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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 
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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. นายเสน)ห�  สายวงศ� ผู<อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๒. นางอัจฉรา  ปCณยวณิช ผู<อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๓. นายนิพนธ�  จงวิชิต ผู<เชี่ยวชาญ (ช ๒) รักษาการในตําแหน)งผู<จัดการสํานักงาน

กองทุนวิจัยและพัฒนา 
๔. นายอรรถปรีชา  รักษาชาติ ผู<อํานวยการส)วน สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๕. นายชัยรัตน�  ทองจับ ผู<อํานวยการส)วน สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๖. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม  ผู<อํานวยการส)วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๗. นางพรทิพา  ตันติพัฒนะมนตรี ผู<อํานวยการส)วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๘. นางสาวชนัณภัสร�  วานิกานุกุล ผู<อํานวยการส)วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๙. นายวิรัตน�  อวนศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุ

คมนาคม 
๑๐. นางสาวชาลินี  วังอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๑. นายสุภพล  จรูญวณิชกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๒. นายสรรเสริญ  สงวนศักด์ิ ผู<จัดการโครงการ บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๑๓. นายธนัญชัย  โรจน�รุ)งเรือง ผู<ช)วยผู<จัดการโครงการ บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๑๔. นางสาวศันสนีย�  ดัชณาภิรมย� นักวิเคราะห�และผู<ประสานงานโครงการ  

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

๑. วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. พร<อมด<วยเลขาธิการ กสทช. และ
ผู<บริหารสํานักงาน กสทช. ได<ให<การต<อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก 
ประจิน  จั่นตอง) และคณะ ผู<บริหารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร รวมท้ังผู<บริหารจาก บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ในการมาร)วม
ประชุมหารือเก่ียวกับเรื่องการขอปรับปรุงและคืนคลื่นความถ่ีย)าน ๒๖๐๐ MHz 
ของ บมจ. อสมท ในลักษณะท่ีจะขอคืนคลื่นความถ่ีดังกล)าว โดยท่ีจะขอรับ
การสนับสนุนเยียวยาผลกระทบ ซ่ึงเรื่องนี้ได<ดําเนินการต)อเนื่องมาต้ังแต)สมัย
รองนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. ปรีดิยาธรฯ ซ่ึงจะได<มีการหารือกันต)อไป เพ่ือให<
สอดคล<องกับการแก<ไขกฎหมายท่ีอยู)ในระหว)างดําเนินการในขณะนี้ สําหรับ
เรื่องการเยียวยาต)างๆ จะต<องมีการแต)งต้ังคณะกรรมการท่ีเปRนคนกลางเข<ามา
ดูแลกันอย)างเปRนทางการต)อไป  

๒. วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. พร<อมด<วย กสทช. พลเอก สุกิจ 
ขมะสุนทร และเลขาธิการ กสทช. ได<ให<การต<อนรับรัฐมนตรีว)าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายอุตตม  สาวนายน) และคณะ          
ท่ีมาร)วมประชุมหารือกับ กสทช. เก่ียวกับแนวทางการขยายการติดต้ัง
โครงข)ายอินเทอร�เน็ตบรอดแบนด� เพ่ือให<แผนการทํางานสอดคล<องกับ
แผนการจัดให<มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 
(โครงการ USO) ซ่ึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได<มี
แผนงานโครงการท่ีจะจัดทําอินเทอร�เน็ตบรอดแบนด� ทุกหมู)บ<าน ประมาณ 
๗๐,๐๐๐ หมู)บ<านดังกล)าว โดยใช<งบประมาณจากการประมูลคลื่นความถ่ีฯ 
ของสํานักงาน กสทช. บางส)วน ซ่ึงในการชี้แจงในท่ีประชุมคณะกรรมการ
เตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) ซ่ึงมีงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ 
ล<านบาท โดยในการประชุมหารือของ กสทช. ร)วมกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีผ)านมา ท่ีประชุมได<มีมติให<แต)งต้ังคณะทํางาน
ร)วมกันเพ่ือท่ีจะบริหารงานให<เปRนไปตามแผนต)อไป  

๓. วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. ได<ให<การต<อนรับ Mr. Kim Sang–Kil 
Director of ICT Convergence Division, Busan Metropolitan City     
ท่ีขอเข<าพบเพ่ือเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสท่ีเดินทางมาประเทศไทย เพ่ือนําเสนอ
โครงการปูซาน สมาร�ทซิต้ี ซ่ึงกระทรวง ICT จะนํา Model โครงการปูซาน 
สมาร�ทซิต้ี ของเมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มาเปRนต<นแบบในการ
ดําเนินการให<จังหวัดภูเก็ต เปRนสมาร�ทซิตี้   
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๔. วัน ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. ได<รับเชิญจากสมาคม
โทรคมนาคมแห)งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� ให<กล)าวปาถกฐาพิเศษ 
เรื่อง “Thailand after 4G” ในงานสัมมนาทางวิชาการ “Innovative 
Digital Services and ASEAN Digital Gateway” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด� 
คอนเวนชั่น โดยสมาคมโทรคมนาคมแห)งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� 
(TCT) ร)วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห)งประเทศญ่ีปุzน (TTA) ได<ร)วมกันจัดข้ึน 
ซ่ึงเปRนกิจกรรมท่ีปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเปRนประจําทุกปH โดยมีรัฐมนตรีว)าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายอุตตม  สาวนายน)  
กล)าวเปIดงานสัมมนาฯ และมีผู<เข<าร)วมสัมมนาฯ ประมาณ ๒๐๐ คน   

๕. วันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. ได<เข<าร)วมประชุมคณะกรรมการ
เตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ณ ทําเนียบ
รัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเปRนประธานการประชุม ซ่ึงท่ีประชุมได<พิจารณา
เรื่องท่ีเก่ียวข<องกับสํานักงาน กสทช. จํานวน ๓ เรื่อง ได<แก) 
๑) ร)างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได<กําหนดกรอบ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน ๒๐ ปH ซ่ึงจะสอดคล<องกับแผนยุทธศาสตร�    
โดยได<กําหนดยุทธศาสตร�เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาให<บรรลุตามวิสัยทัศน� 
ท่ี กําหนด ประกอบด<วย ๖ ยุทธศาสตร�  ท้ังนี้  เ ม่ือได<รับเอกสาร
รายละเอียดแล<ว จะส)งให<กรรมการทุกท)านได<รับทราบต)อไป 

๒) ร)างแผนรัฐบาลดิจิ ทัลของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)                 
(D–Government) ในหลักการก็คือ ระหว)างกระทรวงจะมีการเชื่อมโยง
ข<อมูลกัน ซ่ึงแนวคิดดังกล)าวได<เคยมีความพยายามท่ีจะดําเนินการ     
ในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ  ชินวัตร โดยท่ีแต)ละกระทรวงจะมีศูนย� 
Operation Center และส)งข<อมูลต)างๆ เพ่ือประสานการดําเนินงาน
ร)วมกัน โดยขณะนี้จะเริ่มนํากลับมาดําเนินการใหม) โดยจะปรับเปลี่ยน
จาก E–Government เปลี่ยนใหม)เปRน D–Government ซ่ึงท่ีประชุม
คณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได<มีมติ
เห็นชอบแผนดังกล)าวเรียบร<อยแล<ว   

๓) แผนงานโครงการนํ า ร) อ งการ บู รณาการนํ าสายสื่ อสารลง ดิน             
โดยสํานักงาน กสทช. ได<นําเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ซ่ึงเปRนเรื่องท่ี
ต)อเนื่องจากการประชุม ๓ ครั้งท่ีผ)านมา ได<แก) การนําสายโทรคมนาคม
ลงในท)อ เปRน Pilot Project ซ่ึงพ้ืนท่ีดําเนินโครงการจะเริ่มต้ังแต)    
ถนนพหลโยธินเปRนหลัก ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร ประกอบด<วย       
ถนนพหลโยธิน ถนนประดิพัทธ�  ถนนวิภาวดีรังสิต และซอยแยก      
ถนนพหลโยธิน (ซอย ๗ และซอย ๘) เม่ือมีแผนเรียบร<อยแล<ว ก็ขอให<
สํานักงาน กสทช. ได<เตรียมการรองรับแผนต)างๆ ท้ังนี้ เพ่ือให<เปRนไป   
ในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข<องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�     
ซ่ึงรัฐบาลจะได<เร)งดําเนินการในระดับกระทรวงต)างๆ  
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๖. วันท่ี ๙ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. ร)วมเปRนสักขีพยานร)วมกับ 
รัฐมนตรีว)าการกระทรวงไปรษณีย�และโทรคมนาคม (Ministry of Post and 
Telecommunications : MPT) (Mr. Hiem Phommachanh) ในพิธีลงนาม
บันทึกความเข<าใจ (MoU) ระหว)างสํานักงาน กสทช. กับกระทรวงไปรษณีย�
และโทรคมนาคม แห)งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (MPT) ซ่ึงจัดให<
มีพิธีลงนาม ณ อาคารหอประชุม สํานักงาน กสทช. โดยมีเลขาธิการ กสทช. 
เปRนผู<ลงนาม MoU ร)วมกับอธิบดีกรมไปรษณีย�และโทรคมนาคมของลาว   
(Mr. Xayluxa Insisienmay) ซ่ึงการดําเนินงานครั้งนี้ เปRนเรื่องท่ีสืบเนื่องจาก
ในปHท่ีผ)านมา ประธาน กสทช. และคณะ ได<ไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และได<หารือกัน โดย สปป.ลาว ยินดีในการลงนาม
ในบันทึกความตกลงร)วมกับสํานักงาน กสทช. สําหรับโครงการท่ี สปป.ลาว  
ได<ให<ความสนใจเปRนอย)างมาก ได<แก) การจัดทําระบบลงทะเบียนผู<ใช<บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบเติมเงิน (Mobile Application for Prepaid SIM Card 
Registration) ในโครงการ ๒ แชะ แวะลงทะเบียนซิม เพราะ สปป.ลาว       
ก็ประสบปCญหาเหมือนประเทศไทย และพิจารณาเห็นว)าสํานักงาน กสทช.   
ได<ดําเนินการสําเร็จซ่ึงนับเปRนผลงานท่ีดี และเจ<าหน<าท่ีผู<ปฏิบัติงานของ สปป.ลาว 
ได<เข<ามาร)วมประชุมกับ กทค. รวมท้ัง ได<กล)าวชื่นชมและขอคําแนะนํา     
เรื่องการประมูล 4G ซ่ึงการลงนามในบันทึกความเข<าใจจะสอดคล<องกับ       
แผนดําเนินการเก่ียวกับ AEC โดยมีแผนจะเชิญ Regulators จาก ๑๐ ประเทศ 
ASEAN มาร)วมประชุมหารือร)วมกันในปH ๒๕๕๙ ต)อไป   

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ และให<สํานักงาน กสทช.     

รับข<อสั่งการของประธาน กสทช. ไปพิจารณาดําเนินการในส)วนท่ีเก่ียวข<อง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๕๘ 
  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี 
๑๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  

 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี 

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ  
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ระหว)างวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๙ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙    
ตามเอกสารท่ีประธาน 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   

๒๒ เรื่อง ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 
ดร. นที  ศุกลรัตน�) ประจําเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ :     
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.    

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 

ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ) ระหว�างเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ :     
รองประธาน กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.    

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ) ประจําเดือนตุลาคม–เดือนธันวาคม 
๒๕๕๘ จํานวน ๒ ท)าน ได<แก) พลเอก บุญเลิศ  แก<วประสิทธิ์ และนายวรรณชัย  
สุวรรณกาญจน� ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<าง   
ท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามเอกสารท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  
งามสง�า) ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ : กสทช. พันตํารวจเอก 
ทวีศักดิ์ฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. พันตํารวจเอก 

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

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�) 
ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. รศ. ประเสริฐ   

ศีลพิพัฒน� ประจําไตรมาสท่ี ๔/๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘) 
จํานวน ๓ ท)าน ได<แก) นายเหรียญชัย  เรียววิไลสุข  ดร. เชิดชัย  ขันธ�นะภา และ
นายไพรัช  วรปาณิ ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<าง           
ท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓   
ตามเอกสารท่ี กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร) 
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ : กสทช. พลเอก สุกิจฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. พลเอก สุกิจ  

ขมะสุนทร  จํานวน ๓ ท)าน ได<แก)  พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ 
(ประจําเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘) พลเอก มนตรี  สังขทรัพย� และ
นายธวัช  บวรวนิชยกูร (ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘) ท้ังนี้    
ตามข<อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
พลเอก สุกิจฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท�) 

ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ : กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  

จิตรภาษ�นันท� ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ท)าน 
ได<แก) นายวิษณุ  ตัณฑวิรุฬห�  นายทศพร  ซิมตระการ และ พลตรี รศ. ดร. ชัยณรงค�  
เชิดชู ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา 
ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓       
ตามเอกสารท่ี กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานผลการดําเนินการไกล� เกล่ียข,อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

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

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

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

ไกล)เกลี่ยข<อพิพาทในกิจการโทรคมนาคมในช)วงท่ีผ)านมา ๒ ปH ในแง) Benefit/Cost 
รวมท้ังเรื่อง Law Enforcement เนื่องจากหลายเรื่องท่ีเข<าสู)การไกล)เกลี่ยนั้นเปRน
เรื่องผิดกฎหมาย ซ่ึงหากมีการดําเนินการเรื่องการบังคับใช<เข<มงวดก็ไม)จําเปRนต<อง
มีการดําเนินการ 

 
 



 ๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ : มท. ทท. คท.     

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

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

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตในกรณีท่ีมีการอนุญาตนําเข<าอุปกรณ�ท่ีเปRน

เทคโนโลยีใหม) อาทิ 4G Car Wi-Fi ขอให<รายงานให<กรรมการ กสทช. ได<ทราบด<วย 
เพ่ือการรู<เท)าทันเทคโนโลยีว)ามีอะไรใหม)เข<ามาในประเทศไทย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ : ทท. มท.     
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบั ติงานตามท่ี กสทช. ได<แต)ง ต้ังเจ<าพนักงาน            

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๗๖๗/๒๕๕๘ ระหว�างวัดพรหมนิมิต  

ผู,ฟIองคดี กับ กสทช. ผู,ถูกฟIองคดี : กสท. มส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๗๖๗/๒๕๕๘ ระหว)าง

วัดพรหมนิมิต (ผู<ฟ�องคดี) กับ กสทช. (ผู<ถูกฟ�องคดี) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ ขอให<สํานักงาน กสทช. ติดตามสถานการณ�และแนวนโยบาย

ของรัฐบาลเก่ียวกับเรื่องคดีวิทยุของวัดท้ังหลาย ซ่ึงควรมีการประสานงาน      
เพ่ือหาข<อยุติ 

 
 
 
 
 



 ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๘๓/๒๕๕๘ ระหว�างบริษัท เอส แอนด� ซี 
คอมมิวนิเคช่ัน 2001 จํากัด ผู,ฟIองคดี กับสํานักงาน กสทช. ผู,ถูกฟIองคดีท่ี ๑ 
กสทช. ผู,ถูกฟIองคดีท่ี ๒ และ กสท. ผู,ถูกฟIองคดีท่ี ๓ : กสท. มส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๘๓/๒๕๕๘ ระหว)าง

บริษัท เอส แอนด� ซี คอมมิวนิเคชั่น 2001 จํากัด (ผู<ฟ�องคดี) กับสํานักงาน 
กสทช. (ผู<ถูกฟ�องคดีท่ี ๑) กสทช. (ผู<ถูกฟ�องคดีท่ี ๒) และ กสท. (ผู<ถูกฟ�องคดีท่ี ๓) 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

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

หมายเลขดําท่ี ๑๘๓/๒๕๕๘   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : การดําเนินคดีปกครองเก่ียวกับการขอให,เพิกถอนประกาศสํานักงาน กสทช. 

เรื่อง การกํากับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินค,าของผู,ให,บริการโครงข�าย
โทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิก และผู,ให,บริการโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิก  
(คดีหมายเลขดําท่ี ๒๐๑๕/๒๕๕๘ ๒๐๑๘/๒๕๕๘ ๒๐๒๒/๒๕๕๘ และ 
๒๐๒๓/๒๕๕๘) : กสท. มส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองเก่ียวกับการขอให<เพิกถอนประกาศ

สํานักงาน กสทช. เรื่อง การกํากับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินค<าของ           
ผู<ให<บริการโครงข)ายโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิก และผู<ให<บริการโทรทัศน�แบบ
บอกรับสมาชิก (คดีหมายเลขดําท่ี ๒๐๑๕/๒๕๕๘ ๒๐๑๘/๒๕๕๘ ๒๐๒๒/๒๕๕๘ 
และ ๒๐๒๓/๒๕๕๘) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : การดําเนินการปรับปรุงแก,ไขขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference 

: TOR) โครงการจัดจ,างผู,ผลิตและจัดการดําเนินการประชาสัมพันธ�เผยแพร�
ส่ือและกิจกรรมรณรงค�เสริมสร,างการรับรู, ความเข,าใจเก่ียวกับการเปล่ียนผ�าน
ไปสู�การรับส�งสัญญาณโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล : กสท. คณะกรรมการกําหนด
ขอบเขตของงาน (TOR) จส.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบการดําเนินการปรับปรุงแก<ไขขอบเขตการดําเนินงาน (Term of 
Reference : TOR) โครงการจัดจ<างผู<ผลิตและจัดการดําเนินการประชาสัมพันธ�
เผยแพร)สื่อและกิจกรรมรณรงค�เสริมสร<างการรับรู< ความเข<าใจเก่ียวกับการ
เปลี่ยนผ)านไปสู)การรับส)งสัญญาณโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ในกรอบวงเงิน 
๖๓,๕๐๐,๐๐ บาท ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



 ๑๑ 
 

หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตเรื่อง ขอให<สํานักงาน กสทช. พิจารณา
ตรวจสอบขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) โครงการจัดจ<างผู<ผลิตและจัดการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ�เผยแพร)สื่อและกิจกรรมรณรงค�เสริมสร<างการรับรู< 
ความเข<าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนผ)านไปสู)การรับส)งสัญญาณโทรทัศน�ในระบบ
ดิจิตอล กรณีการปรับแผนงานการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน�  ในระบบ
ดิจิตอล ช)อง ๑๕ LOCA และช)อง ๑๗ THV ออกไป โดยให<เพ่ิมเติมเนื้องาน
ทดแทนให<เหมาะสมภายใต<กรอบราคากลาง จํานวน ๖๒,๔๙๘,๕๙๓ บาท และ
กรณีการประชาสัมพันธ�ผ)านป�าย LED ท่ีระบุว)าไม)น<อยกว)า ๕๐ ครั้ง/๒ เดือนนั้น 
ควรพิจารณากําหนดช)วงเวลาท่ีเปRน Prime Time ด<วย เนื่องจากหากกําหนด
ไม)รัดกุมจะทําให<เอกชนได<ประโยชน� 

๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๔๒ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
วาระท่ี ๔.๑๓ ดังนี้ 
“ดิฉันมีข<อสังเกตเก่ียวกับขอบเขตการดําเนินงานของโครงการจัดจ<างผู<ผลิต

และจัดการดําเนินการประชาสัมพันธ�เผยแพร)สื่อและกิจกรรมรณรงค�
เสริมสร<างการรับรู< ความเข<าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนผ)านไปสู)การรับส)ง
สัญญาณโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล กรณีท่ีกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน 
โดยมีรายละเอียดในด<านรูปแบบหรือช)องทางสื่อท่ีคาดหมายว)าจะเข<าถึง
ประชาชนได<ในทุกช)องทาง แต)อย)างไรก็ตามดิฉันเห็นว)าควรพิจารณา       
ข<อกําหนดให<ผู<รับจ<างคํานึงถึงขอบเขตการดําเนินการฯ ในด<านเนื้อหาท่ีใช<ใน
การสื่อสารในแต)ละระยะ ตามท่ีได<กําหนดความถ่ีหรือจํานวนครั้งในการ
เผยแพร)ไว< เพ่ือให<การสื่อสารเปRนไปอย)างมีประสิทธิภาพและสามารถสร<าง
การรับรู< ความเข<าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนผ)านไปสู)การรับส)งสัญญาณโทรทัศน�
ในระบบดิจิตอลได<คุ<มค)ากับการใช<จ)ายงบประมาณ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : รายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัย 

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม   
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ประจําปZ ๒๕๕๘ : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ประจําปH ๒๕๕๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 
 
 



 ๑๒ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตเรื่อง การประเมินผลในระดับ Outcome อาทิ  
การแจกคูปอง ซ่ึงรายงานเฉพาะร<อยละของการแจกคูปองโดยท่ีไม)มีการรายงาน
ปCญหาอุปสรรค หรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนําคูปองมาแลกว)ามี
ผลกระทบต)อการเข<าถึงทีวีดิจิตอลอย)างไร รวมท้ัง โครงการอ่ืนๆ ท่ีควรจะต<องมี
การประเมินประสิทธิผลในเชิงผลกระทบจริงว)าเปRนอย)างไร ซ่ึงจะต<องมีการ
วางแผน เก็บรวบรวมข<อมูลให<ละเอียดมากข้ึน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : รายงานผลการดําเนินงานระดับยุทธศาสตร�ตามแผนแม�บทการบริหาร     

คล่ืนความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) และแผนปฏิบัติการภายใต,แผนแม�บทการบริหาร
คล่ืนความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจําปZ ๒๕๕๘ : คภ. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานระดับยุทธศาสตร�ตามแผนแม)บทการบริหาร

คลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจําปH ๒๕๕๘ และรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการภายใต<แผนแม)บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจําปH 
๒๕๕๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช.ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตเรื่อง รายงานผลการดําเนินงานระดับยุทธศาสตร�

ตามแผนแม)บทการบริหารคลื่นความถ่ี ในประเด็นจุดอ)อน ซ่ึงยังดําเนินการ  
ไม)เปRนไปตามตัวชี้วัด อาทิ การประสานงานคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการสื่อสาร
ดาวเทียม ซ่ึงจะต<องจัดทําข<อตกลงร)วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร รวมท้ังต<องปรับปรุงหลักเกณฑ�การใช<ดาวเทียม แต)การ
ดําเนินการยังไม)มีความคืบหน<า และในประเด็นยุทธศาสตร�การคืนคลื่น/
ระยะเวลาในการคืนคลื่น โดยเฉพาะในส)วน Broadcast ยังมีปCญหาว)าจะต<อง
ทําอย)างไรให<บรรลุเป�าหมาย และในระยะเวลาท่ีกระชั้นจะต<องเตรียมการ
ลักษณะใดอย)างไร 

๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๔๒ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
วาระท่ี ๔.๑๕ ดังนี้ 
“ดิฉันมีข<อสังเกตว)าตามยุทธศาสตร�ท่ี ๒ การคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหม)

หรือปรับปรุงการใช<คลื่นความถ่ี ในด<านกิจการกระจายเสียง ผลการประเมิน
ระบุว)ายังไม)ตรงตามเป�าหมายท่ีกําหนด ท้ังเปRนกรณีท่ีแผนแม)บทการบริหาร
คลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) กําหนดไว<ตามข<อ ๘.๒.๓ กรณีผู<ได<รับอนุญาตให<ใช<
คลื่นความถ่ีโดยชอบด<วยกฎหมายท่ีมิได<กําหนดอายุการใช<คลื่นความถ่ีไว< 
กสทช. จะกําหนดเวลาสิ้นสุดการใช<คลื่นความถ่ีฯ สําหรับกิจการกระจายเสียง
ให<มีระยะเวลาสูงสุดไม)เกิน ๕ ปH นับแต)วันท่ีแผนแม)บทการบริหารคลื่น
ความถ่ีใช<บังคับ อย)างไรก็ตามแผนแม)บทได<ใช<บังคับมาจนเหลือระยะเวลาอีก 
๑๔ เดือนจะสิ้นแผนแม)บทฉบับนี้ แต)สํานักงานยังไม)สามารถดําเนินการ  



 ๑๓ 
 

เพ่ือเสนอให< กสทช. พิจารณาความจําเปRนในการใช<คลื่นความถ่ีในกิจการ
กระจายเสียงและกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดท่ีแน)นอนได< สํานักงานจึงควร
เร)งรัดและกําหนดแนวทางดําเนินการ ท่ีชัดเจนภายใต<ระยะเวลาก)อนท่ีจะ
สิ้นสุดแผนแม)บท เพราะหากใช<เวลา ๕ ปH ตามท่ีแผนกําหนด กระบวนการ
พิจารณาความจําเปRนในการใช<คลื่นความถ่ีท่ีดําเนินการมาย)อมเปRนกรณีท่ี 
สูญเปล)าและ กสทช. อาจถูกต้ังคําถามถึงการปฏิบัติหน<าท่ีในส)วนนี้จาก
สาธารณะได<” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : รายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการคุ,มครองผู,บริโภคด,านกิจการ

โทรคมนาคมรอบ ๖ เดือน (ตั้งแต�วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘–สิงหาคม ๒๕๕๘) : รท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการคุ<มครองผู<บริโภคด<าน

กิจการโทรคมนาคมรอบ ๖ เดือน (ต้ังแต)วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ – สิงหาคม 
๒๕๕๘) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ : งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดปZส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๕๘ : ลย. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดปHสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ 

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

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกต รายงานงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับ

งวดปHสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ว)าในภาพรวมงบการเงินของสํานักงาน 
กสทช. มีทิศทางท่ีดีข้ึน การใช<จ)ายเงินโดยภาพรวมลดลงประมาณ ๒๐๐–๓๐๐ 
ล<านบาท 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ�  

มานะกิจ) : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. พลโท ดร. 

พีระพงษ�  มานะกิจ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ – เดือนมกราคม ๒๕๕๙
จํานวน ๓ ท)าน ได<แก) นายสมัคร เชาวภานันท� นายสุนทร เหมทานนท� และนายภาณุ  
ต)อตระกูล ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา 
ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓       
ตามเอกสารท่ี กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ เสนอ  

 



 ๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค�) 
ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ : กสทช. สุภิญญาฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. สุภิญญา กลางณรงค� 

ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ท)าน ได<แก) นายจอน  
อ๊ึงภากรณ� นายต)อพงศ�  เสลานนท� และนายนคร  ชมพูชาติ ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ 
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ 
และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช.สุภิญญาฯ 
เสนอ        

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ : แนวทางการแก,ไขป[ญหาการประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล : คณะทํางานแก,ไขป[ญหาการประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินฯ จส. 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการดําเนินงานของคณะทํางานแก<ไขปCญหาการประกอบกิจการ

โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
๒. รับทราบแนวทางการแก<ไขปCญหาการประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน   

ในระบบดิจิตอล จากท่ีได<มีการประชุมคณะทํางานแก<ไขปCญหาการประกอบ
กิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ :  รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ความคืบหน,าการสมัครขอรับเป\นเจ,าภาพร�วม

จัดงาน ITU Telecom World 2016 : รองเลขาธิการ กสทช. สายงาน
บริหารคล่ืนความถ่ีและภูมิภาค ยย. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบมติคณะรัฐมนตรี (๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙) เรื่อง ความคืบหน<าการสมัคร

ขอรับเปRนเจ<าภาพร)วมจัดงาน ITU Telecom World 2016 ซ่ึงได<มีมติเห็นชอบ
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการ   
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ เพ่ือเปRน
ค)าใช<จ)ายในการเปRนเจ<าภาพร)วมจัดงาน ITU Telecom World 2016 โดยให<
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานกับสํานักงาน กสทช. 
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสํานักงบประมาณ เพ่ือดําเนินการให<
ถูกต<องตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข<อง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ : โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของสํานักงาน กสทช. งบประมาณประจําปZ 

๒๕๕๙ : วย. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบการดําเนินงานโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของสํานักงาน กสทช. 
งบประมาณประจําปH ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



 ๑๕ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : ขอเปล่ียนแปลงองค�ประกอบคณะอนุกรรมการเพ่ือช�วยเหลือการปฏิบัติหน,าท่ี

ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด,าน
โทรทัศน�) : กสท. มส. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให<เปลี่ยนแปลงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต    

ด<านโทรทัศน� โดยให<นายสวัสด์ิ  รัฐพิทักษ�สันติ และนายทศพร  ซิมตระการ    
พ<นจากการเปRนอนุกรรมการฯ และแต)งต้ังให<นายประพฤติ  ฉัตรประภาชัย และ
นายประสงค�  นุรักษ� เปRนอนุกรรมการแทน ซ่ึงเปRนการใช<อํานาจของ กสทช.  
ตามมาตรา ๓๓ แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต)งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด<านโทรทัศน� 
ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี    
๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบคณะอนุกรรมการ   
เ พ่ื อ ช) ว ย เ หลื อ ก า รปฏิ บั ติ หน< า ท่ี ภ า ร กิ จ ก ระจ าย เ สี ย ง แล ะ โ ท ร ทั ศน� 
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด<านโทรทัศน�) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ร�างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข,องกับการใช,เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี 

ย�านความถ่ี ๕๗ – ๖๖ GHz (V-band) จํานวน ๒ ฉบับ : กทค. คภ. ทท. คท.  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร)างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข<องกับการ

ใช<เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ย)านความถ่ี ๕๗ – ๖๖ GHz (V-band) 
จํานวน ๒ ฉบับ ได<แก) ๑) ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตให<ใช<
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ย)านความถ่ี ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ� (GHz) 
และ ๒) ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ย)านความถ่ี ๕๗ – ๖๖ 
กิกะเฮิรตซ� (GHz) และเห็นชอบแนวทางการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะ     



 ๑๖ 
 

ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. นําร)างประกาศ
ดังกล)าวไปดําเนินการจัดรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือให<เปRนไปตามมาตรา 
๒๘ แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอ  
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ร)างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข<องกับการใช<เครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการประจําท่ี ย)านความถ่ี ๕๗ – ๖๖ GHz (V-band) จํานวน ๒ ฉบับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : สรุปผลการรับฟ[งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข,องกับ

การใช,คล่ืนความถ่ีกิจการเคล่ือนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี ย�านความถ่ี 
VHF (๑๓๗ – ๑๗๔ MHz) จํานวน ๒ ฉบับ : กทค. คภ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต)อสรุปผลการรับฟCง

ความคิดเห็นสาธารณะต)อร)างประกาศ กสทช. ท่ีเ ก่ียวข<องกับการใช<        
คลื่นความถ่ีกิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี ย)านความถ่ี VHF 
(๑๓๗ – ๑๗๔ MHz) จํานวน ๒ ฉบับ ได<แก) ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การปรับปรุงการใช<คลื่นความถ่ี กิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการ
ประจําท่ี ย)านความถ่ี ๑๓๗ – ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ� (MHz) และร)างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ กิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี  
ย)านความถ่ี ๑๓๗ – ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ� (MHz) ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. 
นําไปเผยแพร)ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต)อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การ
ปรับปรุงการใช<คลื่นความถ่ีกิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี     
ย)านความถ่ี ๑๓๗ – ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ� (MHz) และร)างประกาศ กสทช. เรื่อง 
แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี ย)านความถ่ี  
๑๓๗ – ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ� (MHz) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<นํา
ร)างประกาศดังกล)าวข<างต<นเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม ก)อนนําไปลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต)อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง สรุปผลการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะต)อร)างประกาศ 
กสทช. ท่ีเก่ียวข<องกับการใช<คลื่นความถ่ีกิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี 
ย)านความถ่ี VHF (๑๓๗ – ๑๗๔ MHz) จํานวน ๒ ฉบับ 

 
 
 



 ๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : แต�งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห�งทางชุดใหม� (ชุดท่ี ๕) : กทค. วท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการแต)งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห)งทางชุดใหม) (ชุดท่ี ๕) ซ่ึงเปRน

การใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให<มีองค�ประกอบ และวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปH 
นับต้ังแต)วันท่ีมีคําสั่งแต)งต้ัง ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให<ได<รับ
ค)าตอบแทน ค)าเบ้ียประชุม ตามข<อ ๑๔(๒) ของระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการประชุม 
ค)าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
๑. นายวาสุกรี  กล<าไพรี  ผู<เชี่ยวชาญด<านวิศวกรรม  
๒. พลโท ภาสน�อิทธิ์  เวทย�วัฒนะ  ผู<เชี่ยวชาญด<านโทรคมนาคม  
๓. รศ. ชัชชัย  โกมารทัต  ผู<เชี่ยวชาญด<านการประเมินราคาทรัพย�สิน  
๔. นายนิมิตร�  เทียนอุดม  ผู<เชี่ยวชาญด<านสิ่งแวดล<อม 
๕. นายวงศ�สกุล  กิตติพรหมวงศ� ผู<เชี่ยวชาญด<านกฎหมาย 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต)งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห)งทางชุดใหม) 
(ชุดท่ี ๕) ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง แต)งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห)งทาง     
ชุดใหม) (ชุดท่ี ๕) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : ขอปรับปรุงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ จํานวน ๒ คณะ : ทบ.  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการปรับปรุงองค�ประกอบคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ จํานวน ๒ คณะ ซ่ึงเปRนการใช<
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณท่ีใช<จ)ายจากเงินกองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 
๑.๑ ให< พลเอก สุริยน  เผือกสกนธ� พ<นจากตําแหน)งอนุกรรมการ 
๑.๒ แต)งต้ังปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู<แทน เปRนอนุกรรมการแทน 



 ๑๘ 
 

๒. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�
สาธารณะ 
๒.๑ ให< พลตรี ศิราวุฒิ  วงศ�ขันตี พ<นจากตําแหน)งอนุกรรมการ  
๒.๒ แต)งต้ังปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู<แทน เปRนอนุกรรมการแทน  

ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแต)งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและ
งบประมาณท่ีใช<จ)ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง     
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เ พ่ือประโยชน�สาธารณะ และ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 
ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี    
๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ขอปรับปรุงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการ     
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จํานวน ๒ คณะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ผลการประเมินตัวช้ีวัด (KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. ประจําปZ ๒๕๕๘ เพ่ือใช,

ประกอบการจ�ายค�าตอบแทนประจําปZ ๒๕๕๘ : บย.   
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ของสํานักงาน กสทช. ประจําปH ๒๕๕๘ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
๒. อนุมัติให<สํานักงาน กสทช. จ)ายค)าตอบแทนประจําปH ๒๕๕๘ ตามผลการ

ประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ของสํานักงาน กสทช. โดยให<เบิกจ)ายค)าตอบแทน
ประจําปH ๒๕๕๘ จากงบประมาณรายจ)าย สํานักงาน กสทช. ประจําปH ๒๕๕๙ 
ของสํานักทรัพยากรบุคคล  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน 
กสทช. ประจําปH ๒๕๕๘ เพ่ือใช<ประกอบการจ)ายค)าตอบแทนประจําปH ๒๕๕๘ 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว)า ไม)ขัดข<องเรื่องการจ)ายค)าตอบแทน 
เนื่องจากเพดานท่ีกําหนดไว<จํานวน ๒ เท)า ก็ไม)ได<ถือว)าสูงมาก อย)างไรก็ตาม 
มีข<อสังเกตเรื่อง การกําหนดเกณฑ�ตัวชี้วัด (KPI) ของสํานักงาน กสทช. ท่ีควร
จะเพ่ิมความท<าทายให<มากข้ึน และทําให<มีความสมดุลระหว)างผลลัพธ�เรื่อง
ค)าตอบแทนกับการเปRนท่ียอมรับของสังคม และควรมีการประเมินประเด็น
จุดอ)อนท่ีควรเร)งดําเนินการหรือข<อบกพร)องท่ีควรต<องแก<ไขด<วย เพ่ือท่ีจะช)วย



 ๑๙ 
 

ให<สามารถพัฒนาประสิทธิภาพได<จริงต)อไป ส)วนผลงานท่ีเปRนความสําเร็จหรือ
จุดเด)นนั้น หากข<อมูลถูกต<องเปRนจริงก็ควรนําเสนอเปRนผลงานดีเด)นไปบรรจุไว<
ในรายงานประจําปHของ กสทช. ท่ีจะนําเสนอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพ่ือให<
เปRนท่ีประจักษ�ต)อไป 

๓. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๔๒ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
วาระท่ี ๕.๓.๒ ดังนี้ 
“ดิฉันมีข<อสังเกตว)าผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. 

ประจําปH ๒๕๕๘ บางส)วนยังไม)มีประสิทธิผล โดยเฉพาะการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ การคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหม)หรือปรับปรุงการใช<
คลื่นความถ่ีในด<านกิจการกระจายเสียงของแผนแม)บทการบริหาร        
คลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) และแผนแม)บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ประกอบข<อ ๕.๑ ยุทธศาสตร� 
การอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ท่ีต<องกําหนดระยะเวลาท่ีแน)นอนในการคืนคลื่นความถ่ี   
ให<แล<วเสร็จในสองปH ซ่ึงเปRนภารกิจสําคัญของการจัดต้ังองค�กร แต)เม่ือนํามา
ประกอบการพิจารณาจ)ายค)าตอบแทนประจําปHของสํานักงาน โดยเฉลี่ยกับ
ความสําเร็จในการปฏิบัติหน<าท่ีอ่ืนอาจเปRนกรณีท่ีเข<าใจได< อย)างไรก็ตาม
ดิฉันยังเห็นว)าสํานักงานควรเร)งรัดและกําหนดแนวทางดําเนินการท่ีชัดเจน
ต)อไป” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณาจ,างผู,ปฏิบัติงานเพ่ือช�วยเหลือการปฏิบัติงานของกรรมการ : 

กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  
 
มติท่ีประชุม ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา 

ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการ ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาจ<างผู<ปฏิบัติงานเพ่ือช)วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของสํานักงาน กสทช. งบประมาณประจําปZ 

๒๕๕๙ : วย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<ปรับเปลี่ยนวาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา   

ของสํานักงาน กสทช. งบประมาณประจําปH ๒๕๕๙ เปRนเรื่องเพ่ือทราบวาระท่ี 
๔.๒๒ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ  



 ๒๐ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔   : เรื่องค,างการพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ :  การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 

และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ 
ประจําปZ ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๑ : ทบ. 

    
มติท่ีประชุม         ๑. เห็นชอบร)างขอบเขตงานของโครงการประเภทท่ี ๒ (โครงการตามท่ี 

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประกาศ
กําหนด) ประจําปH ๒๕๕๘ ครั้ง ท่ี ๑ จํานวน ๓๙ โครงการ รวมวงเงิน 
๗๘๙,๖๖๑,๗๒๘.๕๗ บาท ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เสนอ ท้ังนี้ โดยให<รับข<อคิดเห็นของท่ีประชุมไป
ปรับแก<ไขชื่อโครงการจัดให<มีศูนย�บริการอินเทอร�เน็ตแก)กลุ)มเป�าหมาย     
ทางสังคม ระยะท่ี ๑ จํานวน ๗๘ แห)ง เพ่ือให<มีความเหมาะสมและถูกต<องต)อไป 

๒. รับทราบร)างแผนยุทธศาสตร�การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ ประจําปH ๒๕๕๘ และกรอบการดําเนินงานเพ่ือ
จัดสรรกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ี
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เสนอ  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�
สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปH ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๑ 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ แจ<งว)า จะจัดทําบันทึกความเห็นส)งให<คณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ในภายหลัง 

๓. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๘๔ ลงวันท่ี ๔ มีนาคม 
๒๕๕๙ ขอให<แนบบันทึกความเห็นไว<ท<ายรายงานการประชุม จํานวน ๓ หน<า 
ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ และเพ่ือให<เปRนไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห)งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ และมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๑๘๓ 
ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอให<บันทึกความเห็นต)อท<ายหมายเหตุวาระท่ี 
๕.๔.๑ ดังนี้ 

 
 
 
 



 ๒๑ 
 

“๑. ในระยะยาว กทปส. ควรมีการประมาณการรายรับ/รายจ)ายล)วงหน<า 
เพ่ือทราบกรอบวงเงินท่ีสามารถจัดสรรได<และใช< กําหนดทิศทาง        
การจัดสรรให<เหมาะสม นอกจากนี้ กทปส. ควรต<องมีเกณฑ�การพิจารณา
ท่ีจําแนกได<ชัดเจนว)ากิจกรรมหรืองานลักษณะใดควรได<รับการจัดสรร
งบประมาณจากกองทุนโดยแท< ซ่ึงต<องมีเส<นแบ)งมิให<ซํ้าซ<อนกับงานท่ีเปRน
ภารกิจของสํานักงาน กสทช. หรืองานท่ีอาจใช<งบประมาณจากแหล)งอ่ืนได< 
เพ่ือให<งบประมาณอันมีอยู)จํากัดของ กทปส. ได<รับการจัดสรรเพ่ือ
ประโยชน�สาธารณะอย)างแท<จริง โดยเฉพาะในส)วนของการดําเนินการ 
ให<ประชาชนได<รับบริการอย)างท่ัวถึงนั้น จะต<องไม)ทับซ<อนกับส)วนของ
การจัดให<มีบริการพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงท่ีกฎหมายกําหนดให<เปRนหน<าท่ีของ
ผู<รับใบอนุญาตประกอบกิจการต<องจ)ายเงินดําเนินการ เพราะมิเช)นนั้น 
จะเข<าข)ายเปRนการเอ้ือประโยชน�ต)อผู<รับใบอนุญาตได<  

๒. ผมมีข<อสังเกตต)อร)างขอบเขตงานโครงการตามท่ีนําเสนอในภาพรวมดังนี้ 
๒.๑ บางโครงการมีการกําหนดคุณสมบัติผู<เข<าร)วมขอรับทุนว)าต<องเปRน

สถานศึกษาหรือหน)วยงานของรัฐ ซ่ึงอาจควรต<องทบทวนว)ามีความ
จําเปRนต<องจํากัดเช)นนั้นเพราะเหตุใด หรือแท<จริงควรท่ีจะเปIดกว<าง
ให<องค�กรลักษณะใดเข<าร)วมก็ได< หากเปRนผู< ท่ีมีศักยภาพในการ
ดําเนินการโครงการให<สําเร็จลุล)วง 

๒.๒ ร)างขอบเขตงาน ๓๙ โครงการท่ีเสนอในครั้งนี้มีงบประมาณรวม 
๗๘๙ ล<านบาท แต)มากกว)าร<อยละ ๕๐ นั้นกระจุกตัวอยู) ท่ี ๕ 
โครงการท่ีงบประมาณสูงสุด จึงเห็นควรต<องพิจารณาในเชิงสาระ
ของโครงการใหญ) เหล)านั้น และคํานึงถึงสัดส)วนการจัดสรร
งบประมาณให<มีการกระจายในมิติต)างๆ อย)างเหมาะสม 

๒.๓ มีโครงการจํานวนมากท่ีควรต<องตรวจสอบว)ามีความซํ้าซ<อนกับ
โครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินงานภายใต<งบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. หรือไม) เช)น โครงการวิจัยต<นแบบการจัดระเบียบสายสื่อสาร
ลงดิน โครงการสํารวจพฤติกรรมการใช<โทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบ ๓G 
โครงการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบคุณภาพสัญญาณคลื่นวิทยุ   
ตามแนวชายแดน โครงการศึกษาการใช<ประโยชน�จากคลื่นความถ่ี
ของกิจการโทรทัศน�ท่ีไม)มีการใช<งานแต)ละพ้ืนท่ี (TV White Space) 
โครงการเพ่ิมศักยภาพการรับสื่อสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน      
ในระบบดิจิตอลฯ และกลุ)มโครงการศึกษาการปรับปรุงการใช<   
คลื่นความถ่ีย)านต)างๆ เปRนต<น 

 
 
 



 ๒๒ 
 

๓. ผมมีข<อสังเกตต)อร)างขอบเขตงานของโครงการตามท่ีนําเสนอในระดับ
โครงการดังนี้ 
๓.๑ โครงการจัดทําเครือข)ายอินเทอร�เน็ตไร<สายของศูนย�ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มีการใช<งบประมาณในการติดต้ัง Wi-Fi 
ในศูนย�ศึกษาการพัฒนาฯ เฉลี่ยแต)ละแห)งสูงถึง ๖ ล<านบาท โดยท่ี
ศูนย� เหล)านั้นมีสถานะเปRนหน)วยงานราชการ ซ่ึงสามารถขอ
งบประมาณรัฐได< 

๓.๒ โครงการติดต้ังระบบ ICT และการให<บริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง
ด<วยเทคโนโลยี Wi–Fi ในเขตพ้ืนท่ีสาธารณะของวัด ควรต<องมีเกณฑ�             
การคัดเลือกวัดและระบุเทคโนโลยีให<เหมาะสมด<วย เช)นเดียวกับโครงการ
ส)งเสริมและพัฒนาต<นแบบการให<บริการบรอดแบนด�ในระดับชุมชน 

๓.๓ โครงการส)งเสริมการผลิตรายการโทรทัศน�ระบบดิจิตอลหมวดหมู)เด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับรายการ  
ท่ีต<องการส)งเสริมและกลุ)มเป�าหมายให<ชัดเจนยิ่งข้ึน เช)นเดียวกับ
โครงการส)งเสริมและผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการท่ีเปRน
ประโยชน�สาธารณะ 

๓.๔ โครงการศูนย�การเรียนรู< ICT จิตอาสาแบ)งปCนความรู<สู)โรงเรียน
ห)างไกลฯ ควรระบุพ้ืนท่ีเป�าหมายท่ีชัดเจน เ พ่ือป�องกันการ
ดําเนินการซํ้าซ<อนกับโครงการอ่ืน 

๓.๕ โครงการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�มีการกําหนดให<ผู<รับทุนเลือก
โครงการอย)างน<อย ๑ เรื่องจาก ๑๔ เรื่อง แต)กําหนดงบประมาณไว< 
๒๐ ล<านบาท ซ่ึงอาจสูงเกินไปหากผู<รับทุนเลือกเพียง ๑ – ๒ เรื่อง 
ท้ังนี้ TOR ควรต<องระบุหัวข<อวิจัยและงบประมาณให<สัมพันธ�กัน 
รวมท้ังการวัดความสําเร็จของโครงการ 

๓.๖ โครงการเสริมสร<างความรู<แก)ประชาชนเพ่ือความสามารถในการ
รู<เท)าทันสื่อฯ ซ่ึงงบประมาณสูงถึง ๕๐ ล<านบาท และโครงการ 
NBTC Broadcasting Award ท่ีเปRนเพียงการจัดรายการให<รางวัล
แต)มีงบประมาณค)อนข<างสูง ยังขาดรายละเอียดท่ีจําเปRน และไม)
ระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ”  

๔. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๔๒ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในหมายเหตุท<ายมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
วาระท่ี ๕.๔.๑ ดังนี้ 
“ดิฉันมีความเห็นต)อการพิจารณา (ร)าง) ขอบเขตงานของโครงการประเภทท่ี 

๒ (โครงการตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนด) ประจําปH 
๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๑ จํานวน ๓๙ โครงการ รวมวงเงิน ๗๘๙,๖๖๑,๗๒๘.๕๗ บาท 
และ (ร)าง) ยุทธศาสตร�การจัดสรรเงินกองทุนประเภทท่ี ๒ ประจําปH ๒๕๕๘ 
ดังนี้ 



 ๒๓ 
 

๑. (ร)าง) ขอบเขตงานของ ๓๙ โครงการภายใต<วงเงิน ๗๘๙,๖๖๑,๗๒๘.๕๗ บาท 
ท่ี กทปส. เสนอมานั้น ดิฉันเห็นว)ายังมีการวางแผนจัดสรรกระจุกตัวอยู) 
ซ่ึงควรพิจารณาเกลี่ยให<งบประมาณกระจายไปตามกรอบวัตถุประสงค�
การจัดสรรเงินกองทุนตามท่ีกฎหมายกําหนดอย)างเหมาะสม 

๒. กทปส. ควรต<องกําหนดหลักเกณฑ�การจัดสรรงบประมาณกองทุน       
ท่ีชัดเจน เพ่ือมิให<มีความซํ้าซ<อนกับภารกิจของสํานักงาน กสทช. ในด<าน
ต)างๆ โดยเฉพาะโครงการท่ีมีลักษณะเปRนการจัดให<ประชาชนได<รับ
บริการอย)างท่ัวถึง ต<องไม)มีความซํ้าซ<อนกับการจัดให<มีบริการพ้ืนฐาน
โดยท่ัวถึงตามท่ีกฎหมายกําหนดให<เปRนหน<าท่ีโดยตรงของผู< ได<รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการต<องเปRนผู<ใช<จ)ายงบประมาณดําเนินการด<วย
ตนเอง เพ่ือป�องกันมิให<เปRนการเอ้ือประโยชน�ต)อผู<รับใบอนุญาตใน
ทางอ<อมได< อีกท้ังจะทําให< กทปส. สามารถจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือ
ประโยชน�สาธารณะตามท่ีกฎหมายกําหนดไว<ได<อย)างมีประสิทธิภาพ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ : การแก,ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการจ�ายบําเหน็จพนักงานและ    

การสงเคราะห�ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ : บย. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติไม)เห็นชอบการแก<ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการจ)าย

บําเหน็จพนักงานและการสงเคราะห�ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให<ยังคงใช<ระเบียบ กสทช.ฯ เดิมต)อไป 

 
ประธาน  ได<กล)าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล)าวปIดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.  
 
                                                   
                                                   


