
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห0องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู0เข0าประชุม 
 

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. นายไตรรัตน�  วิริยะศิริกุล  รองเลขาธิการ กสทช.     ปฏิบัติหน<าท่ี เลขานุการ 
 
ผู0ไม�เข0าประชุม 
๑.   นายฐากร  ตัณฑสิทธิ ์  เลขาธิการ กสทช. ติดภารกิจ 
 

ผู0เข0าร�วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ0าหน0าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก?กเกียรติกุล ผู<อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ�  ผู<อํานวยการส)วน รักษาการในตําแหน)ง 
   ผู<อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู<อํานวยการส)วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู<อํานวยการส)วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู<อํานวยการส)วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก)งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวอุไรวรรณ เล็กทับ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค�กร 
๑๓. นางสาวพรวิไล  แจ)มมณี ลูกจ<าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู0ช้ีแจง 
 

๑.     นางนุสรา  หนาแน)น ผู<อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๒.     นายฉันทพันธ�  ขําโคกกรวด   ผู<อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน 
๓.     นางยุพา  จันทร�กระจ)าง ผู<อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 

   ๔.     นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ� ผู<อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๕.    นายชุติเดช  บุญโกสุมภ� ผู<อํานวยการสํานักโครงข)ายพ้ืนฐานการใช<และเชื่อมต)อโครงข)าย  
๖.  นางอัจฉรา ปFณยวณิช        ผู<อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล  
๗.     นายกีรติ  อาภาพันธ�         ผู<อํานวยการสํานักค)าธรรมเนียมและอัตราค)าบริการ 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๘.  นายสมสกุล  ชัยกาญจนศักด์ิ        ผู<เชี่ยวชาญ (ช ๒)  
            รักษาการในตําแหน)งผู<อํานวยการสํานักการคลัง 
๙.     นายจิตตศักด์ิ  ผาสุกจิตธรรม  ผู<อํานวยการส)วน สํานักการคลัง 
๑๐.   นางสาวพรทิพา  ตันติพัฒนะมนตรี ผู<อํานวยการส)วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๑.   นางสาวชนัณภัสร�  วานิกานุกูล ผู<อํานวยการส)วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๒.   นางชาลินี  วันโพธิ์สพ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักทรัพยากรบุคคล 
 
 



๓ 
 

๑๓.   นางกนกวรรณ  ศรชีัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
 สํานักค)าธรรมเนียมและอัตราค)าบริการในกิจการ 
 กระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๔.   นายวรีศักด์ิ แก<วศรีดํา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
 สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๕.    นางพันทิภา  สุทธินนท�  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา                                                  
๑๖.    พันตรีหญิงปนัดดา  อินทราวุธ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ                                                                        
๑๗.     นางลักษมี  ประกอบกิจ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๘.     นางสาวสุจิดา  พูนมากสถิตย�  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักโครงข)ายพ้ืนฐานการใช<และเชื่อมต)อโครงข)าย 
๑๙.    นางสาวลักษมี  นุตตะโร  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
                                                                        สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๒๐.    นายจักรพงษ�  พ้ืนอินต?ะศรี  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักการคลัง 
๒๑.    นางสาวสุชารีย�  ช)างทอง  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒๒.    นายสรรเสริญ  สงวนศักด์ิ  บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๒๓.    นางสาวสุธีรา  จําปIรัตน�  บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๒๔.    นางสาวศันสนีย�  ดัชณาภิรมย�  บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๒๕.    นายธนัญชัย  โรจน�รุ)งเรอืง  บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน     กล)าวเปJดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ประธาน กสทช. เปLนประธานกล)าวเปJด          
การสัมมนาสาธารณะในหัวข<อ “The Future of Internet Regulation”                    
ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ร)วมกับ Centre for European Policy Studies (CEPS) 
ได<จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาภายใต<โครงการวิจัย
แนวโน<มการกํากับดูแลอินเทอร�เน็ตของโลกและข<อพิจารณาสําหรับประเทศไทย 
ซ่ึงมีผู<เข<าร)วมสัมมนาประกอบด<วย ผู<บริหารของสํานักงาน กสทช. และ 
Centre for European Policy Studies (CEPS)  รวมท้ังพนักงานสํานักงาน 
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กสทช. และผู< ท่ี เ ก่ียวข<องจากหน)วยงานภายนอก อาทิ ผู<ประกอบการ
อินเทอร�เน็ต  สมาคมอินเทอร�เน็ต  สถาบันอุดมศึกษา หน)วยงานท่ีเก่ียวข<อง
กับการกํากับดูแลอินเทอร�เน็ต นักวิชาการและผู<สนใจท่ัวไป ประมาณ ๑๒๐ คน 

๒. เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ประธาน กสทช. ได<ร)วมพิธีลงนาม Host 
Country Agreement ระหว)างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว)าง
ประเทศ (ITU)  ในการเปLนเจ<าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016           
ณ ห<องแกรนด� ไดมอนด� บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยมี รองนายกรัฐมนตรี 
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เปLนสักขีพยาน และรัฐมนตรีว)าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร)วมกับ ประธาน กสทช. เปLนผู<ลงนาม
ฝtายรัฐบาลไทย และ เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว)างประเทศ 
(Mr.Houlin Zhao) เปLนผู<ลงนามฝtาย ITU  รวมท้ังได<หารือร)วมกันในประเด็น 
ท่ีเก่ียวข<องกับการจัดงานดังกล)าว  ซ่ึงในวันเปJดงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จเปLนองค�ประธานเปJดงาน โดยมีนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประยุทธ�  จันทร�โอชา) เปLนผู<ถวายคํากราบบังคับทูลรายงาน           
การจัดงาน ITU Telecom World 2016 ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหว)างวันท่ี ๑๔-๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยในวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เปLนพิธี เปJด         
อย)างเปLนทางการ และในวันท่ี ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จะเปJดโอกาสให<กับ
บุคคลท่ัวไป และนักศึกษาอายุไม) ตํ่ากว)า ๑๕ ปIเข<าร)วมงาน ขอขอบคุณ          
ผู<ท่ีเก่ียวข<องในการเตรียมการจัดงาน และประธาน กทค. ซ่ึงรับผิดชอบเปLน
ประธานการประชุมทางวิชาการ หากกรรมการท)านใดมีหัวข<อท่ีคิดว)าจะเปLน
ประโยชน�ขอให<แจ<งเพ่ิมเติมมาได<  

๓.  สํานักงาน กสทช. ได<จัดต้ังสํานักงาน กสทช. เขต ๑๕ สุพรรณบุรี ซ่ึงอยู)ใน
สังกัดสํานักงาน กสทช. ภาค ๑  เพ่ือเปLนการเพ่ิมพ้ืนท่ีในภาคกลาง  โดยได<
เช)าอาคารในตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เปLนสถานท่ีปฏิบัติงาน ซ่ึงขณะนี้ได<
เปJดให<บริการแล<วต้ังแต)วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และจะมีพิธีเปJดอย)างเปLน
ทางการ ในวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  สําหรับรายละเอียดจะแจ<งให<กรรมการทุกท)าน
ทราบต)อไป 

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  :  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ เมษายน   
                             ๒๕๕๙ 
  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ เมษายน 

๒๕๕๙ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  โดยให<แก<ไขตามบันทึกข<อความของ 
กสทช. ประวิทย�ฯ ท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๗๐ ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี 

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙   
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี 

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

กิจการโทรทัศน� ระหว)างวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ – วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๙  ตามเอกสารท่ีประธาน กสท. (พันเอก ดร.นทีฯ) เสนอ       

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓   :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก ดร.เศรษฐพงค�ฯ) 
  

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม       
ตามเอกสารท่ีประธาน กทค. (พันเอก ดร.เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    :   เรื่องเพ่ือทราบ  
 

 รองเลขาธิการ กสทช. ( นายไตรรัตน� วิริยะศิริกุล) ขอให<ท่ีประชุมรับทราบเรื่อง
เพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน  ๑๑ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.  (พันเอก ดร. เศรษฐพงค� 

มะลิสุวรรณ) ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ : รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.                  
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ)   ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม 
๒๕๕๙  จํานวน ๒ ท)าน  ได<แก) พลเอก บุญเลิศ แก<วประสิทธิ์ และ นายวรรณชัย  
สุวรรณกาญจน�  ท้ังนี้  ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<าง       
ท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ  และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช.  พ.ศ. ๒๕๕๓             
ตามเอกสารท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :  รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําปC 

๒๕๕๘ : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  ภบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

ประจําปI ๒๕๕๘  ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๙(๗) ของระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย�ฯ มีความเห็นในประเด็นท่ีคณะกรรมการตรวจสอบภายในได<

ให<ข<อสังเกตไว<  ได<แก) การสอบบัญชีการเงิน พัสดุ ซ่ึงส)วนใหญ)ยังเปLน
ข<อบกพร)องเดิมๆ การสอบทานโครงการคือพบว)าขาดรายละเอียดแผนงาน
โครงการและขาดการระบุผลท่ีต<องการบรรลุ รวมถึงตัวชี้วัด (KPIs) ทําให<        
ไม)สามารถประเมินผลได< เรื่องการตรวจสอบงบการเงินท่ีไม)สามารถสอบทาน
ข<อมูลหลักฐานเก่ียวกับอาคารและอุปกรณ�ได< เนื่องจากไม)มีรายงานตรวจนับ
พัสดุ ส)วนเงินกันเหลื่อมปI ๒๕๕๘/๒๕๕๗ พบว)าวงเงินตํ่ากว)าเงินกันท่ีได<รับ  
การอนุมัติจากท่ีประชุม กสทช. นัดพิเศษ จํานวน ๓๔.๔๙ ล<านบาท อันจะมี
ผลกระทบต)อเงินนําส)งเปLนรายได<ของแผ)นดิน ซ่ึงอาจต<องมีการตรวจสอบว)า
เกิดจากเหตุใดอย)างไร และมีส)วนท่ีไม)เปLนไปตามมาตรฐานบัญชี เช)นการ
คํานวณภาระผูกพันผลประโยชน�ของพนักงาน หรือสัญญาเช)าระยะยาว ต<องเปLน
สัญญาเช)าทางการเงิน แต)สํานักงาน กสทช. จัดเปLนสัญญาเช)าดําเนินงาน เปLนต<น 
ในส)วนอ่ืนยังมีปFญหาการไม)เปJดเผยข<อมูลภาระผูกพันตามท่ี กสทช. เห็นชอบ 
ฯลฯ ดังนั้น จึงขอให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการทบทวนแก<ไขปรับปรุง      
ให<เรียบร<อย 



๗ 
 

 ๒. กสทช. สุภิญญาฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๐๐ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน  
                                   ๒๕๕๙  ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุมดังนี้ 

“ดิฉันมีข<อสังเกตต)อรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในประจํ าปI  ๒๕๕๘ ว) า มีประเด็นการตรวจสอบและ
ข<อเสนอแนะท่ีสําคัญ โดยเฉพาะประเด็นการตรวจสอบด<านพัสดุ ภายใต<
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ<างท่ียังมีกรณีท่ีเชิญผู<รับจ<างเพียงรายเดียวให<ยื่นเสนอ
ราคา และการควบคุมพัสดุ  ท่ียังไม)ได<กําหนดแนวทางการจัดการเก่ียวกับ
ทรัพย�สินท่ีเปLนลายลักษณ�อักษร รวมถึงกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในต้ังข<อสังเกตในภาพรวมของการตรวจสอบภายใน ประจําปI ๒๕๕๘ 
สําหรับงวด ๖ เดือนหลังสิ้นสุดในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้ ว)าส)วนมาก
เปLนข<อบกพร)องเดิม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบภายในเสนอแนะให<มีการ
ปรับปรุงแก<ไขแล<วในการจัดทํารายงานตรวจสอบภายใน สําหรับงวด ๖ เดือนแรก 
สิ้นสุดในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ แต)สํานักงานยังดําเนินการปรับปรุงแก<ไข
ไม)แล<วเสร็จ ซ่ึงเห็นควรท่ีสํานักงานจะต<องพิจารณาเร)งรัดปรับปรุงแก<ไขโดยเร็ว 
 อนึ่ง ดิฉันมีข<อสังเกตเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพย�สินท่ีสํานักงาน 
กสทช. ได<รับมาตามกฎหมาย แต)ไม)ปรากฏรายละเอียดในรายงานการตรวจสอบ 
กล)าวคือ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ซ่ึงเลขาธิการ สํานักงาน กสทช. 
ได<ให<ข)าวต)อสาธารณะว)ามีการจัดประกวดราคาเพ่ือให<เอกชนเข<าดําเนินการ
สถานีวิทยุ ๑ ปณ. FM ๙๘.๕ MHz (กรุงเทพฯ) ตลอดจนพร<อมเปJดให<เอกชน
รายอ่ืนเข<าดําเนินการสถานีวิทยุ ๑ ปณ. ในต)างจังหวัด เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘ และดิฉันได<มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๘๒ ลงวันท่ี ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ เรียนประธาน กสทช. ประธาน กสท. และเลขาธิการ กสทช. เพ่ือให<
รวบรวมข<อเท็จจริงและตรวจสอบในกรณีดังกล)าวว)าเปLนไปโดยชอบด<วยกฎหมาย
แล<วหรือไม) (เอกสารแนบ) แต)อย)างไรก็ดีไม)ปรากฏผลการตรวจสอบในรายงานฉบับนี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓   : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ : มท.  
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได<แต)งต้ังเจ<าพนักงานผู<ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
 
 
 



๘ 
 

หมายเหตุ                  กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคมฯ ว)ารายงานเดือนมีนาคมมีแต)เนื้อหาเรื่องการจับกุม แต)ไม)มีเรื่องการตรวจ
รับรองมาตรฐาน ท้ังท่ีปกติจะมีการรายงานมาคู)กัน ส)วนท่ีมีการรายงานการจับกุม
เครื่องอุปกรณ� ๒๑๐ เครื่อง และกําหนดโทษปรับนั้น เนื่องจากตามกฎหมายมีการกําหนด
กรอบไว<ไม)เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นจึงฝากพิจารณาด<วยว)า หากเปLนกรณีการทํา
ผิดซํ้าของรายเดิม อาจจะต<องพิจารณาเพ่ิมโทษ ซ่ึงกฎหมายได<กําหนดให<มีโทษจําไว<ด<วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔   : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ : ทท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได<แต)งต้ังเจ<าพนักงานผู<ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม
ประจําเดือนเมษายน  ๒๕๕๙ กรณีการทดสอบ การจดทะเบียน และการรับรอง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   กสทช. ประวิทย�ฯ   มีข<อสังเกต เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ 

วิทยุคมนาคมว)ารายงานเดือนเมษายน มีแต)เนื้อหาเรื่องการตรวจรับรองมาตรฐาน 
แต)ไม)มีเรื่องการจับกุม  ท้ังท่ีปกติจะมีการรายงานมาคู)กัน จึงทําให<เกิดข<อสงสัยว)า
เกิดจากกรณีท่ีแต)ละสํานักทํางานคนละเดือนกันหรือไม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๑ ส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๑   
                              มีนาคม ๒๕๕๙ : ลย. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๑ สิ้นสุด ณ วันท่ี 

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ท้ังนี้ ตามข<อ ๗๘ ของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการรับ การจ)ายและ
การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                  กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกตเรื่องหนี้สงสัยจะสูญ โดยขอให<สํานักงาน กสทช. 

ติดตามผลทางคดี เพ่ือมิให<คดีขาดอายุความ  รวมท้ังการใช<ถ<อยคําท่ีเหมาะสมใน
สรุปรายงาน แทนคําว)า “กําไรขาดทุน” เนื่องจากอาจทําให< เข< าใจว)า
สํานักงาน กสทช.  มีกําไรขาดทุน เพราะโดยหลักเม่ือสํานักงาน กสทช. มีเงินเหลือจ)าย
จะต<องนําส)งเปLนรายได<แผ)นดิน   ส)วนการรายงานเหตุการณ�สําคัญท่ีมีการกล)าวถึง
การประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายนนั้น  เห็นว)าแม<เหตุการณ�จะสําคัญจริง 
แต)เหตุการณ�ดังกล)าวก็ไม)ได<เกิดในกรอบระยะเวลาท่ีต<องรายงาน           

 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : การจัดทําตัวช้ีวัด (KPIs) ระดับสํานัก ของสํานักงาน กสทช. ประจําปC ๒๕๕๙ 
: บย. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบการจัดทําตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานัก ของสํานักงาน กสทช. ประจําปI 
๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

   
หมายเหตุ                   ๑. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข<อสังเกต ประเด็นตัวชี้วัดเพิ่มเติม ตามมิติที่ ๑ ตัวชี้วัด

ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล ขอให<สํานักงาน กสทช. แยกให<ชัดเจนว)าตัวชี้วัดใด
เปLนตัวชี้วัดตามนโยบายของรัฐบาล หรือตัวชี้วัดตามนโยบายของเลขาธิการ กสทช.  
และฝากพิจารณาเพ่ิมเติมประเด็นการกํากับดูแลท่ีสําคัญและควรมีการ
ประเมินในปIนี้ด<วย ยกตัวอย)างเช)นเรื่องราคาค)าบริการท่ีมีการประกาศไว<ว)า 
หลังจากการประมูลคลื่นความถ่ีแล<ว ราคาค)าบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีจะตํ่าลง 
หรือกรณีปFญหาใหญ)ในช)วงท่ีผ)านมาคือเรื่องการโอนย<ายเลขหมายไม)สําเร็จ 
ภายหลังจากท่ีมีการดําเนินการให<โอนย<ายผ)าน ร<านสะดวกซ้ือ โดยอาจจะ
กําหนดเรื่องการแก<ปFญหาดังกล)าวไว<เปLน KPI ด<วย 

 ๒. กสทช. สุภิญญาฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๐๐ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙     
                                   ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุมดังนี้ 

“ดิฉันมีข<อสังเกตต)อข<อเสนอของสํานักงาน เพ่ือให<ท่ีประชุม กสทช. รับทราบ
เก่ียวกับการจัดทําตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานัก ของสํานักงาน กสทช. ประจําปI 
๒๕๕๙ โดยเห็นว)าตัวชี้วัดระดับสํานักควรพิจารณาดําเนินการเพ่ิมเติมให<
สอดคล<องกับกฎหมาย กล)าวคือ ในประเด็นตามแผนแม)บทการบริหาร        
คลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ซ่ึงต<องกําหนดตัวชี้วัดในการดําเนินการเรียกคืน
คลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหม)หรือปรับปรุงการใช<งาน ซ่ึงปFจจุบันคลื่น
ความถ่ีท่ีใช<ในกิจการกระจายเสียงยังอยู)ระหว)างกระบวนการพิจารณากําหนด
ระยะเวลาท่ีแน) นอนในการคืนคลื่ นความถ่ี  ตามมาตรา ๘๓ แห) ง พ.ร.บ.                   
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต)อย)างไรก็ตาม ไม)ปรากฏตัวชี้วัด     
ท่ีชัดเจนในกรณีนี้  รวมท้ังตัวชี้วัดในระดับสํานักของ มส. ข<อ ๑.๑ ท่ีเก่ียวข<อง
กับการตรวจสอบความชอบด<วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�นั้น ในส)วนท่ีเก่ียวข<องกับ
มาตรา ๘๒ วรรคสอง แห)ง พ.ร.บ.องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สํานักงานต<องมีแผนดําเนินการให<เปLนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด กล)าวคือ 
กสทช. ต<องเปJดเผยข<อมูลและผลการตรวจสอบให<สาธารณชนทราบ ซ่ึงเปLน
กรณีท่ีสํานักงานต<องดําเนินการให<เปLนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด” 

 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ :  รายงานผลการปฎิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� 
มานะกิจ) ประจําเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๕๙ – เดือนเมษายน ๒๕๕๙ : กสทช. 
พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ) 

ประจําเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๕๙ – เดือนเมษายน  ๒๕๕๙  จํานวน ๓  ท)าน  ได<แก)    
นายสมัคร  เชาวภานันท�   นายสุนทร  เหมทานนท�   และ  นายภาณุ  ต)อตระกูล   ท้ังนี้ 
ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช.           
พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ�นันท�) 

ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ : กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร. ธวัชชัย 
จิตรภาษ�นันท�) ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๓ ท)าน 
ได<แก) พลตรี ชัยณรงค� เชิดชู  นายทศพร  ซิมตระการ และ ดร. วิษณุ ตัณฑวิรุฬห�               
ท้ังนี้   ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว)าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา 
ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช)วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓           
ตามเอกสารท่ี กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ :  รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู0กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนเมษายน  
๒๕๕๙ : คส.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู<กระทําความผิดเก่ียวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนเมษายน  
๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   กสทช. ประวิทย�ฯ ชื่นชมท่ีมีการรายงานเรื่องดังกล)าวให<ท่ีประชุมทราบเปLนครั้งแรก         

ซ่ึงถือเปLนรายงานท่ีดี ทําให<สามารถติดตามตรวจสอบต)อไปได<  
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ :  การช้ีแจงข0อเท็จจริงเรื่องการดําเนินการของสํานักงาน กสทช. กรณีการประมูล
คล่ืนความถ่ีย�าน ๙๐๐ MHz  และการจัดทําบันทึกความตกลงว�าด0วยการ
คุ0มครองผู0ใช0บริการ: กทค.  ปท.๑  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการชี้แจงข<อเท็จจริงเรื่องการดําเนินการของสํานักงาน กสทช. กรณีการประมูล

คลื่นความถ่ีย)าน ๙๐๐ MHz และการจัดทําบันทึกความตกลงว)าด<วยการคุ<มครอง
ผู<ใช<บริการ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ :  การเดินทางไปต�างประเทศของ กสทช. คณะอนุกรรมการ  ผู0บริหารและ

พนักงาน กสทช. : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการตรวจสอบค)าใช<จ)ายในการเดินทางไปต)างประเทศของสํานักงาน 

กสทช. ประจําปI ๒๕๕๙ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ของสํานักงาน         
การตรวจเงินแผ)นดิน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

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

เพ่ือให<เปLนไปตามมติคณะรัฐมนตรีและข<อสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผ)นดิน 
ท่ีว)ายังมีค)าใช<จ)ายไปต)างประเทศรวมอยู)ในค)าใช<จ)ายการฝ�กอบรม โดยระบุอยู)ใน
ขอบเขตทีโออาร�   ซ่ึงไม)เปLนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี   ท้ังนี้ขอให<ชี้แจง     
ต)อข<อสังเกตดังกล)าวด<วย 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ :   เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ

กิจการโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... : กสท.  นส. 
 
มติท่ีประชุม                ๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร)างประกาศ กสทช. เรื่อง ค)าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

                              ๒. มอบอํานาจให< กสท.ปฏิบัติหน<าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห)งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให<มีการรับฟFงความคิดเห็น
สาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ก)อนนําร)างประกาศฯ ฉบับท่ีผ)านการรับฟFง
ความคิดเห็นสาธารณะเรียบร<อยแล<ว เสนอต)อ กสทช. เพ่ือพิจารณา  

 



๑๒ 
 

หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙  ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง ร)างประกาศ กสทช. เรื่องค)าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

                               ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๓๙ ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้  
“๑. การท่ีร)างประกาศกําหนดเพ่ิมระดับข้ันของอัตราการคิดค)าธรรมเนียมเปLน   

๕ ข้ัน อาจก)อให<เกิดแรงจูงใจต)อผู<ประกอบกิจการในอันท่ีจะคงระดับ
รายได<ไว<ในข้ันท่ีเสียค)าธรรมเนียมอัตราตํ่า โดยอาจใช<วิธีการต)างๆ เช)น 
การแตกกลุ)มแยกบริษัท ดังนั้นอาจต<องพิจารณากําหนดเรื่องการ       
คิดรายได<รวมในระดับกลุ)มบริษัทประกอบไว<ด<วย เพ่ือความรอบคอบใน
การป�องกันปFญหา เช)นเดียวกับท่ี กลต. มีการกําหนดหลักเกณฑ�ดังกล)าวไว< 

๒. กรณีการประกอบกิจการช)องดิจิตอลและอนาล็อกของผู<รับใบอนุญาต             
รายเดียวกันหรือในเครือเดียวกัน การท่ีมิได<กําหนดสัดส)วนของรายได<ไว< 
แต)เปJดให<ผู<ประกอบกิจการเปLนฝtายแจ<งหรือแสดงรายได<เองนั้น อาจทําให<
เกิดช)องว)างในการแจ<งหรือแสดงข<อมูลท่ีคลาดเคลื่อนจากความเปLนจริง
และก)อให<เกิดสภาพของการประกอบกิจการท่ีบิดเบือนไปได< โดยเฉพาะ
ในกรณีของช)อง ๓ ๗ และ ๙ ท่ีมีการออกอากาศช)องดิจิตอลและ
อนาล็อกคู)ขนานกันอยู)” 

                               ๓. กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๑๒๔ ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ขอให<แนบบันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม จํานวน ๒ หน<า  
ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
วาระท่ี ๒.๑ 

 ๔. กสทช. สภุิญญาฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๐๐ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
                                   ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุมดังนี้ 

“ดิฉันขอยืนยันความเห็นตามบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๘๓ ลงวันท่ี ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙  ซ่ึงได<ต้ังข<อสังเกตและเปJดเผยความเห็นในการพิจารณา 
(ร)าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน�และ
กิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ เรื่อง ค)าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... ในการประชุม กสท. 
ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๙ เม่ือวันจันทร�ท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไว< ดังนี้ 
๑. เนื่องจากท่ีประชุมได<มีการอภิปรายถึงการกําหนดอัตราค)าธรรมเนียมแบบ

ก<าวหน<าโดยคณะอนุกรรมการประเมินมูลค)าคลื่นความถ่ีและกําหนด
โครงสร<างอัตราค)าธรรมเนียมฯ เสนอแบ)งเปLน ๕ ข้ัน ได<แก) รายได< ๐-๕ ล<านบาทแรก 
อัตราร<อยละ ๐.๕๐ เกินกว)า ๕ ล<านบาท ถึง ๕๐ ล<านบาท ร<อยละ ๑.๐๐  
เกินกว)า ๕๐ ล<านบาท ถึง ๕๐๐ ล<านบาท ร<อยละ ๑.๕๐ เกินกว)า ๕๐๐ ล<านบาท
ถึง ๑,๐๐๐ ล<านบาท ร<อยละ ๑.๗๕ และเกินกว)า ๑,๐๐๐ ล<านบาทข้ึนไป         
ร<อยละ ๒.๐๐  ท้ังนี้ท่ีประชุมเสียงข<างมากเห็นว)า ควรมีการปรับอัตรา



๑๓ 
 

ข้ันบันได โดยเก็บค)าธรรมเนียมรายได<เกินกว)า ๕๐ ล<านบาทถึง ๕๐๐ ล<านบาท 
เปLนอัตราร<อยละ ๑.๐๐ ท้ังนี้เพ่ือเปLนการส)งเสริมการเปลี่ยนผ)านโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล อาทิ ประเภทหมวดหมู)ความคมชัดปกติด<วยนั้น 
ดิฉันเห็นชอบให<นําการปรับอัตราค)าธรรมเนียมตามมติ กสท.เสียงข<างมาก
เพ่ือไปนําไปรับฟFงความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังจากหน)วยงานของรัฐ และ 
ผู<ประกอบการ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาอย)างรอบด<านอีกครั้งใน
ภายหลัง และเพ่ือให<เปLนไปตามมาตรา ๔๒ แห)งพระราชบัญญัติองค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ท่ี กําหนดให<  กสทช. มีอํานาจกําหนดอัตรา
ค)าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ โดยคํานึงถึงรายจ)ายในการกํากับดูแลการใช<
คลื่นความถ่ีและการกํากับดูแลการประกอบกิจการอย)างมีประสิทธิภาพ 

๒. อย)างไรก็ตามในเรื่องการพิจารณาจัดเก็บค)าธรรมเนียมแบบก<าวหน<า 
จําเปLนต<องคํานึงถึงหลักความเปLนธรรมไม)เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะกรณีการ
จัดเก็บค)าธรรมเนียมช)องรายการท่ีออกอากาศคู)ขนานท้ังบริการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล ซ่ึงดิฉันขอยืนยันความเห็น 
ตามบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๙/๐๐๕ เม่ือวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ว)า กสท.
ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนเรื่องสัดส)วนการเข<าถึงโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลและการแจกแจงรายได<ระหว)างบริการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
แอนะล็อกและระบบดิจิตอล ซ่ึงดิฉันเห็นว)าการจัดเก็บค)าธรรมเนียมจาก
การประกอบกิจการโทรทัศน�ระบบดิจิตอล ต<องคํานวณจากรายได<ของการ
ประกอบกิจการจากสัดส)วนการเข<าถึงบริการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอลผ)าน
แพลตฟอร�มภาคพ้ืนดิน เคเบ้ิลและดาวเทียม เนื่องจากเง่ือนไขของการ
กํากับดูแลตามประกาศ Must Carry นั้นมีผลเปLนการเพ่ิมจํานวนผู<รับชม
บริการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ซ่ึงเปLนประโยชน�ต)อการ
แสวงหารายได<จากการโฆษณาด<วย ดังนั้น หาก กสท. ไม)กําหนดแนวทาง
หรือระยะเวลาในการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกท่ีชัดเจน         
โดยยังเปJดให<ผู<รับใบอนุญาตท้ังสามราย ได<แก) บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน�และวิทยุ จํากัด และ บริษัท อสมท. จํากัด 
(มหาชน) ต)างเปLนฝtายกําหนดการใช<เกณฑ�ในการแจกแจงรายได<ท่ีแตกต)างกัน 
ย)อมส)งผลต)อความได< เปรียบเสียเปรียบในเรื่องการจัดเก็บรายได<
ค)าธรรมเนียมระหว)างผู<รับใบอนุญาตและขัดต)อหลักความเปLนธรรม       
ไม)เลือกปฏิบัติในการกํากับดูแล” 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  :  เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑:    สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติมต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและ 
   รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� : กทค. ทท. 

 
มติท่ีประชุม               ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค.  ท่ีมีต)อสรุปความคิดเห็น

เพ่ิมเติมต)อร)างประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�   ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ ให<สํานักงาน 
กสทช. นําไปลงเผยแพร)ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช.  

                             ๒.  ให<สํานักงาน กสทช.  นาํประกาศ  กสทช. เรื่องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� และระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการรับตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�  เสนอประธาน กสทช.  
เพ่ือลงนามก)อนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให<มีผลบังคับใช<ต)อไป       
ท้ังนี้ เพ่ือให<เปLนไปตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติมต)อร)างประกาศ กสทช.         
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒:   ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ 
   อุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนท่ีทางบก ย�านความถ่ีวิทยุ  

   MF/HF   ภายหลังการรับฟTงความคิดเห็นของผู0มีส�วนได0เสียและประชาชนท่ัวไป : 
กทค. ทท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค.  ท่ีมีต)อสรุปรายงาน                      

ผลการรับฟFงความคิดเห็นต)อร)างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก 
ย)านความถ่ีวิทยุ  MF/HF ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. 
นําไปลงเผยแพร)ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต)อไป 

                              ๒. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร)างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก 
ย)านความถ่ีวิทยุ  MF/HF  ท้ังนี้ ให<นําประกาศดังกล)าว เสนอประธาน กสทช.      
เพ่ือลงนามก)อนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให<มีผลบังคับใช<ต)อไป 

 
 
 



๑๕ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก 
ย)านความถ่ีวิทยุ MF/HF ภายหลังการรับฟFงความคิดเห็นของผู<มีส)วนได<เสียและ
ประชาชนท่ัวไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓   :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การจ0างท่ีปรึกษาโครงการประเมินค�างานและปรับปรุงระบบการบริหาร

ค�าตอบแทน : บย. พย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการให<สํานักงาน กสทช. จัดจ<างท่ีปรึกษาต)างชาติ เพ่ือดําเนินโครงการ

ประเมินค)างานและปรับปรุงระบบการบริหารค)าตอบแทน ระยะท่ี ๑ ภายในวงเงิน
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้           
ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามระเบียบในการคัดเลือกท่ีปรึกษาต)างชาติ          
ท่ีเหมาะสมเพ่ือดําเนินโครงการต)อไป โดยให<พิจารณาจากตัวเลือกต)างๆ             
ในจํานวนท่ีเหมาะสม 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑  เรื่อง การจ<างท่ีปรึกษาโครงการประเมินค)างานและปรับปรุงระบบ
การบริหารค)าตอบแทน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การแก0ไขหลักเกณฑ�การจ�ายเงินค�าตอบแทนประจาํปCตามระเบียบ กทช. ว�าด0วย

การเบิกจ�ายเงิน ค�าตอบแทนประจําปC พ.ศ. ๒๕๕๐ : บย. 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายให<สํานักงาน กสทช. รับข<อคิดเห็นท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการจัดทํา
ข<อมูลเพ่ิมเติม รวม ๒ เรื่อง ได<แก) ๑) การจัดทําข<อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับอัตรา
ค)าตอบแทนประจําปIสูงสุดของหน)วยงานอ่ืน  ๆท่ีทําหน<าท่ี Regulator เพ่ือเปLน Benchmark 
ในการพิจารณา  อาทิ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห)งชาติ  ธนาคารแห)งประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย�แห)งประเทศไทย และ ๒) เรื่องการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๑๓ 
แห)ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ว)าจะต<องมีแนวทางปฏิบัติ
อย)างไร และให<นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป 

 
หมายเหตุ กสทช. พลเอก สุกิจฯ ไม)ได<อยู)ร)วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ :  การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช�วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ :  ทบ. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติการแต)งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช)วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ จํานวน ๔ คณะ ซ่ึงเปLนการใช<
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห)ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน<าท่ี และวาระการปฏิบัติงาน ๑ ปI นับต้ังแต)
วันท่ีมีคําสั่งแต)งต้ัง  ท้ังนี้ โดยให<ได<รับค)าตอบแทน ค)าเบ้ียประชุม ตามข<อ ๑๔(๒) 
ข<อ ๑๕ และ ข<อ ๑๗ ของ ระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการประชุม ค)าตอบแทน และ
ค)าใช<จ)ายของคณะอนุกรรมการ และ คณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ได<แก) 

                                  ๑) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ กระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 

 (๑)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง   ประธานอนุกรรมการ 
 (๒)  นายชาญวิทย� อมตะมาทุชาติ  อนุกรรมการ 
 (๓)  นายเอกนิติ  นิติทัณฑ�ประภาศ  อนุกรรมการ 
 (๔)  นายนรชัย  ศรีพิมล    อนุกรรมการ 
 (๕)  รองเลขาธิการสายงานยุทธศาสตร�  อนุกรรมการ 
       และกิจการองค�กร 
 (๖)  ผู<จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขานุการ 
 (๗)  พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู<ช)วยเลขานุการ 
                                      ๒) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจยัและพัฒนากิจการ  
                                          กระจายเสียง กิจการโทรทัศน�  และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ   
 (๑)   ผู<อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� ประธานอนุกรรมการ 

  และคอมพิวเตอร�แห)งชาติ   
(๒)   ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือผู<แทน  อนุกรรมการ 
(๓)   ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู<แทน  อนุกรรมการ 
(๔)   ผู<อํานวยการสํานักงบประมาณ หรือผู<แทน อนุกรรมการ 
(๕)   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ อนุกรรมการ 
       และสังคมแห)งชาติ หรือผู<แทน 
(๖)   รองศาสตราจารย� จารุพร  ไวยนันท�  อนุกรรมการ 
(๗)   นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ์   อนุกรรมการ 
(๘)   นายพงศธร  สัจจชลพันธ�   อนุกรรมการ 
(๙)   นายสาธิต  อนันตสมบูรณ�   อนุกรรมการ 
(๑๐) นายเชิดชัย  มีคํา    อนุกรรมการ 



๑๗ 
 

(๑๑) ผู<จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขานุการ 
(๑๒) พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู<ช)วยเลขานุการ 
(๑๓) พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู<ช)วยเลขานุการ 

๓) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณท่ีใช<จ)ายจากเงินกองทุน 
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 

 (๑)   ผู<อํานวยการสํานักงบประมาณ  ประธานอนุกรรมการ 
(๒)   ปลัดสํานักนายกรัฐมตรี หรือผู<แทน  อนุกรรมการ  
(๓)   ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู<แทน  อนุกรรมการ 

 (๔)   อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู<แทน  อนุกรรมการ 
(๕)   ผู<อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� อนุกรรมการ 

        และคอมพิวเตอร�แห)งชาติ หรือผู<แทน 
(๖)   พลอากาศโท สุรศักด์ิ  ทุ)งทอง  อนุกรรมการ 
(๗)   นายประสงค�ศักด์ิ  บุญเดช   อนุกรรมการ 
(๘)   พันเอก ดร. เจียรนัย  วงศ�สอาด  อนุกรรมการ 
(๙)   นายสมศักด์ิ  พจน�ปฏิญญา   อนุกรรมการ 
(๑๐) นายสมชาย  ศักดาเวคีอิศร   อนุกรรมการ 
(๑๑) ผู<จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขานุการ 
(๑๒) พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู<ช)วยเลขานุการ 
(๑๓) พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู<ช)วยเลขานุการ 

๔) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร�กองทุนวิจัยและพัฒนา  
    กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 

(๑)   รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ ประธานอนุกรรมการ 
   และสังคมแห)งชาติ (นายชาญวิทย� อมตะมาทุชาติ)   

(๒)   ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือผู<แทน  อนุกรรมการ 
(๓)   ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู<แทน  อนุกรรมการ 
(๔)   ผู<อํานวยการสํานักงบประมาณ หรือผู<แทน อนุกรรมการ 
(๕)   อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู<แทน  อนุกรรมการ 
(๖)   ดร. รอม หิรัญพฤกษ�   อนุกรรมการ 
(๗)   พลอากาศตรี สุทธิพันธุ�  ต)ายทอง  อนุกรรมการ 
(๘)   พลเอก รัชกฤต  กาญจนวัฒน�  อนุกรรมการ 
(๙)   ดร. สุธี  ผู<เจริญชนะชัย   อนุกรรมการ 
(๑๐) นายวิศรุต  สนธิชัย   อนุกรรมการ 
 
 
 
 



๑๘ 
 

(๑๑) รองเลขาธิการสายงานกิจการกระจายเสียง อนุกรรมการ 
 และกิจการโทรทัศน� ของสํานักงาน กสทช. 
 หรือผู<แทน 
(๑๒) รองเลขาธิการสายงานกิจการโทรคมนาคม  อนุกรรมการ 
 ของสํานักงาน กสทช. หรือผู<แทน 
(๑๓)  รองเลขาธิการสายงานบริหารคลื่นความถ่ี อนุกรรมการ 
 ของสํานักงาน กสทช. หรือผู<แทน 
(๑๔)  ผู<จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขานุการ 
(๑๕)  พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู<ช)วยเลขานุการ 
(๑๖)  พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู<ช)วยเลขานุการ  
 

ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแต)งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช)วยเหลือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ทั้ง ๔ คณะ
ข<างต<น  ให<สํานักงาน กสทช.ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม 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 ๔/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ การแต)งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช)วยเหลือสนับสนุน          
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ :  ปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจ�าย ประจําปC ๒๕๖๐ : คณะอนุกรรมการพิจารณา

งบประมาณฯ   ยย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจ)าย ประจําปI ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ ของ

ระเบียบ กสทช. ว)าด<วยการงบประมาณของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง ปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจ)าย ประจําปI ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การพิจารณางบประมาณรายจ�าย เพ่ือสนับสนุนงบประมาณโครงการไถ�ชีวิต    
โค - กระบือ เพ่ือถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู�หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปC และสมเด็จพระนางเจ0าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ : ยย. 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให<การสนับสนุนงบประมาณโครงการไถ)ชีวิตโค- กระบือ เพ่ือถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ<าอยู)หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปI และสมเด็จพระนางเจ<าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ให<แก) คณะกรรมการโครงการไถ)ชีวิตโค-กระบือฯ   
สภานิติบัญญัติแห)งชาติ เปLนเวลา ๑ สัปดาห� จํานวนเงิน ๒.๓๗๐ ล<านบาท และร)วม
ทูลเกล<าทูลกระหม)อมถวายเงินเปLนพระราชกุศล จํานวนเงิน ๕.๐๐๐ ล<านบาท        
รวมเปLนเงินท้ังสิ้น ๗.๓๗๐ ล<านบาท โดยจัดสรรงบประมาณรายจ)ายจากรายการ
ค)าใช<จ)ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. 
ประจําปI ๒๕๕๙ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สํานักงาน กสทช.   

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๕ การพิจารณางบประมาณรายจ)าย เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ
โครงการไถ)ชีวิตโค - กระบือ เพ่ือถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ<าอยู)หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปI และสมเด็จพระนางเจ<าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ :  ร� างระเบียบ กสทช. ว� าด0 วยค� าใช0จ� ายในการบริหารงาน พ.ศ. . . . .  : 
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในฯ   นย. 

   
มติท่ีประชุม เห็นชอบร)างระเบียบ กสทช. ว)าด<วยค)าใช<จ)ายในการบริหารงาน พ.ศ. ....              

ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายใน
สํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ ให<รับข<อคิดเห็นของท่ีประชุมไปเพ่ิมเติมคํานิยามคําว)า 
“กรรมการ” เพ่ือให<มีความชัดเจนยิ่งข้ึน 

 
หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๖  เรื่อง ร)างระเบียบ กสทช. ว)าด<วยค)าใช<จ)ายในการบริหารงาน พ.ศ. .... 
                               ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ  มีข<อสังเกต ต)อข<อ๖ ของร)างระเบียบท่ีให<อํานาจเลขาธิการ กสทช. 

อนุมัติเบิกจ)ายได<  ในกรณีค)าใช<จ)ายในการบริหารงานของสํานักงาน กสทช. ท่ีมิได<
กําหนดไว<  หรือไม)สามารถจ)ายได<ตามหลักเกณฑ�หรืออัตราท่ีได<กําหนดไว<      
ตามระเบียบนี้ว)าเม่ือมีการใช<อํานาจตามข<อดังกล)าว ก็ขอให<รายงานประธาน กสทช. 
ทราบด<วย เพ่ือให<เกิดการบันทึกว)ามีกรณีลักษณะใดอย)างไรบ<างท่ีต<องใช<ดุลพินิจ
ตามข<อดังกล)าว เพ่ือจะได<ใช<เปLนข<อมูลในการปรับปรุงระเบียบให<เหมาะสมต)อไป 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖    : เรื่องอ่ืนๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑   :    ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช0อัตราค�าตอบแทนการเช่ือมต�อ
โครงข�ายโทรคมนาคมท่ีเปYนอัตราอ0างอิง : กทค.   ชท. 
 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต)อสรุปผลการรับฟFง
ความคิดเห็นสาธารณะต)อร)างประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช<อัตรา
ค)าตอบแทนการเชื่อมต)อโครงข)ายโทรคมนาคมท่ีเปLนอัตราอ<างอิง ท้ังนี้ ให<สํานักงาน 
กสทช. นําไปเผยแพร)ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต)อไป 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร)างประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช<
อัตราค)าตอบแทนการเชื่อมต)อโครงข)ายโทรคมนาคมท่ีเปLนอัตราอ<างอิง            
ท้ังนี้ ให<นําร)างประกาศดังกล)าวข<างต<นเสนอประธาน กสทช. ลงนาม ก)อนนําไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต)อไป 

  
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๖.๑ ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช<อัตรา
ค)าตอบแทนการเชื่อมต)อโครงข)ายโทรคมนาคมท่ีเปLนอัตราอ<างอิง 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๔๐ ลงวันท่ี ๗  มิถุนายน ๒๕๕๙  
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุมวาระท่ี ๖.๑  ดังนี้ 

    “เนื่องจากประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค)าตอบแทนการเชื่อมต)อโครงข)าย
โทรคมนาคมท่ีเปLนอัตราอ<างอิง พ.ศ. ๒๕๕๗ กําลังจะสิ้นสุดระยะเวลาการ
บังคับใช<ในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นี้ ดังนั้นโดยหลักการแล<วผมจึง
เห็นชอบและเห็นถึงความจําเปLนท่ีจะต<องดําเนินการออกประกาศเรื่องดังกล)าว
ให<ทันต)อระยะเวลา เพ่ือไม)เกิดสุญญากาศของการกํากับดูแล อย)างไรก็ตาม       
ต)อกรณีท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอแนวทางการออกประกาศเพ่ือขยาย
ระยะเวลาการใช�อัตราอ�างอิงเดิมออกไปจนถึงสิ้นป� พ.ศ. ๒๕๕๙ แทนแนวทาง
การออกประกาศกําหนดอัตราค)าเชื่อมต)อโครงข)ายฉบับใหม) โดยชี้แจงว)า 
เนื่องจากการดําเนินการศึกษาอัตราค"าตอบแทนการเชื่อมต"อโครงข"าย
โทรคมนาคมในระบบ 4G ยังคงอยู"ระหว"างดําเนินการ ยังไม"แล�วเสร็จนั้น          
ผมเห็นว"าสํานักงาน กสทช. ได�เคยดําเนินการจัดจ�างบริ ษัทท่ีปรึกษา          
เดเทคอน เอเชีย-แปซิฟ7ค จํากัด (Detecon) ทําการคํานวณอัตราค"าเชื่อมต"อ
โครงข"ายฯ ท่ีเปBนอัตราอ�างอิงไว�แล�ว โดยผลการศึกษาพบว"า ต�นทุนค"าบริการ
เชื่อมต"อโครงข"ายฯ ประเภท Call Termination ในป� พ.ศ. ๒๕๕๙ เท"ากับ 
๑๕ สตางคM ดังนั้นแท�จริงแล�วจึงมีแนวทางทางเลือกอยู"ว"า สํานักงาน กสทช. 
อาจออกประกาศฉบับใหม"เพ่ือกําหนดอัตราค)าเชื่อมต)อโครงข)ายอ<างอิงตามผล
การศึกษาดังกล)าวเปLนการชั่วคราวก็ได< และเม่ือผลการศึกษาใหม)สําเร็จเสร็จสิ้น
ค"อยดําเนินการตามผลการศึกษาใหม"ต"อไป ซ่ึงแนวทางดังกล"าวย"อมจะเปBน
ประโยชนMต"ออุตสาหกรรมและต"อผู�ใช�บริการปลายทางหรือผู�บริโภคมากกว"า



๒๑ 
 

การขยายระยะเวลาใช�อัตราอ�างอิงเดิม ซ่ึงเปBนอัตราท่ีกําหนดไว�สูงกว"าต�นทุน
ตามท่ีผลการศึกษาระบุไว�ค"อนข�างมาก  
อนึ่ง อัตราค"าตอบแทนการเชื่อมต"อโครงข"ายฯ มีแนวโน�มลดลงทุกป� โดยเฉพาะ
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจาก 3G เปBน 4G ดังนั้นผลการศึกษาท่ีกําลังจะ
ออกมาควรจะมีทิศทางเช"นนั้น คืออัตราค"าตอบแทนการเชื่อมต"อโครงข"ายฯ        
มีอัตราลดลงจาก ๑๕ สตางคMต"อนาที แต"หากผลการศึกษาใหม"พบว"าอัตราการ
เชื่อมต"อโครงข"ายฯ สูงข้ึนแล�ว อาจต�องต้ังข�อสงสัยว"ารายงานการศึกษา
ดังกล"าวมีปOญหาในแง"ของคุณภาพการวิจัย เนื่องจากผลการคํานวณมีความผิดปกติ 
นอกจากนี้ ผมเห็นว"า อัตราเชื่อมต"อโครงข"ายฯ ท่ีคํานวณใหม"จะต�องสามารถ
ใช�ได�ทันที โดยไม"ต�องมีระยะเวลาปรับตัวอีก เนื่องจากอุตสาหกรรมได�ปรับตัว
มาแล�วกว"า ๓-๔ ป� อีกท้ังผู�รับใบอนุญาตอย"างเช"น บริษัท True Universal 
Convergence (TUC) หรือ กสท โทรคมนาคม  ก็เคยมีความเห็นว"าควรปรับ
ลดอัตราค"าเชื่อมต"อโครงข"ายฯ ลง ซ่ึงการปรับลดค"าเชื่อมต"อโครงข"ายฯ ลงนี้
ยังจะเปBนประโยชนMกับผู�ให�บริการ MVNO และผู�ให�บริการรายเล็กอ่ืนๆ ด�วย 
อันเปBนแนวทางท่ีจะช"วยเพ่ิมประสิทธิภาพการแข"งขันในตลาดโทรคมนาคมได�
ดีท่ีสุดแนวทางหนึ่ง” 

 
 

ประธาน ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ ในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙   
ให<ท่ีประชุมทราบ พร<อมกล)าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล)าวปJดประชุม 

 
 

เลิกประชุมเวลา    ๑๐.๕๙      น.  
 


