเมือง อนุกรรมการ 
๑๕) ผู<ช)วยศาสตราจารย� เภสัชกรหญิง สุนทรี ท.  

ชัยสัมฤทธิ์โชค 
อนุกรรมการ 

๑๖) ผู<อํานวยการสํานักคุ<มครองผู<บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน� หรือผู<แทน 
 
 

เลขานุการ 



 ๙ 
 

๑๗) นางพลินี  เสริมสินศิริ ผู<ช)วยเลขานุการ 
๑๘) เจ<าหน<าท่ีสํานักคุ<มครองผู<บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน� ท่ีเลขาธิการ กสทช. 
มอบหมาย จํานวน ๒ คน 

ผู<ช)วยเลขานุการ 

 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคด<านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ครบวาระการปฏิบัติหน<าท่ี ให<ยังคงอยู)ในตําแหน)งเพ่ือปฏิบัติ
หน<าท่ีต)อไปจนกว)าจะมีการแต)งต้ังคณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคด<านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ชุดใหม)เรียบร<อยแล<ว 

อนึ่ง ในการจัดทําคําสั่งแต)งต้ังคณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคด<านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให<เปSนไปตาม
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 ๑/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การแต)งต้ังคณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคด<าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาให,สํานักงาน กสทช. เข,าเปMนสมาชิกประเภทผู,สนับสนุนภาครัฐ 

(Government Supporters) ของสหพันธ�องค�กรผู,บริโภคสากล (Consumer 
International : CI) : กสท. บส.  
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให<สํานักงาน กสทช. เข<าเปSนสมาชิกประเภทผู<สนับสนุนภาครัฐ 
(Government Supporters) ของสหพันธ�องค�กรผู<บริโภคสากล (Consumer 
International : CI) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. เห็นชอบกําหนดแนวทางปฏิบัติในการสมัครเข<าเปSนสมาชิกองค�กรระหว)าง
ประเทศ หลังจากผ)านความเห็นชอบของท่ีประชุม กสท. และ กทค. แล<ว 
ขอให<นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือให<ความเห็นชอบต)อไปก)อน จึงยื่นสมัคร
เปSนสมาชิกได< 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาให<สํานักงาน กสทช. เข<าเปSนสมาชิก
ประเภทผู<สนับสนุนภาครัฐ (Government Supporters) ของสหพันธ�องค�กร
ผู<บริโภคสากล (Consumer International : CI)  

 
 



 ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน�งของคณะอนุกรรมการในภารกิจ 
กระจายเสียงและโทรทัศน� : กสท. มส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<  กสท. นําเรื่อง การขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน)งของ

คณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� ไปดําเนินการให<เปSนไป
ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วาระท่ี ๕.๓.๙ เรื่อง การทบทวนการ
แต)งต้ังคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตามประเด็นข<อสังเกตและข<อเสนอแนะ
ของคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสํานักงาน กสทช.  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน)งของ
คณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒    : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีน�าจะเปMนการเอาเปรียบผู,บริโภคใน

กิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช,เครือข�ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะ
เปMนการค,ากําไรเกินควร หรือก�อให,เกิดความเดือดร,อนรําคาญ พ.ศ. .... : กทค. 
รท. มท. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบในหลักการร)างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทํา

ท่ีน)าจะเปSนการเอาเปรียบผู<บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช<
เครือข)ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปSนการค<ากําไรเกินควร หรือก)อให<เกิด
ความเดือดร<อนรําคาญ พ.ศ. .... และแนวทางการรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให<เปSนไปตาม
มาตรา ๒๘ แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต)อไป 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ ขอเปKดเผยความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกจัดส)งให<ในภายหลัง 

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

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีน)าจะเปSน
การเอาเปรียบผู<บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช<เครือข)ายหรือ
การโฆษณาอันมีลักษณะเปSนการค<ากําไรเกินควร หรือก)อให<เกิดความ
เดือดร<อนรําคาญ พ.ศ. .... 

 



 ๑๑ 
 

๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๒๕ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม กสทช. ครั้ง ท่ี         
๑/๒๕๕๘ ดังนี้ 
“ ดิฉันสนับสนุนข<อเสนอของ กสทช. ประวิทย�ฯ ในการเพ่ิมเติมข<อ ๕(๔) ใน    

ร)างประกาศ โดยให<เพ่ิมเติมว)า “... รวมถึงการปHดเศษหน)วยการใช<บริการท่ี
เกินกว)าต<นทุนจริง” เนื่องจากการใส)ข<อความข<างต<นจะทําให<การบังคับใช<
กฎหมายเพ่ือการคุ<มครองผู<บริโภคเกิดความชัดเจนมากข้ึน แม<ว)าเจตนารมณ�
ของร)างประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมเรื่องการคิดค)าบริการเปSนวินาทีแล<ว    
ก็ตาม ท้ังนี้ เนื่องจากบทเรียนจากการบังคับใช<กฎหมายของฝHpงกิจการ
กระจายเสียงฯ ซ่ึงได<มีการออกประกาศ กสทช. เรื่องการกระทําท่ีเปSนการ
เอาเปรียบผู<บริโภคฯ มาก)อนล)วงหน<าแล<วนั้น ทําให<พบจุดอ)อนจุดแข็งของ
การเขียนกฎหมายว)าควรมีความรัดกุมเ พ่ือปNองกันการโต<แย< งจาก
ผู<ประกอบการ และให<การกํากับดูแลเปSนไปอย)างมีประสิทธิภาพตลอดจน
คุ<มครองผู<บริโภคมิให<ถูกเอาเปรียบจากการดําเนินการของผู<ประกอบกิจการ
ในกิจการท่ีเก่ียวข<องอย)างแท<จริง" 

๓. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๑๑๘ ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
ดังนี้ 
“๑.  ตามเอกสารตารางขวางท่ีมีการแจกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา

ของท่ีประชุม เปSนการแสดงเนื้อหาของร)างประกาศ กสทช. เรื่องการ
กระทําท่ีน)าจะเปSนการเอาเปรียบผู<บริโภคในกิจการโทรคมนาคม      
โดยอาศัยการใช<เครือข)ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปSนการค<ากําไร
เกินควร หรือก)อให<เกิดความเดือดร<อนรําคาญ พ.ศ. .... ฉบับต)างๆ ท่ีได<มี
การเสนอและปรับแก<มาเรื่อยๆ ท้ังนี้ ตามหน<า ๑๕ คอลัมน�ท่ี ๒ ท่ีแสดง
เนื้อหาของร)างประกาศฯ ท่ีร)างโดย รท. ซ่ึงเปSนหน)วยงานต<นเรื่องนั้น  
ข<อย)อย (๖) ของข<อ ๕ ระบุให<การกระทําของผู<ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีถือเปSนการเอาเปรียบผู<บริโภคนั้นรวมถึง “(๖) การกําหนด
เง่ือนไขในการคิดค�าบริการท่ีไม�เป�นธรรม ไม�สมเหตุสมผล หรือมีลักษณะ
เป�นการค(ากําไรเกินควร เช�น กรณีการคิดค�าบริการโดยใช(หน�วยเป�นนาที 
การคิดค�าบริการโดยเฉลี่ยเป�นผลให(ผู(ใช(บริการเสียค�าใช(จ�ายเพ่ิมข้ึน   
เป�นต(น” อย)างไรก็ดี ตามร)างประกาศฯ ท่ีเสนอให<ท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาในครั้งนี้ เนื้อหาในประเด็นเดียวกันนี้ได<กลายเปSนข<อย)อย (๔) 
ของข<อ ๕ ท่ีระบุถึงแนวทางต)างๆ ของการกระทําท่ีน)าจะเปSนการเอา
เปรียบผู<บริโภคว)าให<รวมถึง “(๔) การกําหนดเง่ือนไขในการคิดค�าบริการ
ท่ีไม�เป�นธรรม หรือมีลักษณะเป�นการค(ากําไรเกินควร เป�นผลให(ผู(บริโภค
เสียค�าใช(จ�ายเพ่ิมข้ึน” ท้ังนี้ โดยไม)ได<มีการยกตัวอย)างไว<เช)นเคย อย)างไร
ก็ตาม ผมเห็นว)า เม่ือเจตนารมณ�ต<นทางของข<อกําหนดข<อ (๔) ดังกล)าว



 ๑๒ 
 

มุ)งหมายความรวมถึงกรณีปHญหาการคิดค)าบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีใน
ลักษณะท่ีมีการปHดเศษจากวินาทีเปSนนาทีอยู)แล<ว ดังนั้นแม<เนื้อหาของ
ประกาศฯ ท่ีออกมาในท่ีสุดจะตัดการยกตัวอย)างรูปธรรมดังกล)าวออกไป 
แต)ความหมายตามเดิมนั้นก็ย)อมจะยังคงอยู) 

๒. เนื่องจากกรณีปHญหาเรื่องการคิดค)าบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในลักษณะท่ี
มีการปHดเศษจากวินาทีเปSนนาที เปSนกรณีท่ีท่ีประชุมสภาปฏิรูปแห)งชาติ 
(สปช.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันอังคารท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ได<ลงมติ
เห็นชอบต)อรายงานการศึกษาเรื่องการกําหนดอัตราค)าบริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีตามระยะเวลาการใช<งานท่ีเปSนจริงโดยคิดเปSนวินาที   
ท่ีเสนอโดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ<มครองผู<บริโภคแล<ว และ
นายกรัฐมนตรีได<รับทราบและประกาศสนับสนุนแนวทางดังกล)าวอย)าง
ชัดเจน เปSนท่ีรับทราบและเปSนท่ีชื่นชมของสาธารณชน อีกท้ังต)อมา
สํานักงาน กสทช. ได<รับนโยบายดังกล)าวมาดําเนินการด<วยการจัดประชุม
ร)วมกับผู<ประกอบกิจการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีหลายครั้ง ผมจึงเห็นว)า หากจะ
กําหนดประเด็นดังกล)าวไว<ในร)างประกาศฯ ให<ชัดเจนลงไป ดังเช)น       
ร)างประกาศฯ ร)างแรกๆ ก็ย)อมจะสอดคล<องกับสถานการณ�และมีความ
เหมาะสม โดยหากไม)ต<องการรูปแบบของการยกตัวอย)าง ก็อาจเพ่ิม
ข<อความเชิงหลักการเพียงหนึ่งวลี หรือหนึ่งอนุประโยค ต)อจากข<อ (๔) 
เดิม ทํานองว)า “ท้ังนี้ รวมถึงการป7ดเศษหน�วยการใช(บริการท่ีเกินกว�า
ต(นทุนจริง” เปSนต<น แต)เม่ือท่ีประชุมเห็นว)าประเด็นดังกล)าวผ)านการ
พิจารณาของท่ีประชุม กทค. มาแล<ว ในชั้นการพิจารณาของ กสทช. จึง
ไม)ควรแก<ไขเพ่ิมเติมในส)วนเนื้อหา แต)ให<เปSนประเด็นท่ีไปรับฟHงความ
คิดเห็นแล<วจึงกลับสู)การพิจารณาของท่ีประชุม กสทช. อีกครั้งหนึ่งใน
การจัดรับฟHงความคิดเห็น สํานักงาน กสทช. ก็ควรต<องดําเนินการรับฟHง
ในประเด็นดังกล)าวให<เปSนท่ีชัดเจนด<วย 

๓. เหตุท่ีผมมิได<แสดงความเห็นและนําเสนอประเด็นข<างต<นในคราว
พิจารณาร)างประกาศนี้ในชั้น กทค. เนื่องจากในการนําเสนอร)างประกาศฯ 
ให<ท่ีประชุม กทค. พิจารณาครั้งล)าสุดนั้น มิได<มีการนําเสนอเอกสาร
ตารางเปรียบเทียบดังท่ีได<กล)าวถึงเพ่ือประกอบการพิจารณา ทําให<     
ไม)ปรากฏประเด็นเรื่องนี้อย)างชัดแจ<ง อย)างไรก็ตาม เม่ือในท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งนี้ได<รับทราบเจตนารมณ�ต<นทางดังกล)าวของข<อ ๕ (๔) ของ
ร)างประกาศฯ แล<ว ดังนั้น ไม)ว)าเนื้อหาของประกาศท่ีมีผลบังคับใช<ต)อไป
จะมีการกล)าวถึงกรณีรูปธรรมเรื่องการคิดค)าบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีใน
ลักษณะท่ีมีการปHดเศษจากวินาทีเปSนนาทีหรือไม) แต)ก็เปSนท่ีชัดเจนแล<ว
ว)า การกระทําดังกล)าวถือเปSนการเอาเปรียบผู<บริโภคตามเจตนารมณ�
ของประกาศฯ นี้” 

 



 ๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓    : เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด,วยการประสานและ

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) ครั้งท่ี ๔ ใน
ประเด็นด,านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม และ
กิจการวิทยุคมนาคม : กสท. กทค. คภ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร)วมทางเทคนิคว)าด<วยการ

ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ครั้งท่ี ๔ 
(The 4th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination 
and Assignment of frequencies along Thailand – Combodia 
Common Border – JTC) ซ่ึงจัดข้ึนระหว)างวันท่ี ๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗        
ณ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ในประเด็นด<านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต)อบันทึกความตกลงร)วม 
ในส)วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) การประชุม Working 
Group 1 (Mobile and Non-broadcasting Services) และการประชุม Working 
Group 2 (Broadcasting Service) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร)วมทางเทคนิค
ว)าด<วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา 
(JTC) ครั้งท่ี ๔ ในประเด็นด<านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด,วยการประสานและ

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๕ ในประเด็น
ด,านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุ
คมนาคม : กสท. กทค. คภ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร)วมทางเทคนิคว)าด<วยการ

ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–ลาว ครั้งท่ี ๕ (The 
5th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of frequencies along Thailand – Lao PDR Common 
Border–JTC) ซ่ึงจัดข้ึนระหว)างวันท่ี ๒๐–๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัด



 ๑๔ 
 

นครพนม ในประเด็นด<านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต)อบันทึกความตกลงร)วม 
ในส)วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) การประชุม Working 
Group 1 (Broadcasting Service) และการประชุม Working Group 2 (Mobile 
and Non-broadcasting Services) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

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

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร)วมทาง
เทคนิคว)าด<วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – 
ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๕ ในประเด็นด<านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ กําชับให<สํานักงาน กสทช. เร)งดําเนินการแก<ไขปHญหาเรื่อง
คลื่นความถ่ีรบกวนบริเวณชายแดนให<ลุล)วงโดยเร็ว เนื่องจากตามร)าง พ.ร.บ. 
องค�กรฯ ฉบับใหม) ท่ีมีการเสนอผ)านท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล<วนั้น 
กําหนดให<หน<าท่ีในการดําเนินการเรื่องดังกล)าวไม)เปSนของ กสทช. อีกต)อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การแต�งตั้งคณะทํางานเพ่ือทําการศึกษาและกําหนดแนวทางการให,อนุญาต

สําหรับการให,บริการท่ีมีความคาบเก่ียวระหว�างกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : กทค. ปท.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการแต)งต้ังคณะทํางานเพ่ือทําการศึกษาและกําหนดแนวทางการ

ให<อนุญาตสําหรับการให<บริการท่ีมีความคาบเก่ียวระหว)างกิจการโทรคมนาคม
และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน<าท่ี 
และวาระการปฏิบัติงาน ๓ เดือน นับต้ังแต)วันท่ีมีคําสั่งแต)งต้ัง ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<เลขาธิการ กสทช. ไปดําเนินการแต)งต้ังโดยใช<อํานาจบริหาร 
เนื่องจากเปSนการบริหารงานภายใน ซ่ึงจะไม)มีการเบิกจ)ายค)าตอบแทน ค)าเบ้ีย
ประชุม ตามระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการประชุม ค)าตอบแทน และค)าใช<จ)ายของ
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
๑. เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ  
หัวหน<าคณะทํางาน 

๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ 
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

รองหัวหน<าคณะทํางาน 

๓. รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ 
สายงานกิจการโทรคมนาคม 

รองหัวหน<าคณะทํางาน 



 ๑๕ 
 

๔. ผู<แทนท่ีได<รับมอบหมายจากประธาน กสทช. ผู<ทํางาน 
๕. ผู<อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียง (อปส.๑) 
ผู<ทํางาน 

๖. ผู<อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน� (อปส.๒) 

ผู<ทํางาน 

๗. ผู<อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข)าย สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (อปส.๓) 

ผู<ทํางาน 

๘. ผู<อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ (อปท.๑) 

ผู<ทํางาน 

๙. ผู<อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน� (อมส.) 

ผู<ทํางาน 

๑๐. ผู<อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (อมท.) ผู<ทํางาน 
๑๑. ผู<อํานวยการสํานักค)าธรรมเนยีมและอัตราค)าบริการ

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (อนส.) 
ผู<ทํางาน 

๑๒. ผู<อํานวยการสํานักค)าธรรมเนียมและอัตรา
ค)าบริการในกิจการโทรคมนาคม (อนท.) 

ผู<ทํางาน 

๑๓. ผู<อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคม (อวท.) 

ผู<ทํางาน 

๑๔. ผู<อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ (อปท.๒) 

ผู<ทํางานและเลขานุการ 

๑๕. พนักงานสํานักงาน กสทช. สาํนักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ จํานวน ๒ คน 

ผู<ทํางานและผู<ช)วยเลขานุการ 

๑๖. พนักงานสํานักงาน กสทช. สายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน� จํานวน ๒ คน 

ผู<ทํางานและผู<ช)วยเลขานุการ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การแต)งต้ังคณะทํางานเพ่ือทําการศึกษาและกําหนด
แนวทางการให<อนุญาตสําหรับการให<บริการท่ีมีความคาบเก่ียวระหว)างกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปK ๒๕๕๗ : คณะทํางานจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงาน กสทช.ฯ ยย. 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบสรุปประเด็นข<อสังเกตและข<อเสนอแนะท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห)งชาติ (สนช.) ได<อภิปรายในการประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน 
กสทช. ประจําปF ๒๕๕๖ และรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน กสทช. ๒๕๕๖ (กตป.) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบร)างเค<าโครงรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ประจําปF ๒๕๕๗ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให<เปSนไป
ตามกรอบระยะเวลาตามมาตรา ๗๖ แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. จัดส)งเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล)าวให<
กรรมการ กสทช. ทุกท)านได<พิจารณาล)วงหน<าก)อนการประชุม 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปF ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการ

พิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ นย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร)างระเบียบ กสทช. ว)าด<วยเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร พ.ศ. .... ตามท่ี

สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให<สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการปรับแก<ไข
อัตราเหมาจ)ายในร)างระเบียบฯ โดยให<ปรับเพ่ิม ๕,๐๐๐ บาท เท)ากันทุกระดับ
การศึกษา และให<นําเสนอประธาน กสทช. ลงนามก)อนนําไปลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเพ่ือให<มีผลบังคับใช<ต)อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง ร)างระเบียบ กสทช. ว)าด<วยเงินสนับสนุนการศึกษา
บุตร พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการประชุม ค�าตอบแทน และค�าใช,จ�ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... : นย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<ถอนเรื่องวาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง ร)างระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการประชุม 

ค)าตอบแทน และค)าใช<จ)ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. .... ออกจากการพิจารณา ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน 
กสทช. ไปจัดหาข<อมูลเพ่ิมเติมในเรื่อง การจ)ายค)าตอบแทนค)าเบ้ียประชุมของ
องค�กร ท่ีมีสถานภาพทํานองเดียวกับสํานักงาน กสทช. อาทิ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส)งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.) และธนาคารแห)งประเทศไทย (ธปท.) 
เพ่ือใช<เปSนข<อมูลประกอบการพิจารณา และประมวลสรุปนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง ร)างระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการประชุม ค)าตอบแทน 
และค)าใช<จ)ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ : ความเห็นเบื้องต,น (Preliminary View) ของประเทศไทยต�อการประชุม

เตรียมการประชุมใหญ�ระดับโลกว�าด,วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟiก ครั้งท่ี ๔ (APG15-4) : กสท. คณะทํางานเตรียมการ
ประชุมใหญ�ฯ คภ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการประชุมคณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วย

วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบเอกสารความเห็นเบ้ืองต<นของประเทศไทย 

จํานวน ๑๕ ฉบับ ท่ีจะนําเสนอต)อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ)ระดับโลก
ว)าด<วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟKก ครั้งท่ี ๔ 
(APG15-4) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๓. เห็นชอบในหลักการการจัดส)งเปSนเอกสารความเห็นเบ้ืองต<นร)วมกับประเทศ
อ่ืน (Joint contribution) หากได<รับการร<องขอ ในระเบียบวาระท่ีมีความเห็น
เบ้ืองต<นสอดคล<องกัน เพ่ือนําเสนอต)อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ)ระดับ
โลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟKก ครั้งท่ี ๔ 
(APG15-4) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



 ๑๘ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๗ เรื่อง ความเห็นเบ้ืองต<น (Preliminary View) ของประเทศไทย
ต)อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด<วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ 
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟKก ครั้งท่ี ๔ (APG15-4) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ : ร�าง (แก,ไข) พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และร�างกฎหมายท่ีเก่ียวข,อง : กสทช.ประวิทย�ฯ กสทช.สุภิญญาฯ มท. 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให<กรรมการ กสทช. ทุกท)าน ได<ศึกษาในรายละเอียดร)าง (แก<ไข) 

พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ   
ร)างกฎหมายท่ีเก่ียวข<อง และจัดส)งความเห็นให<ผู<เชี่ยวชาญพิเศษ (นายพากเพียร  
สุนทรสิต) เพ่ือรวบรวมและประมวลสรุปแจ<งเวียนกรรมการ กสทช. ทุกท)านเพ่ือ
พิจารณา ท้ังนี้ หากมีประเด็นความเห็นท่ีมีนัยสําคัญท่ียังไม)เปSนท่ียุติ ให<นําเสนอ 
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาก)อนจัดส)งความเห็นดังกล)าวให<หน)วยงานท่ีเก่ียวข<อง 
เพ่ือใช<เปSนข<อมูลในการปรับปรุงร)างพระราชบัญญัติดังกล)าวต)อไป 

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

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง ร)าง (แก<ไข) พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และร)างกฎหมายท่ีเก่ียวข<อง 

๒. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) ติดภารกิจไม)ได<อยู)ร)วมการพิจารณา
ในวาระนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๙ : การทบทวนการแต�งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตามประเด็น

ข,อสังเกตและข,อเสนอแนะของคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองงบประมาณ
ของสํานักงาน กสทช. : ปบ. กบ.  

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให<ประธาน กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย และพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�
สาธารณะ พิจารณาทบทวนปรับลดจํานวนคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานและ
องค�ประกอบ ซ่ึง กสทช. ได<มีมติแต)งต้ังและอยู)ภายใต<การกํากับดูแล โดยให<ปรับ
ลดลงเหลือจํานวนเท)าท่ีจําเปSน และองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการ/
คณะทํางานไม)ให< เ กินคณะละ ๑๐ คน เ พ่ือให< เปSนไปตามข<อสังเกตและ
ข<อเสนอแนะของคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสํานักงาน 



 ๑๙ 
 

กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอ    
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต)อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๙ เรื่อง การทบทวนการแต)งต้ังคณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานตามประเด็นข<อสังเกตและข<อเสนอแนะของคณะทํางานพิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณของสํานักงาน กสทช. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๐ : ผลการประเมินตัวช้ีวัด (KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. ประจําปK ๒๕๕๗ เพ่ือใช,

ประกอบการจ�ายค�าตอบแทนประจําปK ๒๕๕๗ : เลขาธิการ กสทช. บย. 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. ประจําปF 

๒๕๕๗ เพ่ือใช<ประกอบการจ)ายค)าตอบแทนประจําปF ๒๕๕๗ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. อนุมัติให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการเบิกจ)ายเงินค)าตอบแทนประจําปF 
๒๕๕๗ ให<แก)พนักงาน และลูกจ<างของสํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ�
การประเมินผล (KPIs) ของสํานักงาน กสทช. ประจําปF  ๒๕๕๗ และ
หลักเกณฑ�การจ)ายเงินค)าตอบแทนประจําปF ๒๕๕๗ ภายในกรอบวงเงินท่ี
ได<รับอนุมัติ จํานวน ๑๑๑,๙๐๕,๗๐๐ บาท (หนึ่งร<อยสิบเอ็ดล<านเก<าแสนห<า
พันเจ็ดร<อยบาทถ<วน) โดยไม)ครอบคลุมถึงท่ีปรึกษาฯ และผู<ปฏิบัติงาน
ตําแหน)งต)างๆ ประจํา กสทช. ซ่ึงเปSนไปตามข<อสังเกตและข<อเสนอแนะของ
คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณฯ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ ขอเปKดเผยความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกจัดส)งให<ในภายหลัง 

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

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑๐ เรื่อง ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน 
กสทช. ประจําปF ๒๕๕๗ เพ่ือใช<ประกอบการจ)ายค)าตอบแทนประจําปF ๒๕๕๗ 

๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๑๑๙ ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
ดังนี้ 
“๑. เม่ือครั้งท่ีสํานักงาน กสทช. นําเสนอตัวชี้วัด (KPIs) ของสํานักงาน กสทช. 

ประจําปF ๒๕๕๗ ต)อท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ ผมได< ต้ังข<อสังเกตไว<อย)างเปSนรูปธรรมชัดเจนว)า    
“KPI มิติท่ี ๑ นั้นยังขาดตัวชี้วัดของบางภารกิจตามแผนแม)บทกิจการ
โทรคมนาคม ซ่ึงตามยุทธศาสตร�ด<านท่ี ๕ ด<านการคุ<มครองผู<บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม ได<กําหนดตัวชี้วัดข<อ ๑. ว)า “สามารถจัดทําหลักเกณฑ�



 ๒๐ 
 

ในการคุ<มครองสิทธิของผู<บริโภคให<แล<วเสร็จภายใน ๒ ปF” และแนวทาง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร� ข<อ ๕) กําหนดว)า “๕) จัดทําหลักเกณฑ�ในการ
คุ<มครองสิทธิของผู<บริโภคตามมาตรา ๓๑ วรรคสองแห)งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓” ดังนั้นจึงควร
ดําเนินการให<ครบถ<วนด<วย ท้ังนี้ ควรมีการไล)เรียงภารกิจท่ีแผนแม)บท
ต)างๆ กําหนดให<ต<องดําเนินการให<สําเร็จในปF ๒๕๕๗ ให<ครบถ<วน เพ่ือ
ไม)ให<เกิดกรณีบางภารกิจหลุดไปจากการกําหนด KPI” อย)างไรก็ตาม 
เม่ือพิจารณาจาก KPIs ท่ีใช<ในการประเมินเพ่ือประกอบการจ)าย
ค)าตอบแทนประจําปF ๒๕๕๗ ท่ีได<เสนอมาตามระเบียบวาระท่ี ๔.๖ และ
ระเบียบวาระนี้ ยังคงไม)พบตัวชี้วัดในเรื่องของการจัดทําหลักเกณฑ�ใน
การคุ<มครองสิทธิของผู<บริโภคแต)อย)างใด ในขณะท่ีหลักเกณฑ�ในการ
คุ<มครองสิทธิของผู<บริ โภคตามท่ีแผนแม)บทกิจการโทรคมนาคม 
กําหนดให<ต<องจัดทําเสร็จสิ้นใน ๒ ปFนั้น เพ่ิงมีการนําเสนอร)างประกาศท่ี
จะนําไปรับฟHงความคิดเห็นต)อท่ีประชุม กสทช. ในวันเดียวกันนี้ ซ่ึง
ล)วงเลยกว)าระยะเวลาท่ีกําหนดมาเกือบ ๑ ปF ดังนั้นจึงควรจะต<องมีการ
ทบทวนและดําเนินการเรื่องดังกล)าวให<ถูกต<องครบถ<วนด<วย 

๒. เม่ือพิจารณาผลการประเมิน ผมมีข<อสังเกตและข<อสงสัยต)อวิธีการให<
คะแนนว)าดําเนินการอย)างไร เนื่องจากผลคะแนนท่ีปรากฏของตัวชี้วัด
บางประการค)อนข<างขัดกับข<อเท็จจริง เช)น ในส)วนของตัวชี้วัดสนับสนุน
แผนแม)บทกิจการโทรคมนาคม ลําดับท่ี ๕.๑ ร<อยละของการแก<ไขปHญหา
ข<อร<องเรียนเก่ียวกับการให<บริการ ค)าคะแนนท่ีได<คือ ๔.๗ เศษ แต)ใน
ความเปSนจริงคือมีเรื่องร<องเรียนคงค<างจํานวนมาก และระยะเวลา
ดําเนินการกว)าจะได<ข<อยุติก็ล)าช<ากว)ากรอบเวลาท่ีกฎหมายกําหนด   
ส)วนตัวชี้วัดในมิติด<านการพัฒนาองค�กร ลําดับท่ี ๔.๑ ระดับความสําเร็จ
ของการควบคุมภายใน ค)าคะแนนท่ีได<คือ ๕ นั่นคือ ดีกว)าเปNาหมายมาก 
แต)ข<อเท็จจริงตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําปF 
๒๕๕๗ (เดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗) ท่ีเพ่ิงนําเสนอต)อท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ีผ)านมา นั่นคือครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๗ มีการระบุข<อสังเกตในประเด็นปHญหาต)างๆ จํานวนมาก ไม)ว)าจะ
เปSนเรื่องการใช<จ)ายงบประมาณท่ีมียอดการเบิกจ)ายค)อนข<างตํ่า เรื่องของ
ระบบงานท่ีควรมีการจัดทําคู)มือและแนวทางปฏิบัติให<ได<มาตรฐาน
ชัดเจน หรือแม<แต)ผลการสุ)มตรวจโครงการจํานวน ๒ โครงการ       
คณะกรรมการฯ ก็พบว)าประเด็นปHญหาว)า โครงการหนึ่งมีเพียงกรอบเวลา
และกรอบเงินงบประมาณ แต)ไม)มีรายละเอียด ซ่ึงสะท<อนถึงประเด็นปHญหา
เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบประมาณด<วย ส)วนอีกโครงการนั้นก็พบว)า  
แม<มีรายละเอียดแต)ไม)มีตัวชี้วัด เปSนต<น ท่ีสําคัญคือ คณะอนุกรรมการฯ 



 ๒๑ 
 

ระบุชัดเจนว)า ข<อสังเกตหลายประการนั้นเปSนข<อสังเกตเดิมท่ีเคยเสนอ
ต้ังแต)ปFก)อนแล<ว แต)เนื่องจากยังปรับปรุงไม)แล<วเสร็จ ดังนั้นจึงยังคงต<อง
ต้ังข<อสังเกตเดิมต)อไป จึงเห็นควรท่ีจะต<องทบทวนปรับปรุงวิธีการวัดและ
ให<คะแนนเพ่ือให<เกิดผลท่ีสอดคล<องและสะท<อนความเปSนจริงยิ่งข้ึนด<วย 

๓. สํานักงาน กสทช. ควรให<ความสนใจต)อตัวชี้วัดท่ีค)าคะแนนค)อนข<างตํ่า 
ในส)วนท่ีเปSนตัวชี้วัดท่ีไม)ข้ึนกับปHจจัยภายนอก ท้ังนี้เพ่ือมุ)งเปNาปรับปรุง
การทํางานให<มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต)อไป” 

๓. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๙/๐๒๖ ลงวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
ดังนี้ 
“ ดิฉันเห็นว)าในการประเมินตัวชี้วัดระดับสํานักงาน กสทช. ประจําปF ๒๕๕๘ 

ควรมีการพิจารณาตัวชี้วัดท่ีสะท<อนถึงการประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานักงานในส)วนท่ีเก่ียวข<องกับการสนับสนุนการดําเนินการและการ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายของกรรมการท้ังในมิติด<านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการนําเสนอวาระเข<าสู)การประชุมเพ่ือให<
กรรมการพิจารณาเห็นชอบ ซ่ึงการนําเสนอความเห็นของสํานักงานในวาระ
การประชุมควรวิเคราะห�อย)างรอบด<านท้ังการประเมินความเสี่ยงทาง
กฎหมาย ผลกระทบท่ีมีต)ออุตสาหกรรมและผลกระทบต)อองค�กร ท้ังนี้
ในช)วงปFท่ีผ)านมาพบว)า การวิเคราะห�ข<อมูลและนําเสนอความเห็นของ
สํานักงานเพ่ือนําเข<าสู)การพิจารณาในท่ีประชุมกรรมการนั้นในหลายกรณีมี
ผลกระทบต)ออุตสาหกรรมและต)อองค�กรโดยเฉพาะการฟNองร<องคดีท่ีเกิดข้ึน
แก)สํานักงานในจํานวนท่ีเพ่ิมมากข้ึน” 

๔. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) ติดภารกิจไม)ได<อยู)ร)วมการพิจารณา
ในวาระนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔    : เรื่องค,างการพิจารณา 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การจัดทําตัวช้ีวัด (KPIs) ของสํานักงาน กสทช. ประจําปK ๒๕๕๘ : บย. 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบร)างตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงานฯ ประจําปF ๒๕๕๘ ท่ีจัดทําข้ึนโดย

มีความสอดคล<องกับแผนแม)บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�   
แผนแม)บทกิจการโทรคมนาคม และแผนแม)บทการบริหารคลื่นความถ่ีฯ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให<รับข<อคิดเห็นของท่ีประชุมไป
ดําเนินการปรับแก<ไขน้ําหนักตัวชี้วัดในมิติ ๔ ด<าน เปลี่ยนใหม) ดังนี้ 
๑) มิติท่ี ๑ ด<านประสิทธิผล จากเดิม น้ําหนักร<อยละ ๖๐ เปลี่ยนเปSน ร<อยละ ๕๐ 
๒) มิติท่ี ๒ ด<านคุณภาพการให<บริการ จากเดิม น้ําหนักร<อยละ ๑๒ เปลี่ยนเปSน 

ร<อยละ ๑๕ 



 ๒๒ 
 

๓) มิติท่ี ๓ ด<านประสิทธิภาพ จากเดิม น้ําหนักร<อยละ ๑๒ เปลี่ยนเปSน ร<อยละ ๑๕ 
๔) มิติท่ี ๔ ด<านการพัฒนาองค�การ จากเดิม น้ําหนักร<อยละ ๑๖ เปลี่ยนเปSน 

ร<อยละ ๒๐ 
๒. เห็นชอบกําหนดใช<ตัวชี้วัด (KPIs) ในระดับสํานักงาน ระดับสํานัก และระดับ

บุคคล เพ่ือเปSนตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลเพ่ือจ)ายค)าตอบแทนประจําปF
ของพนักงาน ลูกจ<าง และผู<ปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ตามระเบียบ กทช. 
ว)าด<วยการเบิกจ)ายค)าตอบแทนประจําปF ๒๕๕๐ 

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

กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง การจัดทําตัวชี้วัด (KPIs) ของสํานักงาน กสทช. 
ประจําปF ๒๕๕๘ 

๒. กสทช.ประวิทย�ฯ ต้ังข<อสังเกตถึงกรณีการกําหนด KPIs ประจําปF ๒๕๕๗ ท่ี
เคยได<สะท<อนไว<ว)าขาดตัวชี้วัดตามแผนแม)บทโทรคมนาคม เรื่องการต<องมี
หลักเกณฑ�การคุ<มครองสิทธิผู<บริโภค แต)ในท่ีสุดก็มิได<มีการแก<ไขเพ่ิมเติม  
เรื่องดังกล)าว ดังนั้นจึงฝากให<ตรวจสอบอีกครั้งว)ายังมีตัวชี้วัดตามแผนแม)บท
ตัวใดตกหล)นหรือยังไม)บรรลุอีกหรือไม) เพ่ือบรรจุเปSน KPIs ประจําปF ๒๕๕๘ 
ให<ครบถ<วน 

๓. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) ติดภารกิจไม)ได<อยู)ร)วมการพิจารณา
ในวาระนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการลาของพนักงานและลูกจ,าง พ.ศ. .... : บย.   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๒ เรื่อง ร)างระเบียบคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติว)าด<วย 
การลาของพนักงานและลูกจ<าง พ.ศ. .... ออกไปตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 
และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต)อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๓ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการจ�ายเงินเดือนของพนักงานและค�าจ,างของ

ลูกจ,าง พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ  นย.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๓ เรื่อง ร)างระเบียบคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ ว)าด<วย
การจ)ายเงินเดือนของพนักงานและค)าจ<างของลูกจ<าง พ.ศ. .... ออกไปตามท่ี
เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาในครั้งต)อไป 

 



 ๒๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๔ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : 
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ นย. กบ. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให<ถอนวาระท่ี ๕.๔.๔ เรื่อง ร)างระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการสนับสนุน

การจัดกิจกรรมท่ีส)งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน 
กสทช. พ.ศ. .... ออกจากการพิจารณา ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖    :  เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ : การแก,ไขเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ�การเบิกจ�ายเงินให,ผู,เข,าร�วมโครงการใน

โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ�านไปสู�การรับชมโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : เลขาธิการ กสทช. พย. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบให<แก<ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ�การ        

เบิกจ)ายเงินให<ผู< เข<าร)วมโครงการในโครงการสนับสนุนประชาชนในการ  
เปลี่ยนผ)านไปสู)การรับชมโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามหนังสือ           
สํานักงานการตรวจเงินแผ)นดิน (สตง.) ท่ี ตผ ๐๐๒๖/๐๓๘๕ ลงวันท่ี ๒๐ 
มกราคม ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบให<สํานักงาน กสทช. จัดทําระบบการสุ)มตรวจคูปองและการเบิก
จ)ายเงินค)าคูปองให<มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มดําเนินการสุ)มตรวจคูปองและ
เอกสารประกอบคูปอง รวมถึงการเบิกจ)ายเงินค)าคูปองตามหลักเกณฑ�ท่ีได<รับ
ความเห็นชอบตามข<อ ๑ เม่ือผู<เข<าร)วมโครงการนําซองเอกสารซ่ึงประกอบด<วย 
ใบนําฝากคูปอง คูปอง และเอกสารประกอบคูปอง มาส)งไว<ท่ีธนาคารกรุงไทย
ในรอบท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

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

กสทช. วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การแก<ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ�การเบิกจ)ายเงินให<
ผู<เข<าร)วมโครงการในโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ)านไปสู)การ
รับชมโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

๒. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) ติดภารกิจไม)ได<อยู)ร)วมการพิจารณา
ในวาระนี้ 

 
ประธาน  ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ ในวันพุธท่ี ๑๘ กุมภาพันธ� 

๒๕๕๘ พร<อมกล)าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล)าวปKดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๕  น.  


