
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ 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. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๖. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� กรรมการ 
๗. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๘. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๙. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
๑๐. นายไตรรัตน�  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.   
 
ผู-ไม�เข-าประชุม  
๑. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ ติดภารกิจ 
 
ผู-เข-าร�วมประชุม  
๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ-าหน-าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก9กเกียรติกุล 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. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู;อํานวยการส@วน  

รักษาการในตําแหน@งผู;อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๖. นางนภาพร  เก@งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



 ๒ 
 

๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๙. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักสื่อสารองค�กร 

๑๐. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ@มมณี ลูกจ;าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
๑. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู;อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๒. นายกีรติ  อาภาพันธุ� ผู;อํานวยการสํานักค@าธรรมเนียมและอัตราค@าบริการ            

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�  
๓. นายเสน@ห�  สายวงศ� ผู;อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๔. นางอัจฉรา  ปFณยวณิช ผู;อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๕. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ�  ผู;อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๖. นางยุพา  จันทร�กระจ@าง ผู;อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๗. นายนิพนธ�  จงวิชิต ผู;เชี่ยวชาญ (ช ๒) รักษาการในตําแหน@งผู;จัดการสํานักงาน

กองทุนวิจัยและพัฒนา 
๘. นางพุธชาด  แมนมนตรี ผู;เชี่ยวชาญ (ช ๒) รักษาการในตําแหน@งผู;อํานวยการสํานักแผน

และวิศวกรรมการตรวจสอบ 
๙. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม  ผู;อํานวยการส@วน สํานักทรัพยากรบุคคล 

รักษาการในตําแหน@งผู;อํานวยการสํานักงาน กสทช. ภาค ๔ 
๑๐. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ ผู;อํานวยการส@วน สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๑. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ ผู;อํานวยการส@วน สํานักค@าธรรมเนียมและอัตราค@าบริการ            

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๒. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู;อํานวยการส@วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๓. นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ ผู;อํานวยการส@วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๔. นางสาวชนัณภัสร�  วานิกานุกูล ผู;อํานวยการส@วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๕. นางสาวอริสรา  มาพบสุข ผู;อํานวยการส@วน สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๖. นางสาวใจทิพย�  ศรีโนนชัย ผู;อํานวยการส@วน สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๑๗. นายอดุลย�  วิเศษบุปผา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุ

คมนาคม 
๑๘. นางกุลรพี  พุทธมงคล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๙. นางลักษมี  ประกอบกิจ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคดีและนิติการ  

 



 ๓ 
 

๒๐. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักยุทธศาสตร�และ
การงบประมาณ 

๒๑. นายสุภพล  จรูญวณิชกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๒๒. นางสาวสุชารีย�  ช@างทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคดีและนิติการ  
๒๓. นางสาวลักษมี  นุตตะโร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักยุทธศาสตร�และ

การงบประมาณ 
๒๔. นายสมสฤษฏ�  ไกรเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับต;น สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล@าวเปKดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เปMนประธานในพิธีจัดกิจกรรม
เฉลิมพระ เ กียร ติ  เ พ่ื อถวายพระราช กุศลแด@สมเ ด็ จพระนาง เจ; าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 
โดยสํานักงาน กสทช. ได;จัดให;มีพิธีทําบุญตักบาตร (อาหารแห;ง) แด@พระสงฆ�
จํานวน ๔๙ รูป และมีพิธีลงนามถวายพระพร ณ บริเวณห;องโถง ชั้น ๑ 
อาคารอํานวยการ ซ่ึงมีรองประธาน กสทช. กรรมการ กสทช. เลขาธิการ กสทช. 
และผู;บริหารและพนักงานสํานักงาน กสทช. เข;าร@วมพิธีดังกล@าวโดยพร;อมเพรียง 
ขอขอบคุณทุกท@านท่ีเข;าร@วมพิธี ซ่ึงการดําเนินงานเปMนไปด;วยความเรียบร;อย 

๒. เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ สํานักงาน กสทช. ได;จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ;าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดให;มีการแสดงนิทรรศการ  
และการบรรยายพิเศษในหัวข;อ “น้ําพระราชหฤทัย นําไทยสู@ความยั่งยืน”        
โดยได;รับเกียรติจากท@านผู;หญิงสุภรภ�เพ็ญ  หลวงเทพนิมิต รองราชเลขานุการ
ในพระองค�สมเด็จพระนางเจ;าฯ พระบรมราชินีนาถ มาบรรยายพิเศษในหัวข;อ
เก่ียวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ;าฯ พระบรมราชินีนาถ ท่ีผ@านมา 
หลังจากนั้น ผู;อํานวยการศูนย�วิจัยและพัฒนาประมงชายฝFTงประจวบคีรีขันธ� 
(นายธเนศ  พุ@มทอง) ได;บรรยายพิเศษเรื่อง “น้ําพระราชหฤทัย นําท;องทะเลไทย
สู@ความยั่งยืน” โดยกล@าวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ;าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในการส@งเสริมเรื่องการแพร@พันธุ�สัตว�ทะเลท่ีใกล;จะ      
สูญพันธุ�ต@างๆ ซ่ึงมีการจัดแสดงนิทรรศการรวม ๒ วัน ระหว@างวันท่ี ๑๗ – ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอขอบคุณสํานักงาน กสทช. ท่ีได;ดําเนินการให;เปMนไปด;วย
ความเรียบร;อย  



 ๔ 
 

๓. เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เปMนประธานพิธีเปKด       
การประชุมเสวนาเครือข@ายสื่อสารต;านทุจริตของสํานักงาน กสทช. ณ สโมสร
กองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีพลตํารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการปWองกันและปราบปรามการทุจริตแห@งชาติ (ประธาน ป.ป.ช.) 
ร@วมเปMนประธานในพิธีเปKด ท้ังนี้ สืบเนื่องจากสํานักงาน กสทช. ได;ลงนาม        
ใน MOU ร@วมกับสํานักงานคณะกรรมการปWองกันและปราบปรามการทุจริต
แห@งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และองค�กร สมาคม มูลนิธิด;านสื่อสารมวลชน 
รวม ๑๖ แห@ง เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ท่ีผ@านมา เพ่ือจะได;ร@วมกัน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติว@าด;วยการปWองกันและปราบปรามการทุจริต       
โดยสํานักงาน กสทช. ได;ร@วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมดังกล@าว และได;
เชิญผู; ป ระกอบการหลายด; าน  มาร@ วมงาน  อา ทิ  สื่ อมวลชนต@ า งๆ 
ผู;ประกอบการวิทยุชุมชน และนักวิทยุสมัครเล@น รวมท้ังผู; ท่ีสนใจต@างๆ  
จํานวนมาก โดยจัดการประชุมเสวนาภายใต;สโลแกน “โกงไม@เอา เราไม@โกง” 
มีผู;เข;าร@วมงานประมาณ ๘๐๐ คน มากกว@าท่ีคาดการณ�ไว;ว@าจะมีผู;เข;าร@วม
ประมาณ ๕๐๐ คน ซ่ึงเปMนการจัดงานครั้งแรก และจะจัดเพ่ิมเติมอีก          
๓ ครั้งในส@วนภูมิภาค ได;แก@ จังหวัดขอนแก@น จังหวัดเชียงใหม@ และจังหวัด   
สุราษฎร�ธานี ซ่ึงขอให;สํานักงาน กสทช. แจ;งเชิญกรรมการ กสทช. ไปร@วม
กิจกรรมการจัดเสวนาดังกล@าว โดยขอให;สํานักงาน กสทช. ได;แจ;งรายละเอียด
ให;กรรมการ กสทช. ได;ทราบล@วงหน;า   

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ;งให;ท่ีประชุมทราบ และให;สํานักงาน กสทช.     

รับข;อสั่งการของประธาน กสทช. ไปพิจารณาดําเนินการในส@วนท่ีเก่ียวข;อง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๕๙ 
    
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ 
    
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 



 ๕ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แจ;งว@าจะได;จัดส@งบันทึกความเห็นเพ่ือแนบท;ายรายงาน     
การประชุมต@อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ   
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙   

 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี 
๔/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ระหว@างวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๑๔ กันยายน 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 

 
รองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน�ฯ) ขอให;ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบ

ตามเอกสาร จํานวน ๕ เรื่อง ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 



 ๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ระหว�างวันท่ี 
๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) : ปบ.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ระหว@าง

วันท่ี ๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) จํานวน ๔ ท@าน ได;แก@ ศาสตราจารย�พิเศษ 
ประสพสุข  บุญเดช  พลเอก ชิตศักด์ิ  ประเสริฐ  นายสุรินทร�  จิรวิศิษฎ� และ 
รองศาสตราจารย� ดร. สุเจตน�  จันทรังษ�  ท้ังนี้ ตามข;อ ๑๑ วรรคสองของ
ระเบียบ กทช. ว@าด;วยการจ;าง ท่ีปรึกษา ผู;ปฏิ บั ติงาน เลขานุการ และ
ผู;ช@วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข-อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ระหว�าง

เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ : กทค. รท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการไกล@เกลี่ยข;อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ระหว@าง

เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ๒๕๕๙ ท้ังนี้ ตามข;อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช.  
ว@าด;วยการไกล@เกลี่ยข;อพิพาทระหว@างผู;รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และผู;ร;องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข;อสังเกตเรื่อง รายงานผลการดําเนินการไกล@เกลี่ยข;อพิพาท

ในกิจการโทรคมนาคม ระหว@างเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ๒๕๕๙ ไม@มีผู;เข;ารับ
การไกล@เกลี่ย ซ่ึงเม่ือพิจารณาสถิติต้ังแต@เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ๒๕๕๙ มี
เพียง ๑ ราย และสถิติย;อนหลัง ๓๐ เดือน พบว@ามีเพียง ๔๔ ราย ซ่ึงเฉลี่ยแล;วคือ
เดือนละน;อยกว@า ๑.๕ ราย ในขณะท่ีสํานักงาน กสทช. มีค@าใช;จ@ายในการปรับปรุง
สถานท่ีและบุคลากรไปจํานวนมาก ดังนั้นอาจจะต;องพิจารณาทบทวน        
ความเหมาะสมในการดําเนินงานในเรื่องดังกล@าว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ : มท. คท. ทท.    
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบั ติงานตามท่ี กสทช. ได;แต@ง ต้ังเจ;าพนักงาน            

ผู;ออกใบอนุญาตหรือมอบหมายให;เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก;ไข
เพ่ิมเติม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 
 



 ๗ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข;อสั ง เกตเรื่อง การจับกุมผู;กระทําความผิด ท่ี เปMน          
ผู;ประกอบการเก่ียวกับอุปกรณ�วิทยุคมนาคม โดยอาจจะต;องตรวจสอบสาเหตุว@า
เกิดจากความผิดพลาด หรือความไม@เข;าใจอย@างไร จึงทําให;มีการดําเนินการท่ี    
ผิดกฎหมายข้ึนได; ส@วนในเรื่องการรับรองเครื่องวิทยุคมนาคม ตามท่ีทางสํานักงาน 
กสทช. มีการให;ข@าวเรื่องห;ามนําเข;าอุปกรณ�รุ@นท่ีมีการระเบิดนั้น เนื่องจาก       
ในเดือนกรกฎาคมมีการรับรองอุปกรณ�ดังกล@าวอยู@ ๒ รุ@น จึงไม@แน@ใจว@าท่ีห;ามนั้น
ห;ามท้ังสองรุ@นเลยหรือไม@ เห็นควรต;องตรวจสอบให;ชัดเจนว@าได;แจ;งบริษัทอย@างไร 
รวมท้ังท่ีมีการให;ข@าวว@าตัวแบตเตอรี่ไม@เก่ียวกับทาง กสทช. ก็ไม@แน@ใจว@าขัดกับ   
ท่ีเคยแถลงเม่ือเกิดเหตุระเบิดครั้งก@อนหรือไม@ โดยครั้งนั้น ทางสํานักงาน กสทช. 
แถลงว@าถ;าเปMนแบตเตอรี่ท่ีมากับเครื่องจะเก่ียวข;องกับ กสทช. จึงเปMนท่ีน@าสงสัยว@า 
เหตุใดครั้งนี้จึงมีการให;ข@าวในแนวทางท่ีแตกต@างกัน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การคืนคล่ืนความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหม�

หรือปรับปรุงการใช-คล่ืนความถ่ี : กทค. คภ.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงได;

เห็นชอบให;สํานักงาน กสทช. ชะลอการจัดทําร@างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหม@หรือปรับปรุงการใช;คลื่น
ความถ่ี ท้ังนี้ เพ่ือให;สอดคล;องกับร@างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
ฉบับใหม@ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๙/๑๖๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

ขอให;บันทึกความเห็นไว;ในหมายเหตุท;ายมติท่ีประชุม วาระท่ี ๔.๔ ดังนี้ 
“ดิฉันรับทราบมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ท่ีเห็นชอบให;สํานักงาน กสทช. ชะลอการจัดทํา (ร@าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหม@หรือปรับปรุงการใช;คลื่น
ความถ่ี แม;ว@าจะเปMนวาระเพ่ือให;ท่ีประชุม กสทช. รับทราบมติ กทค. ก็ตาม แต@
ดิฉันมีข;อสังเกตบางประการ ดังนี้ 
๑. กระบวนการจัดทําประกาศหลักเกณฑ�ฉบับนี้ เปMนกรณีซ่ึงท่ีประชุม กสทช. 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘) มีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการ 
กรอบหลักการประกอบการพิจารณาจัดทําหลักเกณฑ�ว@าด;วยการคืน     
คลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหม@หรือปรับปรุงการใช;คลื่นความถ่ี โดยท่ี
สํานักงาน กสทช. ได;ดําเนินการจัดประชุมหารือผู;มีส@วนได;ส@วนเสียเพ่ือรับฟFง
ความคิดเห็นแล;ว เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมีผู;แทนจาก ๖๑ 
หน@วยงานเข;าร@วมแสดงความเห็น ตลอดจนสํานักงาน กสทช. ได;ดําเนินการ
ยกร@างประกาศหลักเกณฑ�ฉบับนี้เสร็จสิ้นแล;ว การดําเนินการต@อเนื่องเพ่ือให;
มีผลใช;บังคับจึงย@อมสอดคล;องกับกรอบเวลาตามยุทธศาสตร�การคืน     
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คลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหม@หรือปรับปรุง การใช;คลื่นความถ่ีของ    
แผนแม@บทการบริหารคลื่นความถ่ี โดยเฉพาะกรณีคลื่นความถ่ีท่ีใช;ในกิจการ
กระจายเสียงท่ีกําหนดให;มีระยะเวลาสูงสุดไม@ เกิน ๕ ป] นับแต@วันท่ี       
แผนแม@บทการบริหารคลื่นความถ่ีใช;บังคับ ซ่ึงแผนดังกล@าวจะสิ้นสุดในวันท่ี 
๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

๒. ประกอบกับเหตุผลในการชะลอการจัดทําร@างประกาศหลักเกณฑ� ซ่ึงฟFงได;ว@า
เพ่ือให;สาระของประกาศหลักเกณฑ�มีความสอดคล;องกับพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ฉบับใหม@ ดิฉันพิจารณาแล;วมีข;อสังเกตว@า    
การปรับปรุงพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ฉบับนี้ยังอยู@
ระหว@างกระบวนการพิจารณาของฝ^ายนิติบัญญัติ ซ่ึงต;องพิจารณาประกอบกับ
สาระตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม@ท่ีจะใช;บังคับ เพ่ือให;สาระเปMนไปตามเจตนารมณ�
ของกฎหมายสูงสุด ดังนั้น กสทช. จึงไม@อาจกําหนดกรอบเวลาดําเนินการ    
ท่ีแน@นอนได; ซ่ึงเปMนการประวิงการดําเนินการทางนโยบายในการนํา      
คลื่นความถ่ีไปจัดสรรใหม@ออกไป โดยกระทบต@อนโยบายการคืนคลื่นความถ่ี
เพ่ือนําไปจัดสรรใหม@ตามท่ีแผนแม@บทการบริหารคลื่นความถ่ีกําหนดไว; 
อย@างมีนัยสําคัญ" 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู-กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
: กสท. คส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู;กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข;อสังเกตเรื่อง รายงานผลการจับกุมสถานีในเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๙ ท่ีมีจํานวนมากกว@า ๓๐๐ สถานี โดยท่ียังปรากฏว@ามีสถานีท่ีเคยมีประวัติ
ถ ูก ดํา เน ินคดีไปแล;วรวมอยู @ด ;วยกว @า  ๑๐๐ สถาน ี ในกรณีนี ้จ ึง เห ็นว @า 
สํานักงาน กสทช. ควรที่จะกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเพ่ือมิให;เกิดการ
กระทําความผิดซํ้าซาก  

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



 ๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑  : การออกประกาศเพ่ือแต�งตั้งพนักงานเจ-าหน-าท่ีในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน�เพ่ิมเติม : กสท. มส. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติในหลักการการแต@งต้ังเลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. สายงาน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� และพนักงาน กสทช. ในสายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน� สํานักงาน กสทช. ภาค และสํานักงาน กสทช. เขต 
เปMนพนักงานเจ;าหน;าท่ี และมอบหมายให;ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ซ่ึงเปMนการใช;อํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห@งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให;สํานักงาน กสทช.       
รับข;อคิดเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการจัดทําร@างประกาศและบัญชีแนบท;ายฯ 
เพ่ือให;มีความชัดเจนในประเด็นผู;รับมอบอํานาจและขอบเขตอํานาจหน;าท่ี  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การออกประกาศเพ่ือแต@งต้ังพนักงานเจ;าหน;าท่ี     
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�เพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : สรุปผลการรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง 

ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน� 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... : กสท. นส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต@อสรุปผลการรับฟFง

ความคิดเห็นสาธารณะต@อร@างประกาศ กสทช. เรื่อง ค@าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให;สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร@ในเว็บไซต�
ของสํานักงาน กสทช. ต@อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบต@อร@างประกาศ กสทช. เรื่อง ค@าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยมอบหมายให;ประธาน กสท. ลงนาม 
ในประกาศ กสทช. ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือนําไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต@อไป ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผู;มีอํานาจลงนาม โดยจะ
จัดทําบันทึกส@งให;ในภายหลัง 

 
 
 



 ๑๐ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง สรุปผลการรับฟFงความคิดเห็นสาธารณะต@อ        
ร@างประกาศ กสทช. เรื่อง ค@าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๖๕ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ขอให;บันทึกความเห็นไว;ในหมายเหตุท;ายวาระท่ี ๕.๑.๒ ดังนี้ 

“ผมไม@เห็นด;วยต@อการท่ีประธาน กสท. (รองประธาน กสทช. ด;านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�) จะเปMนผู;ลงนามในประกาศฯ เอง เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) กําหนดให; 
กสทช. เปMนผู;มีอํานาจหน;าท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับ
อํานาจหน;าท่ีของ กสทช. แม;ว@าตามมาตรา ๒๓ วรรคท;ายของพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล@าว จะกําหนดว@า ในการปฏิบัติหน;าท่ี กสทช. อาจมอบหมายให;
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ได; แต@ตามหลักการ
มอบหมายอํานาจหน;าท่ี (Delegation of Authority) ต;องพิจารณาลักษณะ
ของอํานาจหน;าท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของเรื่องนั้น ซ่ึงอํานาจ     
ในการลงนามร@างประกาศฯ เปMนอํานาจสําคัญ และเปMนอํานาจหน;าท่ีเฉพาะ
ของประมุขในองค�กร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว;สําหรับปฏิบัติด;วยตนเอง 
ในการเห็นชอบร@างกฎหมายตามลําดับชั้นไป (อ�างอิงตามกระบวนการ
พิจารณายกร�าง แก�ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับ
กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม : คู�มือการปฏิบัติงานสํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน�า ๑๙ ท่ีเป2นอํานาจรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
ลงนามร�างกฎกระทรวง เป2นต�น) ผมจึงเห็นว@า อํานาจในการเปMนผู;ลงนาม          
ในประกาศต@างๆ นั้นเปMนอํานาจหน;าท่ีของประธาน กสทช. เปMนการเฉพาะ 
ดังนั้น หากไม@มีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบข;อกฎหมายในประเด็นนี้        
ให;กระจ@างชัด ก็ควรท่ีจะคงให;ประธาน กสทช. เปMนผู;ลงนามในประกาศต@างๆ 
เท@านั้น เพ่ือปWองกันมิให;เกิดข;อพิพาทเรื่องความชอบด;วยกฎหมายของประกาศ 
เปMนคดีปกครองจากการใช;อํานาจทางปกครองของเจ;าหน;าท่ีท่ีต;องกระทําโดย
เจ;าหน;าท่ีซ่ึงมีอํานาจหน;าท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
 
 
 



 ๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : สรุปผลการรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะต�อ ร�างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข-องกับ
การใช-เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ย�านความถ่ี ๕๗–๖๖ GHz     
(V–band) จํานวน ๒ ฉบับ : กทค. คภ. ทท. คท. 

  
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต@อสรุปผลการรับฟFง

ความคิดเห็นสาธารณะต@อร@างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาต 
ให;ใช;เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ย@านความถ่ี ๕๗–๖๖ GHz และ
ร@างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ย@านความถ่ี ๕๗–๖๖ GHz 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให;สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร@ใน
เว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต@อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร@างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การ
อนุญาตให;ใช;เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ย@านความถ่ี ๕๗–๖๖ GHz 
และร@างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ย@านความถ่ี    
๕๗–๖๖ GHz ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให;นําเสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือลงนามก@อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให;มีผลบังคับใช;
ต@อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง สรุปผลการรับฟFงความคิดเห็นสาธารณะต@อ        
ร@างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข;องกับการใช;เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี 
ย@านความถ่ี ๕๗–๖๖ GHz (V-band) จํานวน ๒ ฉบับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : สรุปผลการรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ี

วิทยุกิจการเคล่ือนท่ีทางทะเล ย�านความถ่ี ๒๑๗๐ – ๒๖๑๗๕ กิโลเฮิรตซ� (kHz) 
: กทค. คภ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต@อสรุปผลการรับฟFง

ความคิดเห็นสาธารณะต@อร@างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ
เคลื่อนท่ีทางทะเล ย@านความถ่ี ๒๑๗๐ – ๒๖๑๗๕ กิโลเฮิรตซ� (kHz) ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให;สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร@ในเว็บไซต�
ของสํานักงาน กสทช. ต@อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร@างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
กิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล ย@านความถ่ี ๒๑๗๐ – ๒๖๑๗๕ กิโลเฮิรตซ� (kHz)  
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให;นําร@างประกาศดังกล@าวข;างต;นเสนอ
ประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม ก@อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต@อไป 



 ๑๒ 
 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง สรุปผลการรับฟFงความคิดเห็นสาธารณะต@อร@าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล ย@านความถ่ี 
๒๑๗๐–๒๖๑๗๕ กิโลเฮิรตซ� (kHz) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ฝากให;สํานักงาน กสทช. เร@งจัดทําหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข;อง 
เพ่ือให;กระบวนการบริหารคลื่นความถ่ีดําเนินการได;ต@อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดสรรคล่ืนความถ่ีเพ่ือกิจการ

วิทยุคมนาคม : กทค. คภ. คท. มท. นท.  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการของร@างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ�และวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม และเห็นชอบ
แนวทางการรับฟFงความคิดเห็นสาธารณะตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ 
ให;สํานักงาน กสทช. นําร@างประกาศดังกล@าวไปดําเนินการจัดรับฟFงความคิดเห็น
สาธารณะ เพ่ือให;เปMนไปตามมาตรา ๒๘ แห@งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร   
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต@อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง ร@างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดสรรคลื่น
ความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การกําหนดท�าทีเบ้ืองต-นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิค    

ว�าด-วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว 
(JTC) ครั้งท่ี ๗ ในประเด็นด-านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : กสท. กทค. คณะกรรมการร�วม    
ทางเทคนิคฯ คภ.   

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ท่ีมีต@อการ

กําหนดท@าทีเบ้ืองต;นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร@วมทางเทคนิคว@าด;วยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๗ 
(The 7th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand – Lao PDR Common 
Border – JTC) ในประเด็นด;านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� ด;านกิจการ
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



 ๑๓ 
 

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การกําหนดท@าทีเบ้ืองต;นสําหรับการประชุม
คณะกรรมการร@วมทางเทคนิคว@าด;วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๗ ในประเด็นด;านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช-งานคล่ืนความถ่ี เพ่ือสนับสนุน

ภารกิจการปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ : กสท. กทค. คภ.  

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบในหลักการร@างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�

การใช;งานคลื่นความถ่ี เพ่ือสนับสนุนภารกิจการปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ และแนวทางการจัดรับฟFงความคิดเห็น
สาธารณะตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให;สํานักงาน กสทช. นําไป
จัดรับฟFงความคิดเห็นสาธารณะเพ่ือให;เปMนไปตามมาตรา ๒๘ แห@งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
ต@อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง ร@างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช;งาน  
คลื่นความถ่ี เพ่ือสนับสนุนภารกิจการปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณี    
ท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : แต�งตั้งผู-แทน กสทช. เข-าร�วมเป[นคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางาน

ศูนย�บัญชาการแก-ไขปHญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย : คท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการแต@งต้ังผู;แทน กสทช. เข;าร@วมเปMนคณะกรรมการ อนุกรรมการ และ

คณะทํางานศูนย�บัญชาการแก;ไขปFญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย เพ่ือเปMน
ผู;แทนเข;าร@วมตามคําสั่งศูนย�บัญชาการแก;ไขปFญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 
(ศปมผ.) ท่ี ๙/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุง
โครงสร;างการจัดการและระบบงานของศูนย�บัญชาการแก;ไขปFญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ผนวก ค ข;อ ๓.๑.๔๔ คณะกรรมการศูนย�บัญชาการแก;ไขปFญหาการทําการ

ประมงผิดกฎหมาย (คณะกรรมการ ศปมผ.) โดยมอบหมายให; เลขาธิการ กสทช. 
เปMนผู;แทน กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช. (นายก@อกิจ  ด@านชัยวิจิตร) เปMน
ผู;แทนสํารอง 



 ๑๔ 
 

๒. ผนวก ง สํานักงานเลขานุการศูนย�บัญชาการแก;ไขปFญหาการทําการประมงผิด
กฎหมาย ข;อ ๒.๑๕ กรอบอัตรากําลังพล (จํานวน ๒๐๐ นาย) โดยมอบหมาย
ให; นายอดุลย�  วิเศษบุปผา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง เปMนผู;แทน กสทช. 
และนายจํารัส  สินธํารงรักษ� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง เปMนผู;แทนสํารอง
เพ่ือปฏิบัติงานในสํานักงานเลขานุการศูนย�บัญชาการแก;ไขปFญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย (สล. ศปมผ.) 

๓. อนุผนวก ๑๕ ของผนวก ซ คณะทํางานจัดทําระบบติดตามเรือ (Vessel 
Monitoring System : VMS) ข;อ ๑.๑๔ โดยมอบหมายให;นายบุญธรรม  แสงแก;ว 
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง เปMนผู;แทน กสทช. ในคณะทํางานจัดทําระบบ
ติดตามเรือ (Vessel Monitoring System : VMS) 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง แต@งต้ังผู;แทน กสทช. เข;าร@วมเปMนคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ และคณะทํางานศูนย�บัญชาการแก;ไขปFญหาการทําการประมง     
ผิดกฎหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพ่ิมเติมสําหรับโครงการ KNACKSAT โครงการ

ออกแบบและจัดส�งดาวเทียมขนาดเล็กเพ่ือการศึกษา KNACKSAT – Design 
and Launch CubeSat for Education : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบให;การสนับสนุนเงินทุนเพ่ิมเติมสําหรับโครงการ 

KNACKSAT โครงการออกแบบและจัดส@งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา 
KNACKSAT – Design and Launch CubeSat for Education ในวงเงินจํานวน 
๕๔๒,๕๐๐ บาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้  โดยให;
สํานักงาน กสทช. รับข;อคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาเรื่องการจัดสรร
งบประมาณในประเด็นเรื่องความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด;วย เพ่ือให;โครงการ
ท่ียื่นขอรับการสนับสนุนสามารถดําเนินการได;อย@างแท;จริง   

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพ่ิมเติมสําหรับ
โครงการ KNACKSAT โครงการออกแบบและจัดส@งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อ
การศึกษา KNACKSAT – Design and Launch CubeSat for Education 

 
 
 



 ๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนการขับเคล่ือนภารกิจของกองทุนพัฒนา
ส่ือปลอดภัยและสร-างสรรค� : ทบ. 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินงบประมาณแผนการขับเคลื่อนภารกิจของ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร;างสรรค� ประจําป] ๒๕๕๙ (เดือนมิถุนายน – 
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙) วงเงินงบประมาณ ๑๗๑,๖๒๗,๙๔๑ บาท โดยกรอบ
วงเงินดังกล@าวถือเปMนกรอบวงเงินท่ีได;รับตามมาตรา ๖(๑) และให;มีการใช;จ@าย
เปMนไปตามมาตรา ๑๓ แห@งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร;างสรรค� พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ท้ังนี้ โดยให;จัดสรรเงินงบประมาณเปMน     
๒ งวด ดังนี้ 
๑. งวดท่ี ๑ จํานวน ๑๒๐,๒๒๗,๙๔๑ บาท ภายหลัง กสทช. ได;มีมติเห็นชอบ  
๒. งวดท่ี ๒ จํานวน ๕๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เม่ือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร;างสรรค� ได;ดําเนินการจัดสรรทุนและมีการลงนามในสัญญารับทุนแล;ว 

ท้ังนี้ ให;สํานักงาน กสทช. รับข;อคิดเห็นของท่ีประชุมในประเด็นเรื่องการยื่น     
คําขอรับจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร;างสรรค�
ล@วงหน;าไปดําเนินการ เพ่ือท่ีจะได;ผนวกไว;ในการพิจารณางบประมาณรายจ@าย
ประจําป]ของสํานักงาน กสทช. ต@อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนการขับเคลื่อน
ภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร;างสรรค� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 

และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ 
(ครั้งท่ี ๓) : ทบ.  

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน�สาธารณะ ท่ีมีต@อร@างขอบเขตงานโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําป] ๒๕๕๘ 
(ครั้งท่ี ๓) จํานวน ๒ โครงการ จํานวนเงิน ๔๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ประกอบด;วย 
๑. โครงการพัฒนาการสื่อสารส@งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ@า จํานวนเงิน 

๒๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู;ด;วยตนเองผ@านเครือข@ายสารสนเทศ (E-learning) 

สําหรับสํานักงานแม@กองธรรมสนามหลวง จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
อนึ่ง กสทช.ประวิทย�ฯ มีข;อสังเกตโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส@งให;ในภายหลัง 



 ๑๖ 
 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 
สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ (ครั้งท่ี ๓) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๖๗ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ขอให;บันทึกความเห็นไว;ในหมายเหตุท;ายวาระท่ี ๕.๓.๖ ดังนี้ 

“เม่ือร@างขอบเขตงาน (ToR) โครงการท้ัง ๒ โครงการได;ผ@านการ
พิจารณาให;ความเห็นชอบโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ แล;ว 
โดยท่ี ToR ดังกล@าวจะใช;เปMนกรอบในการประกาศเพ่ือให;ผู;สนใจนําเสนอ
โครงการเข;ามาเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการต@อไป          
ในเบ้ืองต;นนี้ผมจึงเห็นควรเห็นชอบ ToR ของโครงการท้ังสองได; แม;ว@าจะมี
ข;อสังเกตต@อสาระสําคัญของโครงการท่ี ๒ ว@าอาจจะไม@ตอบสนองต@อ
วัตถุประสงค�ของ กทปส. ตามท่ีกฎหมายกําหนดนัก นอกจากนี้ เนื่องจาก   
ในภาพรวมของ ToR ท้ังสองโครงการมีลักษณะเปMนการกําหนดกรอบ      
การดําเนินงานอย@างกว;าง เช@น ในส@วนของโครงการท่ี ๑ นั้นก็มิได;ระบุจํานวน
ประชากรชนเผ@ า ท่ี เปMนผู; รั บฟF ง  และไม@ มีการประเ มิน ถึงขนาดของ
กลุ@มเปWาหมายท่ีสามารถเข;าใจภาษาชนเผ@าท่ีจะใช;สื่อสารนั้น หรือวิเคราะห�ว@า
เปMนกลุ@มใด อย@างไร ครอบคลุมถึงประชากรท่ีเปMนคนรุ@นใหม@หรือไม@ เปMนต;น 
ส@วนโครงการท่ี ๒ ก็ยังมิได;กําหนดเนื้อหาท่ีจะส@งเสริมให;มีการเรียนรู;อย@าง
ชัดเจน ดังนั้นในข้ันตอนการพิจารณาระดับของโครงการท่ีเสนอเข;ามา 
นอกจากในเรื่องความโปร@งใสของกระบวนการพิจารณาแล;ว คงจะต;องมีการ
ให;ความสําคัญกับรายละเอียดการดําเนินการอย@างรอบคอบรัดกุม อีกครั้งหนึ่ง” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ : การปรับปรุงโครงสร-างอัตราเงินเดือนและฐานเงินเดือน : บย. 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร;างอัตราเงินเดือนและฐานเงินเดือนของรอง

เลขาธิการ กสทช. โดยให;กําหนดอัตราเงินเดือน  ข้ันตํ่าท่ี ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
และอัตราเงินเดือนข้ันสูงท่ี ๒๕๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ โดยให;มีผลใช;บังคับเม่ือมี
การแต@งต้ัง กสทช. ชุดใหม@เข;าดํารงตําแหน@งตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ ฉบับใหม@  

๒. เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร;างเงินเดือนและฐานเงินเดือน และการปรับฐาน
เงินเดือนพนักงานของพนักงานและลูกจ;างของสํานักงาน กสทช. โดยให;      
มีผลต้ังแต@วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้       
ให;สํานักงาน กสทช. ดําเนินการแก;ไขระเบียบท่ีเก่ียวข;อง และนําเสนอ
ประธาน กสทช. ลงนาม ก@อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให;มีผล
บังคับใช;ต@อไป    



 ๑๗ 
 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๗ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร;างอัตราเงินเดือนและฐานเงินเดือน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ : การแก-ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว�าด-วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและ

ลูกจ-าง พ.ศ. ๒๕๕๗ : นย. บย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการแก;ไขเพ่ิมเติมร@างระเบียบ กสทช. ว@าด;วยการรักษาพยาบาลของ

พนักงานและลูกจ;าง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... โดยให;รับข;อคิดเห็นของท่ีประชุมไป
ดําเนินการปรับปรุงแก;ไขระเบียบฯ ในประเด็นต@างๆ ดังนี้ ๑) เรื่องค@ารักษาพยาบาล 
(ไม@รวมค@าใช;จ@ายข;อ ๒ – ๕) โดยให;กําหนดอัตราการเบิกในสถานพยาบาลของ
เอกชนสําหรับพนักงานสํานักงาน กสทช. ในส@วนท่ีเกินจาก ๕๐,๐๐๐ บาท      
ให;เบิกได;ครึ่งหนึ่งแต@รวมแล;วไม@เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับลูกจ;างสํานักงาน 
กสทช. ในส@วนท่ีเกินจาก ๑๐,๐๐๐ บาท ให;เบิกได;ครึ่งหนึ่งแต@รวมแล;วไม@เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท และในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปMนให;เบิกเพ่ิมเติมจากอัตรา   
ท่ีกําหนดไว;ข;างต;นตามท่ีจ@ายจริงได;อีก ร;อยละ ๒๕ และ ๒) กรณีท่ีพนักงานและ
ลูกจ;างสํานักงาน กสทช. ทําประกันสุขภาพให;เบิกค@ารักษาพยาบาลได;เฉพาะส@วน
ท่ีขาดอยู@ แต@ต;องไม@เกินไปกว@าค@าใช;จ@ายท่ีเก่ียวกับการรักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนจริง 
ท้ังนี้ ให;นําร@างระเบียบท่ีแก;ไขเสนอประธาน กสทช. ลงนามก@อนนําไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให;มีผลบังคับใช;ต@อไป    

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง การแก;ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว@าด;วยการรักษา  
พยาบาลของพนักงานและลูกจ;าง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๙ : การแก-ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว�าด-วยเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร พ.ศ. 

๒๕๕๘ : นย. บย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร@างระเบียบ กสทช. ว@าด;วยเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให;นําร@างระเบียบดังกล@าวเสนอประธาน กสทช. 
ลงนามก@อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให;มีผลบังคับใช;ต@อไป    

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๙ เรื่อง การแก;ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว@าด;วยเงินสนับสนุน
การศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 



 ๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๐ : การพิจารณากล่ันกรองโครงการท่ีขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปo 
๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๑) : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให;เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๑๐ เรื่อง การพิจารณากลั่นกรอง

โครงการท่ีขอรับการส@งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําป] ๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๑) ออกไป เพ่ือให;
กรรมการ กสทช. ทุกท@านได;ศึกษาในรายละเอียด ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๑ : การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ�ายกลางปo ประจําปo ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) 

และเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําปo ๒๕๖๐ : เลขาธิการ 
กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร�และกิจการองค�กร ยย. 

 
มติท่ีประชุม  ๑. ท่ีประชุมเสียงข;างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 

รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ กสทช. สุภิญญาฯ และ กสทช. พลเอก  สุกิจฯ) มีมติ
อนุมัติงบประมาณรายจ@ายกลางป] ประจําป] ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) จํานวนเงิน 
๒๔.๑๐๐ ล;านบาท โดยจัดสรรจากงบประมาณรายจ@ายเงินงบกลางกรณี
ฉุกเฉินและจําเปMน ประจําป] ๒๕๕๙ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. ประกอบด;วย 
๑.๑  อนุมัติงบประมาณรายจ@ายกลางป] ประจําป] ๒๕๕๙ ของสายงานกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน� (เพ่ิมเติม) จํานวนเงิน ๑๗.๑๐๐ ล;านบาท 
๑.๒ อนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุนรถยนต� (รถตู;) สําหรับกิจการของมูลนิธิ

เทพรัตนเวชชานุกูล โดยนําเรื่องกราบบังคมทูล เพ่ือทูลเกล;าฯ ถวายเงิน
งบประมาณจํานวน ๗.๐๐๐ ล;านบาท เพ่ือทรงพระราชทานให;แก@มูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูลนําไปใช;ในการดําเนินการจัดหารถยนต� (รถตู; )     
ตามวัตถุประสงค�ต@อไป 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นเรื่องความเหมาะสมของ
แหล@งงบประมาณ และ กสทช. สุภิญญาฯ มีข;อสังเกต โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นส@งให;ในภายหลัง 

๒. รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ@าย ประจําป] ๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให;สํานักงาน กสทช. รับข;อคิดเห็นของท่ีประชุมในประเด็น
เรื่องการดําเนินงานเพ่ือให;เปMนไปตามกรอบระยะเวลาของแผนแม@บทฯ     
และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให;แก@กองทุนต@างๆ ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว; ไปดําเนินการจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจ@าย ประจําป] ๒๕๖๐ 
ก@อนนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
พิจารณาให;ความเห็นในเบ้ืองต;น และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต@อไป 



 ๑๙ 
 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑๑ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ@ายกลางป] 
ประจําป] ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) และเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ@าย 
ประจําป] ๒๕๖๐ 

๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๙/๑๖๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน 
๒๕๕๙ ขอให;บันทึกความเห็นไว;ในหมายเหตุท;ายมติท่ีประชุม วาระท่ี ๕.๓.๑๑ 
ดังนี้ 
“สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ@ายกลางป] ประจําป] ๒๕๕๙ 

เพ่ิมเติม จํานวน ๒๔.๑ ล;านบาท โดยจัดสรรจากงบประมาณรายจ@ายเงิน  
งบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปMน ประจําป] ๒๕๕๙ นั้น ดิฉันมีข;อสังเกต
ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
๑. การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ@ายกลางป] ควรเปMนโครงการท่ีมี

ความจําเปMนเร@งด@วนอย@างแท;จริง และเปMนโครงการท่ีดําเนินการให;   
เสร็จสิ้นภายในป]งบประมาณ ซ่ึงประเด็นนี้ ดิฉันได;เปKดเผยความเห็น    
ไว;แล;วตามบันทึกข;อความท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๔๙  

๒. สําหรับค@าใช;จ@ายโครงการจํานวน ๔ โครงการ ท่ีพิจารณาในครั้งนี้ ได;แก@ 
โครงการ DSO Communication การเข;าร@วมงาน DVB Asia ๒๐๑๖ 
โครงการพัฒนารูปแบบและบริหารกระบวนการติดต@อสื่อสารกับ         
ผู;ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� และโครงการติดต้ัง
เสารับสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลบนอาคารสูง      
ล;วนเปMนโครงการท่ีสามารถดําเนินการอยู@ในแผนงบประมาณประจําป]
ตามข้ันตอนของการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมและแผนแม@บท   
ท่ีเก่ียวข;อง ดังนั้นการพิจารณาโครงการภายใต;งบประมาณรายจ@ายกลางป]
โดยจัดสรรภายใต;งบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปMน ประจําป] ๒๕๕๙ อาจถูก
ต้ังคําถามถึงความสอดคล;องของวัตถุประสงค�ในการกันเงินสําหรับ    
เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปMน 

๓. ดิ ฉัน มีความเห็น เ พ่ิม เ ติมประกอบการพิจารณาโครงการ DSO 
Communication การสื่อสารการปรับเปลี่ยนไปสู@การรับชมโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ซ่ึงต้ังงบประมาณ ป] ๒๕๕๙ จํานวน ๒๐ ล;านบาท 
และผูกพันงบประมาณป] ๒๕๖๐ จํานวน ๓๐ ล;านบาท ก@อนการดําเนินการ
โครงการดังกล@าว ดิฉันเห็นว@า สํานักงานฯ ควรประเมินผลการดําเนินการ
โครงการต@างๆ ท่ีเก่ียวข;องกับการประชาสัมพันธ�ทีวีดิจิตอลในช@วงท่ีผ@านมา 
อาทิ เช@น ในช@วงไตรมาสท่ี ๓ ของป] พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักงานฯ ได;ดําเนิน
โครงการจัดจ;างผู;ผลิตและจัดการดําเนินการประชาสัมพันธ� เผยแพร@   
สื่อและกิจกรรมรณรงค�เสริมสร;างการรับรู;ความเข;าใจเก่ียวกับการ 
เปลี่ยนผ@านไปสู@การรับส@งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล         



 ๒๐ 
 

ในวงเงินราว ๕๓.๕๖ ล;านบาท เปMนต;น นอกจากนี้ การดําเนินการ
โครงการใหม@ ควรให;ความสําคัญกับเนื้อหาในการประชาสัมพันธ�         
ท่ีสอดคล;องกับสถานการณ� ได;แก@ การแจกคูปองเพ่ิมเติมผลการศึกษา  
ท่ีเก่ียวข;องกับการยุติแอนะล็อก เปMนต;น” 

๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๖๖ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ขอให;บันทึกความเห็นไว;ในหมายเหตุท;ายวาระท่ี ๕.๓.๑๑ ดังนี้ 

 “การขอปรับเพ่ิมงบประมาณรายจ@ายกลางป] ประจําป] ๒๕๕๙ 
ท้ังในส@วนท่ีเปMนโครงการของสายงานกระจายเสียงฯ และการสนับสนุนรถยนต�(รถตู;) 
สําหรับกิจการของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ผมไม@มีข;อขัดข;องต@อส@วนของการ
อนุมัติโครงการและเนื้องานท่ีจะสนับสนุน แต@ยังเห็นว@าการจัดสรรงบประมาณ
จากงบประมาณรายจ@ายเงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปMนอาจไม@เหมาะสมนัก 
เนื่องจากเม่ือพิจารณาจากเนื้อหาโครงการของสายงานกระจายเสียงฯ        
ท้ัง ๓ โครงการแล;วพบว@า อย@างน;อยก็มีถึง ๒ โครงการ คือโครงการสนับสนุน
การเข;าร@วมงาน DVB Asia 2016 ให;กับผู;ประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล และโครงการติดต้ังเสารับสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน      
ในระบบดิจิตอลบนอาคารสูง ซ่ึงมีเปWาประสงค�เข;าตามวัตถุประสงค�ของ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการฯ (กทปส.) ตามมาตรา ๕๒ (๒) และ (๑) 
ตามลําดับ ขณะท่ีในส@วนของการสนับสนุนรถยนต� (รถตู;) สําหรับกิจการของ
มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ก็สมควรดําเนินการตามระเบียบ กทช. ว@าด;วย  
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส@งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห@งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห@งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้เพ่ือเปMนไปตามกรอบหลักการ
และวินัยการบริหารจัดการงบประมาณ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖       : เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  : การแก-ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ

โทรทัศน� : กสท. มส. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให;เปลี่ยนแปลงแก;ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง

และโทรทัศน� จํานวน ๒ คณะ ซ่ึงเปMนการใช;อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ 
แห@งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด;านกิจการโทรทัศน�  

๑.๑ ให; นายทศพล  ซิมตระการ พ;นจากตําแหน@งอนุกรรมการ 
๑.๒ แต@งต้ังให; นางสาวเทพวรรณ  ปรีดาเกษมสิน เปMนอนุกรรมการแทน  
 



 ๒๑ 
 

๒. คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก;ไขปFญหาการรบกวนวิทยุการบิน 
๒.๑ ให; นางสาวเทพวรรณ  ปรีดาเกษมสิน พ;นจากตําแหน@งอนุกรรมการ 
๒.๒ แต@งต้ังให; นายศักดาเทพ  ปรีดาเกษมสิน เปMนอนุกรรมการแทน  

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต@งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด;านกิจการ
โทรทัศน� และคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก;ไขปFญหาการรบกวน
วิทยุการบิน ให;สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให;เปMนไปตามมติหลักการของท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และ   
มติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การแก;ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ :  การดําเนินคดีปกครองกับบริษัท ทรู มูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด 

กรณีการนําส�งเ งินรายได-จากการให-บริการในช�วงระยะเวลาคุ-มครอง        
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ-มครองผู-ใช-บริการเป[นการช่ัวคราว ในกรณี
ส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให-บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี พ.ศ. 
๒๕๕๖ : มท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต@อแนวทางในการดําเนินคดีปกครอง

กับบริษัท ทรู มูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด กรณีการนําส@งเงินรายได;
จากการให;บริการในช@วงระยะเวลาคุ;มครอง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุ;มครองผู;ใช;บริการเปMนการชั่วคราว ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาการให;บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. กรณีการดําเนินคดีกับบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ควรเพ่ิมผู;ฟWองคดีปกครอง คือ กสทช. 

ตามท่ีพนักงานอัยการเจ;าของสํานวนมีความเห็น และหาก กสทช. เห็นชอบ 
เห็นควรมอบหมายให;พนักงานอัยการเจ;าของสํานวนเปMนผู;รับมอบอํานาจ  

๒. กรณีการดําเนินคดีกับบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด ซ่ึงมีลักษณะทํานองเดียวกัน
กับการดําเนินคดีกับบริษัท ทรู มูฟ จํากัด จึงควรฟWองเปMนคดีปกครอง โดยมี 
กสทช. และสํานักงาน กสทช. เปMนผู;ฟWองคดี และเห็นควรมอบหมายให;
สํานักงาน กสทช. เปMนผู;รับมอบอํานาจ 

 
 
 
 



 ๒๒ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง การดําเนินคดีปกครองกับบริษัท ทรู มูฟ จํากัด และ
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด กรณีการนําส@งเงินรายได;จากการให;บริการในช@วง
ระยะเวลาคุ;มครอง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ;มครองผู;ใช;บริการเปMน
การชั่วคราว ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให;บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๓ : กรณีร-องเรียนพนักงานบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) 

เปqดเผยข-อมูลของผู-ใช-บริการ : กสทช. สุภิญญาฯ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบเรื่อง กรณีร;องเรียนพนักงานบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด 

(มหาชน) เปKดเผยข;อมูลของผู;ใช;บริการ ตามท่ี กสทช. สุภิญญาฯ เสนอ และ
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานเรื่อง การแต@งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ข;อเท็จจริงฯ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. รายงานให;ท่ีประชุมทราบ 

 
ประธาน ได;แจ;งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ ในวันพุธท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

พร;อมกล@าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล@าวปKดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.  
 
                                                   
 


