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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 (เข%าร&วมเฉพาะระเบียบวาระท่ี ๑, ๒ และ ๓) 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�  กรรมการ 
๖. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� กรรมการ 
๗. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๘. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๙.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู-ไม�เข-าประชุม 
 

๑. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� ติดภารกิจ 
 
ผู-เข-าร�วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ-าหน-าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก>กเกียรติกุล ผู%อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู%อํานวยการส&วน  
   รักษาการในตําแหน&งผู%อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู%อํานวยการส&วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู%อํานวยการส&วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู%อํานวยการส&วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๖. นางนภาพร  เก&งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค�กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ&มมณี ลูกจ%าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
 

๑. นายฉันทพัทธ�  ขําโคกกรวด ผู%อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน 
๒. นางอัจฉรา  ปHณยวณิช ผู%อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๓. นายเสน&ห�  สายวงศ� ผู%อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๔. นางสาวมณีรัตน�  กําจรกิจการ ผู%อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
  รักษาการในตําแหน&งผู%อํานวยการสํานักการอนุญาต 
  ประกอบกิจการโทรทัศน� และรักษาการในตําแหน&งผู%อํานวยการ 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข&าย สิ่งอํานวยความสะดวก 
  และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๕. นางพุธชาด  แมนมนตรี  ผู%เชี่ยวชาญ (ระดับ ช๒) รักษาการในตําแหน&งผู%อํานวยการ  
  สํานักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ  
๖. นายนิพนธ�  จงวิชิต ผู%เชี่ยวชาญ (ช ๒) รักษาการในตําแหน&งผู%จัดการสํานักงาน
  กองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗. นางสาวชนัณภัสร�  วานิกานุกูล ผู%อํานวยการส&วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๘. นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ ผู%อํานวยการส&วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๙. นายอาคม  สุวรรณรักษา   ผู%อํานวยการส&วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ 
  โครงข&ายสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม 
๑๐. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ ผู%อํานวยการส&วน สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน�
๑๑. นางสาวพรทิพา  ตันติพัฒนะมนตรี ผู%อํานวยการส&วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๒.  นางชาลินี  วันโพธิ์สพ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๓. นางสาวกัณธิมา  วุฒิชาติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๔. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง   
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 



๓ 
 

๑๕. นายสรรเสริญ  สงวนศักด์ิ บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๑๖. นายธนัญชัย  โรจน�รุ&งเรอืง บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๑๗. นางสาวสุธรีา  จําปJรัตน� บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธาน    กล&าวเปKดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  
 

  ก&อนเริ่มการประชุม ประธาน กสทช. ได%แจ%งท่ีประชุมทราบเรื่อง บิดาของ        
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) ได%ถึงแก&กรรม ซ่ึงในวันนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ       
ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา ๑๖.๐๐ น. เปPนต%นไป สําหรับรายละเอียดกําหนดการพิธีบําเพ็ญกุศล 
ขอให%สํานักงาน กสทช. แจ%งให%กรรมการ กสทช. ทุกท&านทราบด%วย และ ณ โอกาสนี้ขอแสดงความเสียใจด%วย   
                       ๑. วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เปPนประธานในการบําเพ็ญกุศล

ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และถวายภัตตาหารเช%า
แด&พระพิธีธรรม โดยมีกรรมการ กสทช. เลขาธิการ กสทช. ผู%บริหารและ
พนักงานสํานักงาน กสทช. เข%าร&วมพระพิธีโดยพร%อมเพรียงกัน      

                       ๒. วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เปPนประธานกล&าวเปKดงานเปKดตัว
วารสาร กสทช. ประจําปJ ๒๕๕๙ “Sustainable Knowledge Platform”  
ณ อาคารหอประชุม สํานักงาน กสทช. โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือประชาสัมพันธ�
วารสาร กสทช. รวมท้ังแลกเปลี่ยนความรู%และสร%างเครือข&ายความร&วมมือ
ระหว&างสํานักงาน กสทช. กับนักวิจัย นักวิชาการและผู%เก่ียวข%อง หลังจากนั้น 
มีการจัดเสวนาเก่ียวกับบทความในวารสาร กสทช. ประจําปJ ๒๕๕๙ โดยมี 
กสทช.ประวิทย�ฯ เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหาร
คลื่นความถ่ีและภูมิภาค (พลอากาศตรี ดร.ธนพันธุ�ฯ) เปPนผู%ร&วมการเสวนาฯ 
ซ่ึงมีสื่อมวลชนจํานวนมากเข%าร&วมงาน  

                       ๓. วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เปPนประธานเปKดการเสวนาและ
กล&าวปาฐกถาในการจัดเสวนา หัวข%อ “C - Level Dinner Talk with Alex 
Tapscott : Blockchain Revolution for Private Sectors and Thai Society”   
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด�และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร� เซ็นทรัลเวิลด� 
โดยบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ร&วมกับสํานักงาน 
กสทช. เปPนเจ%าภาพในการจัดงานเสวนา ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือเปPนการ
เตรียมความพร%อมในการพัฒนาสู&ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ&งเน%นการนํา
เทคโนโลยีมาสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ซ่ึงจัดให%แก& หน&วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยได%เชิญ 
Mr. Alex Tapscott ผู%เขียนหนังสือเรื่อง Blockchain Revolution เปPนผู%ปาฐกถา 
ซ่ึงได%รับความสนใจจากผู%เข%าร&วมงานเปPนอย&างมาก 



๔ 
 

                       ๔. วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. พร%อมด%วย กสทช. พลโท ดร. 
พีระพงษ� มานะกิจ ได%เข%ามอบเงินจํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในนาม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม
แห&งชาติ (กสทช.) เพ่ือช&วยเหลือผู%ประสบอุทกภัยภาคใต% โดยมีนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา) เปPนประธานรับมอบเงินจํานวนดังกล&าว
ในรายการพิเศษ “ประชารัฐร&วมใจ ช&วยอุทกภัยภาคใต%” สําหรับการดําเนินงาน 
ครั้งนี้ได%มีผู%บริจาคเงินรวมท้ังสิ้นประมาณ ๓๒๙ ล%านบาท 

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ และ กสทช.    
พลเอก สุกิจฯ มีมติรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ยกเว%นรายงานการประชุม กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๘   

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๗๐ ลงวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐   

ขอให%บันทึกความเห็นไว%ในหมายเหตุท%ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๒.๑ ดังนี้ 
         “๑. ในการพิจารณารับรองรายงานการประชุม หากรายงานได%บันทึก

สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงในการประชุมครั้งนั้นๆ ไว%อย&างถูกต%องครบถ%วนแล%ว ก็ย&อมไม&มี
เหตุท่ีจะไม&พิจารณารับรองรายงานการประชุมนั้น ถึงแม%ว&ารายงานการประชุม 
จะบันทึกในสิ่งท่ีไม&ถูกใจผู%รับรองก็ตาม และการจะขอแก%ไขรายงานการประชุม  
ให%ผิดไปจากความจริงท่ีเกิดข้ึนก็ทําไม&ได%เช&นเดียวกัน แต&สิ่งท่ีคณะกรรมการอาจทําได%
ก็คือการขอให%ท่ีประชุมพิจารณาใหม&ในเรื่องท่ีไม&ถูกใจนั้น ซ่ึงก็จะต%องดําเนินการ
ตามระเบียบ กสทช. ว&าด%วยข%อบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีมีข%อกําหนด
ชัดเจนอยู&แล%วว&าจะต%องดําเนินการตามข้ันตอนและกระบวนการอย&างไร แต&นั่น
ย&อมเปPนเรื่องของการดําเนินการในอนาคต ส&วนในชั้นนี้ในขณะนี้เปPนเพียงแต&การ
พิจารณาว&าจะรับรองรายงานการประชุมท่ีสํานักงาน กสทช. ได%ร&างข้ึนมานําเสนอ
และผ&านการตรวจแก%ไขจากกรรมการแต&ละท&านแล%วหรือไม& 

  ๒. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ แม%เบ้ืองแรกมี กสทช. เข%าร&วม
การประชุม ๙ ท&าน แต&เม่ือถึงระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบต&อการ
ปรับปรุงแบบฯ ขอบเขตของงานและราคากลางงานก&อสร%าง โครงการก&อสร%าง     
และตกแต&งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห&งใหม& และขอกันเงินงบประมาณ 



๕ 
 

ท่ียังคงเหลืออยู&ไว%ใช%สําหรับงานเพ่ิม - ลดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข%องกับการก&อสร%างฯ รวมท้ัง 
ขออนุมัติในหลักการให%ดําเนินการประกวดราคา คงเหลือกรรมการอยู&ร&วมการพิจารณา
ระเบียบวาระนี้เพียง ๗ ท&าน โดย กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ 
ได%แจ%งติดภารกิจและออกจากห%องประชุมไป ซ่ึงสิ่งเดียวกันนี้ได%เคยเกิดข้ึนมาแล%ว
ต้ังแต&ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙      
ซ่ึงเปPนครั้งแรกท่ีได%มีการบรรจุเรื่องนี้นําเสนอต&อท่ีประชุมเปPนระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ 
โดยข%อเท็จจริงจึงมีความชัดเจนว&า การไม&อยู&ร&วมพิจารณานั้นเกิดจากเจตจํานง
ต%องการเช&นนั้น มิได%เปPนเรื่องของจังหวะที่ออกไปจากห%องประชุมโดยบังเอิญ  
หรือประจวบเหมาะ 

  ด%วยข%อเท็จจริงดังกล&าว ประกอบกับข%อกฎหมายท่ีคณะอนุกรรมการ       
ท่ีปรึกษาด%านกฎหมาย กสทช. ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
ได%มีมติชี้แล%วว&า เม่ือการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ในการพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ “มีองค�ประชุมครบถ�วนตามท่ีกําหนด และได�มีการพิจารณา 
และลงมติในวาระดังกล$าวเกินกว$าก่ึงหนึ่งของกรรมการ กสทช. ท่ีเข�าร$วมประชุมแล�วนั้น 
กรรมการ กสทช. ท่ีไม$ได�เข�าร$วมประชุมในวาระดังกล$าวไม$สามารถท่ีจะมาขอลงมติ
เพ่ิมเติมภายหลังจากท่ีการประชุมเสร็จสิ้นลงแล�วได� และต�องถือว$าการลงมติ
ของท่ีประชุม กสทช. ในวาระดังกล$าวชอบด�วยกฎหมายแล�ว” ผมจึงเห็นว&า ไม&สมควร
ท่ีจะมีการนําเอาความเห็นและการลงมติของกรรมการ กสทช. ท่ีไม&ได%เข%าร&วมประชุม
ในวาระดังกล&าวมาเปKดเผยไว%ในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ด%วย 

  ๓. ตามแนวปฏิบัติเรื่องการเปKดเผยความเห็นของ กสทช. ในรายงาน   
การประชุมนั้น การร&างความเห็นเปPนลายลักษณ�อักษรจะต%องสอดคล%องกับสิ่งท่ี
กรรมการท&านนั้นๆ ได%อภิปรายไว%ในท่ีประชุม หรืออย&างน%อยก็ได%แจ%งประเด็นหรือ
อ%างอิงความเห็นท่ีเคยเปKดเผยในชั้นการพิจารณาก&อนหน%าเอาไว% ดังนั้นหากในกรณี 
ของรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ในส&วนของระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ 
มีการอนุญาตให%กรรมการ กสทช. ท่ีมิได%อยู&ร&วมพิจารณาวาระเปKดเผยความเห็นได% 
ย&อมถือเปPนการวางบรรทัดฐานใหม& สําหรับเปPนแนวปฏิบัติต&อไปในอนาคต ดังนั้น
โดยหลักการแล%วผมจึงไม&เห็นชอบด%วย อย&างไรก็ตาม หากคําค%านของผมในเรื่องนี้
ไม&เปPนผล ผมก็จะยึดถือปฏิบัติตามบรรทัดฐานใหม&ดังกล&าวต&อไปเช&นเดียวกัน  
โดยขอสงวนสิทธิท่ีจะเปKดเผยความเห็นแม%มิได%อภิปรายหรือแจ%งในท่ีประชุม   
หรือแม%แต&มิได%เข%าร&วมการประชุม ก็จะมีความเห็นเปKดเผยประกอบรายงาน    
การประชุมต&างๆ ไว%ด%วย ท้ังในชั้นการประชุม กทค. และ กสทช. ท้ังนี้เพ่ือความ
เปPนธรรมและเปPนไปตามหลักปฏิบัติท่ีเท&าเทียมกัน” 
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ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๘ 
 ธันวาคม ๒๕๕๙   
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ   
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ วันพุธท่ี 

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ     
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

กิจการโทรทัศน� ระหว&างวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐   
ตามเอกสารท่ีประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ     

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓   :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม       

ตามเอกสารท่ี ประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
 เลขาธิการ กสทช. ขอให%ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน          
๘ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค� 

มะลิสุวรรณ) ระหว�างเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ : รองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 

 



๗ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.                  
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ) ระหว&างเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
จํานวน ๓ ท&าน  ได%แก& พลเอก บุญเลิศ แก%วประสิทธิ์  นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน� 
และ พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ�  ท้ังนี้ ตามข%อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. 
ว&าด%วยการจ%างท่ีปรึกษา ผู%ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู%ช&วยเลขานุการประจํา กทช.  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�) 

ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน�) 

ประจําไตรมาสท่ี ๔/๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๙) จํานวน ๓ ท&าน 
ได%แก& นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข  ดร. เชิดชัย ขันธ�นะภา และนายไพรัช วรปาณิ  
ท้ังนี้  ตามข%อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว&าด%วยการจ%างท่ีปรึกษา 
ผู%ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู%ช&วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามเอกสารท่ี กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ�นันท�) 

ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ : กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร. ธวัชชัย   
จิตรภาษ�นันท�) ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๓ ท&าน ได%แก& 
พลตํารวจโท มาโนช ไกรวงศ�  พลตรี ชัยณรงค� เชิดชู  และนายชัยรัตน� แสงอรุณ    
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 ๔.๔  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค�) 

ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ : กสทช. สุภิญญาฯ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา 
กลางณรงค�) ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๓ ท&าน ได%แก& 
นายจอน อึ๊งภากรณ�  นายต&อพงศ� เสลานนท�  และนายนคร ชมพูชาติ ทั้งนี้ 
ตามข%อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว&าด%วยการจ%างท่ีปรึกษา ผู%ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู%ช&วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี 
กสทช. สุภิญญาฯ เสนอ        

 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : รายงานผลการดําเนินงานระดับยุทธศาสตร�ตามแผนแม�บทการบริหารคล่ืนความถ่ี 
(พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจําปF ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติการภายใต-แผนแม�บท
การบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจําปF ๒๕๕๙ :  กสท. กทค. คภ.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานระดับยุทธศาสตร�ตามแผนแม&บทการบริหาร

คลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจําปJ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติการภายใต%
แผนแม&บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจําปJ ๒๕๕๙ ตามเอกสาร 
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข%อสังเกตเรื่อง รายงานผลการดําเนินงานระดับยุทธศาสตร�
ตามแผนแม&บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจําปJ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
และแผนปฏิบัติการภายใต%แผนแม&บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
ประจําปJ ๒๕๕๙ ซึ่งได%เปKดเผยความเห็นไว%ในการประชุม กทค. ไปแล%วว&า
บางยุทธศาสตร�ดําเนินการได%ดี แต&ยังมีบางยุทธศาสตร�ท่ีมีปHญหาไม&ได%ดําเนินการ 
เนื่องจากอาจจะมีอุปสรรคบางประการ จึงต%องการให%มีการระบุถึงปHญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือจะได%ทราบถึงสาเหตุของปHญหาและสามารถแก%ไข
ปรับปรุงได%ต&อไป แต&โดยท่ียังไม&ได%ระบุถึงปHญหาอุปสรรคและมีการใช%เทคนิค
ยกเว%นตัวชี้วัดเพื่อให%ผ&านการประเมิน ดังนั้น กรณีนี้อาจจะต%องมีการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานให%รัดกุมยิ่งข้ึน และให%เปPนประโยชน�ยิ่งข้ึน  

 ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๑๘ ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
ขอให%บันทึกความเห็นไว%ในหมายเหตุท%ายรายงานการประชุมวาระท่ี ๔.๕ ดังนี้ 

  “ดิฉันได%พิจารณารายละเอียดผลการประเมินตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร�      
ของแผนแม&บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจําปJ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต%แผนแม&บทการบริหาร    
คลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจําปJ ๒๕๕๙ และมีข%อสังเกตในรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑. ตามยุทธศาสตร�ท่ี ๒ การคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหม&หรือปรับปรุง
การใช%คลื่นความถ่ีภายใต%แผนงานการกําหนดระยะเวลาคืนคลื่นความถ่ีในกิจการ
โทรทัศน�ของผู%ได%รับจัดสรรหรือได%รับอนุญาตให%ใช%คลื่นความถ่ี ตามมาตรา ๘๒ และ ๘๓ 
แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ปรากฏผลการประเมิน
ท่ีไม&สอดคล%องกับข%อเท็จจริง เพราะผลการพิจารณาความจําเปPนและกําหนด
ระยะเวลาท่ีแน&นอนในการคืนคลื่นความถ่ีในกิจการโทรทัศน� ของสํานักงาน (ปส.๓) 
ไม&ตรงตามเป{าหมายท่ีกําหนด เนื่องจากกรณีสถานีโทรทัศน�กองทัพบกช&อง ๗   
ซ่ึงดําเนินการภายใต%สัญญาร&วมดําเนินกิจการส&งโทรทัศน�สี ระหว&าง กองทัพบก 
กับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน�และวิทยุ จํากัด และสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน 
ในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เปPนกรณีท่ีต%องพิจารณาเง่ือนไขประกอบ ตามมติ 
กสท. ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวข%อง
คือ กรณีท่ี กสท. ได%อนุญาตให%กองทัพบกได%รับใบอนุญาตบริการโครงข&ายโทรทัศน� 
ประเภทท่ีใช%คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลอีก ๑ ใบอนุญาต เปPนระยะเวลา 



๙ 
 

๑๕ ปJ โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขในการอนุญาตเพ่ิมเติมประการสําคัญคือ     
ให�กองทัพบกจัดทําแผนการดําเนินการในการยุติบทบาทการเป2นผู�ให�สัญญา
หรือสัมปทานในการดําเนินการ ให�บริการโทรทัศน�ในระบบแอนะล็อกภายใน 
๕ ป8 ตามท่ีแจ�งความประสงค�ไว�กับคณะกรรมการ โดยให�เสนอแผนต$อ
คณะกรรมการเพ่ือให�ความเห็นชอบภายใน ๒ ป8 หลังจากได�รับอนุญาตให�เป2น
ผู�ให�บริการโครงข$ายฯ แต&อย&างไรก็ตามถึงปHจจุบันกองทัพบก ยังมิได%ดําเนินการ
ตามเง่ือนไขภายใต%กรอบระยะเวลาท่ีกําหนด จึงไม&อาจถือได%ว&าผลการประเมิน
นั้น ตรงตามเป{าหมายท่ีกําหนดแล%ว  

        อนึ่งกรณีการตรวจสอบความชอบด%วยกฎหมายของการอนุญาตสัมปทาน 
หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน�ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
โดยสํานักงาน (มส.) แม%จะระบุว&าตรงตามเป{าหมายท่ีกําหนด แต&อย&างไรก็ตาม   
ยังไม&มีการดําเนินการตามมาตรา ๘๒ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงกําหนดให% กสทช. ตรวจสอบความชอบด%วยกฎหมาย
ของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น พร%อมท้ังเปKดเผยข%อมูลและผล       
การตรวจสอบให%สาธารณชนทราบ แต&อย&างไรก็ตามถึงปHจจุบัน กสทช. ยังไม&มีการ
ดําเนินการเปKดเผยข%อมูลดังกล&าวให%สาธารณชนทราบตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  ๒. ตามยุทธศาสตร�ท่ี ๖ การจัดให%ภาคประชาชนได%ใช%คลื่นความถ่ีในกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน � แม%จะระบุว&าตรงตามเป{าหมายท่ีกําหนด 
แต&อย&างไรก็ตามยังไม&มีการดําเนินการจัดให%มีประกาศหลักเกณฑ�การอนุญาต
ให%ภาคประชาชนใช%คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
ตามท่ีแผนแม&บทฯ กําหนดให%แล%วเสร็จใน ๔ ปJนับแต&แผนแม&บทใช%บังคับ 
รวมถึงกรณีท่ี กสทช. ต%องจัดสรรคลื่นความถ่ีให%ภาคประชาชนได%ใช%ในกิจการ
โทรทัศน�เปPนการชั่วคราว ในช&วงเวลาท่ียังไม&ได%ประกาศให%ใช%ระบบการรับส&ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล เฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีคลื่นความถ่ีเพียงพอ     
ท่ีจะดําเนินการจัดสรรนั้น แต&อย&างไรก็ตามไม&มีการดําเนินการในช&วงระยะเวลา
ดังกล&าว และภายหลังการประกาศให%ใช%ระบบการรับส&งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�
ในระบบดิจิตอล ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบการรับส&งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน�เปPนระบบดิจิตอล ในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ แล%ว 
ณ ปHจจุบัน กสทช. ยังไม&มีการดําเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ีให%ภาคประชาชน
ได%ใช%ประกอบกิจการในกิจการโทรทัศน�แต&อย&างใด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  :  รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข-อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน
 ตุลาคม ๒๕๕๙  :  กทค. รท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล&เกลี่ยข%อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
 ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ท้ังนี้ ตามข%อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว&าด%วย
 การไกล&เกลี่ยข%อพิพาทระหว&างผู%รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 และผู%ร%องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๑๐ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข%อสังเกตเรื่อง รายงานผลการดําเนินการไกล&เกลี่ยข%อพิพาท         
ในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ว&า ยังคงเปPนลักษณะเดิมคือ      
มีเรื่องไกล&เกลี่ยน%อย และสําหรับรายงานฉบับนี้เปPนกรณีท่ีไม&มีการแสดงรายละเอียด 
ผลการไกล&เกลี่ย ซ่ึงในชั้นการพิจารณาของ กทค. ได%ขอให%รายงานผลดังกล&าว         
ให%ทราบด%วย โดยที่สํานักงาน กสทช. ก็ได%รับปากแล%ว ท้ังนี้ โดยปกติเม่ือศาล
ให%โจทก�กับจําเลยไปไกล&เกลี่ยกันก็ต%องเปKดเผยผลต&อศาล ดังนั้น โดยหลักถ%าเห็นว&า
เปPนเอกสารลับก็ขอให%สรุปเปPนเอกสารลับแล%วส&งให%ด%วย เพ่ือจะได%ทราบว&าปHญหา
ในการละเมิดข%อมูลส&วนบุคคลมีข%อสรุปอย&างไร และมีมาตรการในการแก%ไข
ป{องกันอย&างไร รวมท้ังข%อตกลงท่ีท้ังสองฝ~ายทําข้ึนเปPนอย&างไร จึงขอให%สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการตามท่ีได%แจ%งไว%ในการประชุม กทค. ด%วย  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  :  รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘     

และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙  :  มท. ทท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได%แต&งตั้งเจ%าพนักงาน

ผู%ออกใบอนุญาต หรือมอบหมายให%เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก%ไข
เพ่ิมเติม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข%อสังเกตเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ    
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก%ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ซ่ึงได%เคยมีประเด็นไว%ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ีผ&านมา ขอให%สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบเครื่องโทรศัพท�รุ&นที่แต&ละค&ายเปPนผู%นําเข%า เพราะในกรณีที่มีการ 
ขอนําเข%าแบบไม&มีการล็อกคลื่น แต&เม่ือนํามาจําหน&ายแบบมีการล็อกคลื่น อาจจะต%อง
ขออนุมัติแยกเปPนคนประเภท เพราะโดยหลักการสํานักงาน กสทช. จะอนุมัติแบบ 
Type Approval และในทางกลับกันถ%ายื่นขออนุญาตแบบล็อกคลื่น แต&จําหน&ายแบบ
ไม&ล็อกคลื่นก็ต%องดําเนินการในลักษณะเดียวกัน จึงขอให%สํานักงาน กสทช. 
ติดตามตรวจสอบการดําเนินการของผู%ให%บริการทุกรายอย&างเท&าเทียมกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู-กระทําความผิดเก่ียวกับ   

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  : คส.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู%กระทําความผิดเก่ียวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การเปล่ียนแปลงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน
 และพิจารณาความจําเปHนการใช-คล่ืนความถ่ีด-านกิจการกระจายเสียงและ
 กิจการโทรทัศน� : กสท. ปส.๓ 
  
มติท่ีประชุม อนุมัติให%เปลี่ยนแปลงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน

และพิจารณาความจําเปPนการใช%คลื่นความถ่ีด%านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� โดยให% ผศ. ดร. เอ้ือจิต วิโรจน�ไตรรัตน� และ นายพรสันต� เลี้ยงบุญเลิศชัย 
พ%นจากการเปPนอนุกรรมการ และแต&งต้ังให% นายวีระพงษ� กังวานนวกุล  และ
นายจอน อึ๊งภากรณ�  เปPนอนุกรรมการแทน ซึ่งเปPนการใช%อํานาจของ กสทช.  
ตามมาตรา ๓๓ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ท้ังนี้ โดยมีวาระการดํารงตําแหน&งเท&ากับวาระท่ีเหลืออยู&ของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปPนการใช%คลื่นความถ่ีด%านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต&งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและ
พิจารณาความจําเปPนการใช%คลื่นความถ่ีด%านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� 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. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ที่ประชุมได%มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปPนการใช%คลื่นความถ่ีด%านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การแก-ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจการกระจายเสียงและ
 โทรทัศน� (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด-านกิจการวิทยุกระจายเสียง
 คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด-านกิจการโทรทัศน� และคณะอนุกรรมการ
 เทคโนโลยีวิศวกรรมและแก-ไขปIญหาการรบกวนวิทยุการบิน) : กสท. มส. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให%แก%ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� 

จํานวน ๓ คณะ ซ่ึงเปPนการใช%อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห&งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑)  คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด%านกิจการกระจายเสียง  

๑.๑  ให% ดร. บัณฑิต ต้ังประเสริฐ  พ%นจากการเปPนอนุกรรมการ  
๑.๒  แต&งต้ังให% นายวรรณชัย ไตรแก%ว  เปPนอนุกรรมการ 



๑๒ 
 

๒)  คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด%านกิจการโทรทัศน� 
๒.๑ ให% นายวรรณชัย ไตรแก%ว  พ%นจากการเปPนอนุกรรมการ  
๒.๒ แต&งต้ังให% พันตํารวจเอก ชยุต มารยาทตร�  เปPนอนุกรรมการ   

๓)  คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก%ไขปHญหาการรบกวนวิทยุการบิน 
๓.๑ ให% พันตํารวจเอก ชยุต มารยาทตร�  พ%นจากการเปPนอนุกรรมการ  

    ๓.๒ แต&งต้ังให% ดร. บัณฑิต ต้ังประเสริฐ  เปPนอนุกรรมการ  
 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต&งต้ังคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน� จํานวน ๓ คณะ ดังกล&าวข%างต%น ให%สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔
วาระท่ี ๕.๖ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได%มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การแก%ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน� (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด%านกิจการ
กระจายเสียง คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด%านกิจการโทรทัศน� และ 
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก%ไขปHญหาการรบกวนวิทยุการบิน)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : แก-ไขเพ่ิมเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส�งเสริมและคุ-มครองสิทธิของคนพิการ

ให-เข-าถึงหรือรับรู-และใช-ประโยชน�จากรายการของกิจการโทรทัศน� : กสท. มส. บส. 
 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมเสียงข%างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ)  
มีมติเห็นชอบในหลักการร&างแก%ไขเพ่ิมเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส&งเสริม
และคุ%มครองสิทธิของคนพิการให%เข%าถึงหรือรับรู%และใช%ประโยชน�จากรายการ
ของกิจการโทรทัศน� (ฉบับท่ี ...) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข%างน%อย (กสทช. สุภิญญาฯ และ กสทช. ประวิทย�ฯ)    
ขอสงวนความเห็นต&อร&างประกาศดังกล&าว  

 ๒. มอบอํานาจให% กสท. ปฏิบัติหน%าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) 
แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให%มี    
การรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ก&อนนําร&างประกาศ
ฉบับท่ีผ&านการรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะเรียบร%อยแล%วเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณา ท้ังนี้ โดยให%ยกเว%นกรณีการจัดให%มีการรับฟHงความคิดเห็น
สาธารณะ โดยมีระยะเวลา ๗ วัน เนื่องจากเปPนกรณีมีความจําเปPนเร&งด&วน 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

   อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผู%มีอํานาจลงนามในประกาศ   
  โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส&งให%ในภายหลัง  

 



๑๓ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได%มีมติรับรองมติท่ีประชุม   
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง แก%ไขเพ่ิมเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส&งเสริม
และคุ%มครองสิทธิของคนพิการให%เข%าถึงหรือรับรู%และใช%ประโยชน�จาก
รายการของกิจการโทรทัศน�  

 ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๑๘ ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
ขอให%บันทึกความเห็นไว%ในหมายเหตุท%ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้ 

   “ดิฉันขอสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระแก%ไขเพ่ิมเติมประกาศ กสทช. 
เรื่อง การส&งเสริมและคุ%มครองสิทธิของคนพิการฯ ตามท่ีได%มีการสงวนความเห็น 
ไว%แล%วในชั้นการประชุม กสท. ตามบันทึกข%อความท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๑๒ 
วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผลดังนี้  

  ประกาศ กสทช. เรื่อง การส&งเสริมและคุ%มครองสิทธิของคนพิการให%เข%าถึง
หรือรับรู%และใช%ประโยชน�จากรายการของกิจการโทรทัศน� ซ่ึงมีผลใช%บังคับเม่ือ 
๖ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ เปPนการดําเนินการตามเจตนารมณ� ตามมาตรา ๓๖ 
แห&งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือประโยชน�ในการส&งเสริมและคุ%มครองสิทธิของคนพิการและ
คนด%อยโอกาสให%เข%าถึงหรือรับรู%และใช%ประโยชน�จากรายการของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ได%อย&างเสมอภาค กรณีท่ีประกาศกําหนด  
ในบทเฉพาะกาลว&าเม่ือประกาศนี้มีผลใช%บังคับแล%ว ๑ ปJ ซ่ึงจะครบกําหนด  
ในวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ นั้น ผู%รับใบอนุญาตต%องจัดให%มีบริการโทรทัศน� 
ท่ีมีบริการล&ามภาษามือ คําบรรยายเปPนอักษรวิ่ง และคําบรรยายเปPนเสียง   
ในเวลาออกอากาศรวมกันอย&างน%อยวันละหกสิบนาที จึงเปPนกรณีท่ีผู%ได%รับ
ใบอนุญาตต%องปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ�ดังกล&าว ดังนั้นกรณีซ่ึงท่ีประชุม
มีแนวทางพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ�ออกไป 
จึงจะส&งผลให%คนพิการและคนด%อยโอกาสไม&สามารถเข%าถึงหรือรับรู%และใช%
ประโยชน�จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ได%อย&าง
เสมอภาคได%ตามท่ีประกาศกําหนดไว% ดิฉันจึงไม&เห็นด%วยกับแนวทางการแก%ไข
ประกาศหลักเกณฑ� แต&ควรหาวิธีการสนับสนุนและส&งเสริมผู%รับใบอนุญาต
ให%ใช%คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�เพ่ือให%
บริการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ให%สามารถดําเนินการให%มีบริการ
ล&ามภาษามือ คําบรรยายเปPนอักษรวิ่ง และคําบรรยายเปPนเสียงให%ทันตาม
ระยะเวลาท่ีประกาศกําหนดจึงจะก&อให%เกิดประโยชน�ต&อทุกฝ~ายมากกว&า” 

 ๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๖๐ ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
ขอให%บันทึกความเห็นไว%ในหมายเหตุท%ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้ 

   “๑. ผมไม&เห็นชอบต&อการแก%ไขประกาศ กสทช. เรื่อง การส&งเสริมและ
คุ%มครองสิทธิของคนพิการให%เข%าถึงหรือรับรู%และใช%ประโยชน�จากรายการ
ของกิจการโทรทัศน� ท่ีจะขยายระยะเวลาให%ผู%รับใบอนุญาตจัดทําบริการโทรทัศน�    
ท่ีมีบริการส&งเสริมและคุ%มครองสิทธิของคนพิการตามข%อ ๒๙ ของประกาศฯ 



๑๔ 
 

ออกไปอีก ๑ ปJ หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการมีคําสั่งกําหนด เนื่องจากเห็นว&า
ข%อกําหนดตามข%อ ๒๙ ของประกาศฯ ท่ีให%ระยะเวลา ๑ ปJสําหรับท่ีผู%รับใบอนุญาต
จะต%องจัดให%มีบริการโทรทัศน�ท่ีมีบริการล&ามภาษามือ คําบรรยายเปPนอักษรวิ่ง 
และคําบรรยายเปPนเสียงในเวลาออกอากาศรวมกันอย&างน%อยวันละหกสิบนาที 
และให%ระยะเวลาถึง ๒ ปJสําหรับท่ีผู%รับใบอนุญาตจะต%องจัดให%มีบริการโทรทัศน�   
ท่ีมีบริการล&ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ตามมาตรการ
พ้ืนฐานอย&างน%อยตามสัดส&วนและระยะเวลาท่ีกําหนดในข%อ ๕ และภาคผนวก
แนบท%ายประกาศฯ นั้น เปPนระยะเวลาท่ีน&าจะเพียงพอสําหรับท่ีผู%รับใบอนุญาต
จะได%เตรียมการเปPนการล&วงหน%า ในขณะท่ีก็ไม&เนิ่นนานเกินไปสําหรับการรอคอย
ของคนพิการเพื่อที่จะได%รับสิทธิการเข%าถึงบริการโทรทัศน� อีกทั้งในชั้น
ของการออกประกาศฯ ก็ได%มีการจัดรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะมาแล%วด%วย 
ข%อกําหนดดังกล&าวจึงถือว&าได%ผ&านการพิจารณาจากผู%มีส&วนเก่ียวข%องและเปPน
จุดสมดุลแล%ว ส&วนการท่ีมีผู%รับใบอนุญาตจํานวนหนึ่งมีหนังสือมาเม่ือเร็วๆ นี้ 
เพ่ือขอผ&อนผันการดําเนินการดังกล&าว โดยอ%างว&าเพ่ือจะได%มีโอกาสจัดเตรียม
งบประมาณการลงทุน ทดสอบระบบ เตรียมความพร%อมบุคลากร แท%จริงผู%รับ
ใบอนุญาตควรดําเนินการในเรื่องนี้ต้ังแต&เม่ือแรกท่ีประกาศฯ มีผลใช%บังคับแล%ว 
ส&วนประเด็นว&าการดําเนินการดังกล&าวก&อให%เกิดภาระนั้นย&อมเปPนอีกเรื่องหนึ่ง 
ซ่ึง กสทช. อาจพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนหรือลดภาระได% แต&มิใช&ด%วยการ 
เลื่อนระยะเวลาการดําเนินการออกไป ซึ่งย&อมส&งผลเปPนการละเมิดสิทธิ       
อันพึงได%ของคนพิการ  

    ๒. ผมไม&เห็นด%วยต&อการที่ประธาน กสท. (รองประธาน กสทช. 
ด%านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�) จะเปPนผู%ลงนามในประกาศฯ เอง 
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) 
กําหนดให% กสทช. เปPนผู%มีอํานาจหน%าท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง   
อันเก่ียวกับอํานาจหน%าท่ีของ กสทช. แม%ว&าตามมาตรา ๒๓ วรรคท%ายของ
พระราชบัญญัติฉบับดังกล&าวจะกําหนดว&า ในการปฏิบัติหน%าท่ี กสทช.     
อาจมอบหมายให%กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ได% 
แต&ตามหลักการมอบหมายอํานาจหน%าท่ี (Delegation of Authority) ต%องพิจารณา
ลักษณะของอํานาจหน%าท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของเรื่องนั้น        
ซ่ึงอํานาจในการลงนามร&างประกาศฯ เปPนอํานาจสําคัญ และเปPนอํานาจหน%าท่ี   
เฉพาะของประมุขในองค�กร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว%สําหรับปฏิบัติด%วยตนเอง          
ในการเห็นชอบร&างกฎหมายตามลําดับชั้นไป (อ�างอิงตามกระบวนการพิจารณา
ยกร$าง แก�ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับกระทรวง
ยุติธรรม : คู$มือการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หน�า ๑๙ ท่ีเป2นอํานาจรัฐมนตรีว$าการกระทรวงลงนามร$างกฎกระทรวง    
เป2นต�น) ผมจึงเห็นว&า อํานาจในการเปPนผู%ลงนามในประกาศต&างๆ นั้น เปPนอํานาจ
หน%าท่ีของประธาน กสทช. เปPนการเฉพาะ ดังนั้น หากไม&มีการดําเนินการ 



๑๕ 
 

เพ่ือตรวจสอบข%อกฎหมายในประเด็นนี้ให%กระจ&างชัด ก็ควรท่ีจะคงให%ประธาน 
กสทช. เปPนผู%ลงนามในประกาศต&างๆ เท&านั้น เพื่อป{องกันมิให%เกิดข%อพิพาท
เรื่องความชอบด%วยกฎหมายของประกาศ เปPนคดีปกครองจากการใช%อํานาจ    
ทางปกครองของเจ%าหน%าท่ีท่ีต%องกระทํา โดยเจ%าหน%าท่ีซ่ึงมีอํานาจหน%าท่ีในเรื่องนั้น 
ตามพระราชบัญญัติจ ัดตั ้งศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีปกครอง   
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู-ประกาศ

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : คณะอนุกรรมการประเมินมูลค�า
คล่ืนความถ่ีฯ ชส. นส. 
 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร&างประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรม
และทดสอบเพ่ือรับบัตรผู%ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. มอบอํานาจให% กสท. ปฏิบัติหน%าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) 
แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให%มีการ 
รับฟHงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ก&อนนําร&างประกาศฉบับ
ท่ีผ&านการรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะเรียบร%อยแล%วเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา 
อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นผู%มีอํานาจลงนามในประกาศ   
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส&งให%ในภายหลัง 

 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได%มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่องร&างประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบ
เพ่ือรับบัตรผู%ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๕๙ ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐
ขอให%บันทึกความเห็นไว%ในหมายเหตุท%ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๔ ดังนี้ 

  “ผมไม&เห็นด%วยต&อการท่ีประธาน กสท. (รองประธาน กสทช. ด%านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�) จะเปPนผู%ลงนามในประกาศฯ เอง เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) กําหนดให% 
กสทช. เปPนผู%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 เปPนอํานาจสําคัญ และเปPนอํานาจหน%าท่ีเฉพาะ
ของประมุขในองค�กร คือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว%สําหรับปฏิบัติด%วยตนเอง          
ในการเห็นชอบร&างกฎหมายตามลําดับชั้นไป (อ�างอิงตามกระบวนการ



๑๖ 
 

พิจารณายกร$าง แก�ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับ
กระทรวงยุติธรรม : คู$มือการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หน�า ๑๙ ท่ีเป2นอํานาจรัฐมนตรีว$าการกระทรวงลงนาม             
ร$างกฎกระทรวง เป2นต�น) ผมจึงเห็นว&า อํานาจในการเปPนผู%ลงนามในประกาศ
ต&างๆ นั้น เปPนอํานาจหน%าท่ีของประธาน กสทช. เปPนการเฉพาะ ดังนั้น        
หากไม&มีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบข%อกฎหมายในประเด็นนี้ให%กระจ&างชัด 
ก็ควรท่ีจะคงให%ประธาน กสทช. เปPนผู%ลงนามในประกาศต&างๆ เท&านั้น         
เพื่อป{องกันมิให%เกิดข%อพิพาทเรื่องความชอบด%วยกฎหมายของประกาศ 
เปPนคดีปกครองจากการใช%อํานาจทางปกครองของเจ%าหน%าท่ีท่ีต%องกระทํา  
โดยเจ%าหน%าท่ีซ่ึงมีอํานาจหน%าท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ร�างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข-องกับการใช-เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนท่ีทางทะเล 
ย�านความถ่ี ๒๗ เมกะเฮิรตซ� จํานวน ๓ ฉบับ : กทค. คภ. ทท. คท. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร&างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข%องกับการ

ใช%เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล ย&านความถ่ี ๒๗ เมกะเฮิรตซ� 
จํานวน ๓ ฉบับ ได%แก& ๑) ร&างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตให%ใช%
เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล ย&านความถ่ี ๒๗ เมกะเฮิรตซ�  
๒) ร&างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล ย&านความถ่ี 
๒๗ เมกะเฮิรตซ� และ ๓) ร&างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ� สําหรับเครื ่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื ่อนท่ี  
ทางทะเล ย&านความถ่ี ๒๗ เมกะเฮิรตซ� และเห็นชอบแนวทางการจัดให%มีการ
รับฟHงความคิดเห็นของผู%มีส&วนได%เสียและประชาชนทั่วไป ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให%สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให%เปPนไปตามมาตรา ๒๘   
แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓   

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได%มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ร&างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข%องกับการใช%เครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล ย&านความถ่ี ๒๗ เมกะเฮิรตซ� จํานวน ๓ ฉบับ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ร�างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข-องกับการใช-คลื่นความถี่ในกิจการประจําท่ี

และการใช-งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) 
จํานวน ๔ ฉบับ : กทค. คภ. 

 
 



๑๗ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร&างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข%องกับการ
ใช%คลื่นความถ่ีในกิจการประจําท่ีและการใช%งานในลักษณะ Programme Making 
and Special Events (PMSE) จํานวน ๔ ฉบับ ได%แก& ๑) ร&างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการประจําท่ี ย&านความถ่ี ๒ กิกะเฮิรตซ�  ๒) ร&างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับการใช%งานในลักษณะ Programme Making 
and Special Events (PMSE) ย&านความถ่ี ๒ กิกะเฮิรตซ�  ๓) ร&างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับการใช%งานในลักษณะ Programme Making and 
Special Events (PMSE) ย&านความถ่ี ๘ กิกะเฮิรตซ� และ ๔) ร&างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตให%ใช%คลื่นความถี่สําหรับการใช%งานในลักษณะ 
Programme Making and Special Events (PMSE) และเห็นชอบแนวทาง   
การจัดให%มีการรับฟHงความคิดเห็นของผู%มีส&วนได%เสียและประชาชนทั่วไป 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให%สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให%เปPนไปตาม
มาตรา ๒๘ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓   

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได%มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ร&างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข%องกับการใช%คลื่นความถ่ี
ในกิจการประจําท่ีและการใช%งานในลักษณะ Programme Making and Special 
Events (PMSE) จํานวน ๔ ฉบับ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการอนุญาตให-ใช-คล่ืนความถ่ี

สําหรับอากาศยานซ่ึงไม�มีนักบิน (Unmanned Aircraft System) : กทค. คภ. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร&างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�

และเง่ือนไขการอนุญาตให%ใช%คลื่นความถ่ีสําหรับอากาศยานซ่ึงไม&มีนักบิน 
(Unmanned Aircraft System) จํานวน ๒ ฉบับ ได%แก& ๑) ร&างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขการอนุญาตให%ใช%คลื่นความถี่สําหรับอากาศยาน
ซ่ึงไม&มีนักบินสําหรับการใช%งานเพ่ือความม่ันคงของรัฐ และ ๒) ร&างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขการอนุญาตให%ใช%คลื่นความถี่สําหรับอากาศยาน
ซ่ึงไม&มีนักบินสําหรับใช%งานเปPนการท่ัวไป และเห็นชอบแนวทางการจัดให%มีการ
รับฟHงความคิดเห็นของผู%มีส&วนได%เสียและประชาชนทั่วไป ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให%สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให%เปPนไปตามมาตรา ๒๘ 
แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓   

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได%มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่องร&างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการอนุญาต
ให%ใช%คลื่นความถ่ีสําหรับอากาศยานซ่ึงไม&มีนักบิน (Unmanned Aircraft System) 

 
 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด-วยการประสาน

และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๐ 
ในประเด็นด-านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคมและ 

  กิจการวิทยุคมนาคม : กสท. กทค. คณะกรรมการร�วมทางเทคนิคฯ คภ. 
    
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร&วมทางเทคนิคว&าด%วย          

การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC)        
ครั้งที่ ๓๐ (The 30th Meeting of Joint Technical Committee on 
Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand - Malaysia 
Common Border – JTC) ในประเด็นด%านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ซ่ึงจัดข้ึนระหว&างวันท่ี ๒๓ – ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดกระบ่ี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ท่ีมีต&อบันทึกความตกลง
ร&วมในส&วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) การประชุม 
Working Group 1 (Broadcasting Service) และการประชุม Working Group 2 
(Mobile and Non – broadcasting Services)  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ที่ประชุมได%มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร&วมทางเทคนิค
ว&าด%วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย 
(JTC) ครั้งท่ี ๓๐ ในประเด็นด%านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การกําหนดท�าทีเบื้องต-นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิค

ว�าด-วยการประสานและจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) 
ครั้งท่ี ๖ ในประเด็นด-านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม : กสท. กทค. คณะกรรมการร�วมทางเทคนิคฯ  คภ.  

   
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต&อการ

กําหนดท&าทีเบ้ืองต%นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร&วมทางเทคนิคว&าด%วยการ
ประสานและจัดสรรคลื่นความถ่ีตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๖  
(The 6th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Cambodia – Thailand Common Border - JTC) 
ในประเด็นด%านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม    
และกิจการวิทยุคมนาคม ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหว&างวันท่ี ๑๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐  
ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๑๙ 
 

 หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ที่ประชุมได%มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การกําหนดท&าทีเ บ้ืองต%นสําหรับการประชุม
คณะกรรมการร&วมทางเทคนิคว&าด%วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถ่ี
ตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) ครั้งที่ ๖ ในประเด็นด%านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. ประจําปF ๒๕๕๙    
 เพ่ือใช-ประกอบการจ�ายค�าตอบแทน ประจําปF ๒๕๕๙ : บย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. ประจําปJ ๒๕๕๙ 

เพ่ือใช%ประกอบการจ&ายค&าตอบแทน ประจําปJ ๒๕๕๙ ท่ีจัดทําข้ึนโดยสอดคล%อง
กับแผนแม&บทท้ัง ๓ ฉบับ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได%มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. 
ประจําปJ ๒๕๕๙ เพ่ือใช%ประกอบการจ&ายค&าตอบแทน ประจําปJ ๒๕๕๙   

 ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๑๘ ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
ขอให%บันทึกความเห็นไว%ในหมายเหตุท%ายรายงานการประชุมวาระท่ี ๕.๓.๓ ดังนี้ 

  “สํานักงาน กสทช. โดยที่ปรึกษาบริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด       
ได%ดําเนินการประเมินผลตัวชี้วัดประจําปJ ๒๕๕๙ ในระดับสํานักงาน ซ่ึงสอดคล%อง
กับแผนแม&บทการบริหารคลื่นความถ่ี แผนแม&บทกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน� และแผนแม&บทกิจการโทรคมนาคม โดยแบ&งออกเปPน ๔ มิติ ได%แก& 
ด%านประสิทธิผล จํานวน ๔๔ ตัวชี้วัด น้ําหนักคะแนนร%อยละ ๕๐ ผลการประเมิน
พบว&า ได%ค&าคะแนน ๔.๒ ด%านคุณภาพการให%บริการ จํานวน ๑ ตัวชี้วัด น้ําหนัก
คะแนนร%อยละ ๑๕ ผลการประเมินพบว&า ได%ค&าคะแนน ๕.๐ ด%านประสิทธิภาพ 
ประเมินประสิทธิภาพความคุ%มค&าในการบริหารและใช%งบประมาณ จํานวน ๓ 
ตัวชี้วัด น้ําหนักคะแนนร%อยละ ๑๕ ได%ค&าคะแนน ๔.๙ ด%านการพัฒนาองค�การ  
มี ๕ ตัวชี้วัด น้ําหนักคะแนนร%อยละ ๒๐ ได%ค&าคะแนน ๔.๖ โดยมีผลการประเมิน
ตัวชี้ วัดระดับสํานักงาน ได%ค& าคะแนนรวม ๔.๕๕๔๒ คะแนน ซ่ึงสูงกว&า            
ค&าเป{าหมายท่ีกําหนดไว% นั้น ดิฉันขอเปKดเผยความเห็นในประเด็นดังต&อไปนี้ 

  ๑.  เนื่องจากตัวชี้วัด เปPนเครื่องมือในการบริหารสํานักงาน กสทช. ซ่ึงเปPน
องค�กรกํากับดูแลท่ีเก่ียวข%องกับผู%ประกอบกิจการ และผู%บริโภค ดิฉันจึงเห็นว&า 
สํานักงานฯ ควรนําเสนอข%อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาประกอบ  
การสรุปผลการประเมินและเปKดเผยเกณฑ�การจัดเก็บข%อมูล เกณฑ�การพิจารณา  
การประมวลผล ตลอดจนการพิจารณาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในประเด็นท่ีมีความจําเปPน 
ในรูปแบบท่ีสามารถสื่อสารให%เข%าใจได%ง&าย ท้ังนี้เพ่ือให%ผู%มีส&วนได%ส&วนเสียได%
รับทราบข%อมูลอย&างเพียงพอว&าตัวชี้วัดและการประเมินตัวชี้วัดมีความเหมาะสม
หรือไม&เพียงใดในการวัดประสิทธิภาพของการบริหารงานของสํานักงานฯ  



๒๐ 
 

อาทิ ผลการประเมินในเรื่องการแก%ไขปHญหาข%อร%องเรียน ความสําเร็จของการพัฒนา
และเพ่ิมความสามารถของประชาชนในการรู%เท&าทันสื่อ ระดับความสําเร็จ  
ของการดําเนินงานการกํากับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ�สุขภาพ     
ท่ีผิดกฎหมาย เปPนต%น  

  ๒. สํานักงานฯ ควรให%รายละเอียดเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการยกเลิกตัวชี้วัด
ท่ีสนับสนุนแผนแม&บทการบริหารคลื่นความถ่ี เช&น ความสําเร็จในการกําหนด
หลักเกณฑ�การคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหม&หรือปรับปรุงการใช%คลื่นความถ่ี 
ความสําเร็จของการตรวจสอบความชอบด%วยกฎหมายของการอนุญาตสัมปทาน 
หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ภายในระยะเวลา      
ที่กําหนด เปPนต%น ทั้งนี้ควรมีการวิเคราะห�ว&าการยกเลิกตัวชี้วัดดังกล&าว
จะส&งผลกระทบต&อแผนการดําเนินงานตามแผนแม&บทที่เกี่ยวข%องหรือไม& 
อย&างไร  

  ๓. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ มติท่ีประชุม 
เสนอให%กําหนดตัวชี้วัดท่ีเปPนรูปธรรมในประเด็นหัวข%อ การกํากับดูแล และ
การบังคับใช%กฎหมาย ดิฉันสนับสนุนตัวชี้วัดดังกล&าว และเห็นว&าควรมีการ
แยกแยะประเด็นนี้ให%ปรากฏเปPนข%อมูลท่ีชัดเจนถึงประสิทธิผลในการบังคับใช%
กฎหมาย นอกจากนี้ มติท่ีประชุม กสทช. ครั้งดังกล&าวยังได%มีประเด็นเรื่อง 
การคืนคลื่นความถ่ีของด%านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ท่ีเสนอว&า 
ควรหารือเรื่องตัวชี้วัด เรื่องระยะเวลาการคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือให%บังเกิดผล  
เปPนรูปธรรม ซ่ึงดิฉันไม&พบว&ามีการจัดทําตัวชี้วัดในเรื่องดังกล&าวแต&อย&างใด 

  ๔. ประเด็นมิติด%านประสิทธิภาพท่ีสื่อมวลชนและสาธารณชนสนใจ
เก่ียวกับประสิทธิภาพในการใช%งบประมาณของสํานักงาน พบว&า มีตัวชี้วัด   
ในเรื่องความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณ ดิฉันเห็นว&า สํานักงานฯ  
ควรชี้แจงผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินให%สาธารณชนได%รับทราบ    
ซ่ึงเปPนการแสดงให%เห็นถึงธรรมาภิบาลในการบริหารองค�กร” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การสนับสนุนการดํา เนินการเ พื่อช�วยเหลือผู-ประสบอุทกภัยภาคใต-
 ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี : กบ. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให%การสนับสนุนการดําเนินการเพื่อช&วยเหลือผู%ประสบอุทกภัยภาคใต%

ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช%จ&าย
จากเงินงบประมาณประจําปJ ๒๕๖๐ รายการค&าใช%จ&ายสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
ท่ีส&งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ 
ให%สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให%เปPนไปตามระเบียบ กสทช. ว&าด%วยการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมส&งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กทช. และสํานักงาน กทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๒๑ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได%มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือช&วยเหลือผู%ประสบอุทกภัย
ภาคใต%ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มิได%อยู&ร&วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การพิจารณาปรับเปล่ียนกระบวนการส�งเสริมสนับสนุนทุนโครงการประเภทท่ี ๒ 
 จากวิธีการประกวดแข�งขันเปHนวิธีการประกวดราคา : ทบ. 
     
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยเห็นชอบ
ให%มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการส&งเสริมสนับสนุนทุนโครงการประเภทที่ ๒ 
จากวิธีการประกวดแข&งขันเปPนวิธีการประกวดราคา จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

 ๑. โครงการส&งเสริมการเข%าถึงอินเทอร�เน็ตเพ่ือประโยชน�สาธารณะ วงเงิน 
๑๑๖,๐๘๖,๗๒๘.๕๗ บาท      

 ๒. โครงการจัดทําเครือข&ายอินเทอร�เน็ตไร%สายศูนย�ศึกษาการพัฒนาฯ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๕ ศูนย� วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๓. โครงการเพ่ิมศักยภาพการรับสื่อสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
สําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ียากต&อการเข%าถึง วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได%มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง การพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการส&งเสริมสนับสนุนทุน
โครงการประเภทท่ี ๒ จากวิธีการประกวดแข&งขันเปPนวิธีการประกวดราคา 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มิได%อยู&ร&วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : เรื่องค-างการพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : โครงการจัดซ้ือชุดสถานีตรวจสอบการใช-ความถ่ีวิทยุประจําท่ี จํานวน ๔ แห�ง 

: พย. ผภ.    
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให%สํานักงาน กสทช. จัดซ้ือชุดสถานีตรวจสอบการใช%ความถ่ีวิทยุประจําท่ี 

จํานวน ๔ แห&ง จากบริษัท บลิส อินโนเวชั่น จํากัด ในวงเงิน ๕๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท 
(ห%าสิบหกล%านสามแสนหกหม่ืนบาทถ%วน) ซ่ึงได%รวมภาษีมูลค&าเพ่ิม ตลอดจนภาษี
อากรอ่ืนๆ และค&าใช%จ&ายท้ังปวงไว%ด%วย ท้ังนี้ ตามข%อ ๙ (๓) ของระเบียบ กสทช. 
ว&าด%วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 



๒๒ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได%มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๑  เรื่อง โครงการจัดซ้ือชุดสถานีตรวจสอบการใช%ความถ่ี
วิทยุประจําท่ี จํานวน ๔ แห&ง  

 ๒. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) มีประเด็นข%อสังเกตเรื่อง โครงการ
จัดซ้ือชุดสถานีตรวจสอบการใช%ความถ่ีวิทยุประจําท่ี ในวาระท่ี ๕.๔.๑ – ๕.๔.๒ 
โดยขอให%สํานักงาน กสทช. ยืนยันว&าการกําหนดคุณสมบัติของขอบเขตงาน (TOR)  
ชุดตรวจสอบสถานีการใช%ความถ่ีวิทยุ ท่ีระบุว&า Software ของระบบตรวจสอบ
การใช%ความถ่ีวิทยุจะต%องเชื่อมต&อกับ Software ของระบบบริหารความถ่ีวิทยุ
อัตโนมัติ (ASMS) ของสํานักงาน กสทช. สําหรับการแลกเปลี่ยนข%อมูลระหว&างกัน
เปPนสาระสําคัญตามขอบเขตงาน (TOR) เพ่ือมิให%เกิดความเสียหายในการใช%
เครื่องมือและอุปกรณ� และทําให%การปฏิบัติงานเปPนไปอย&างไม&มีประสิทธิภาพ     
ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได%ยืนยันว&าข%อกําหนดขอบเขตงาน (TOR) เรื่อง Software 
ของระบบตรวจสอบการใช%ความถ่ีวิทยุดังกล&าว จะต%องเชื่อมโยงกับระบบบริหาร
ความถ่ีวิทยุอัตโนมัติ (ASMS) ของสํานักงาน กสทช. เพ่ือนําข%อมูลมาใช%ในการ
เปรียบเทียบเพ่ือการจัดสรรคลื่นความถ่ี ซ่ึงเปPนสาระสําคัญท่ีมีความจําเปPน    
ต%องกําหนดไว%ให%เชื่อมโยงกับระบบบริหารความถ่ีวิทยุอัตโนมัติ (ASMS)    

 ๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มิได%อยู&ร&วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ : โครงการจัดซ้ือชุดสถานีตรวจสอบการใช-ความถ่ีวิทยุประจําท่ี จํานวน ๖ แห�ง  
 : พย. ผภ.  

  

มติท่ีประชุม อนุมัติให%สํานักงาน กสทช. จัดซ้ือชุดสถานีตรวจสอบการใช%ความถ่ีวิทยุประจําท่ี 
จํานวน ๖ แห&ง จากบริษัท บลิส อินโนเวชั่น จํากัด ในวงเงิน ๗๙,๑๘๐,๐๐๐ บาท  
(เจ็ดสิบเก%าล%านหนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ%วน) ซ่ึงได%รวมภาษีมูลค&าเพ่ิม ตลอดจน
ภาษีอากรอ่ืนๆ และค&าใช%จ&ายท้ังปวงไว%ด%วย ท้ังนี้ ตามข%อ ๙ (๓) ของระเบียบ 
กสทช. ว&าด%วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๐ ที่ประชุมได%มีมติร ับรองมติท่ี
ประชุม กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๒ เรื่อง โครงการจัดซ้ือชุดสถานีตรวจสอบการใช%
ความถ่ีวิทยุประจําท่ี จํานวน ๖ แห&ง 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มิได%อยู&ร&วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๓ :  โครงการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๑๔ คัน : พย. ผภ. 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายให%สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการตรวจสอบข%อเท็จจริงเพิ่มเติม 
ในประเด็นเหตุผลความจําเปPนในการเสนอให%ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อ
รถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๑๔ คัน รวมท้ังประเด็นเรื่องความเสียหาย
ของทางราชการท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือให%การพิจารณามีความรอบคอบ เกิดความ
เปPนธรรมและไม&เกิดข%อโต%แย%งใดๆ และให%สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต&อไป   



๒๓ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ที่ประชุมได%มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๔.๓ เรื่อง โครงการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ 
จํานวน ๑๔ คัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖     : เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  : การดําเนินการตามคําส่ัง คสช. ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการส�งเสริมการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ : ทบ.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�
สาธารณะ ท้ังนี้ ให%สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให%เปPนไปตามคําสั่ง คสช.      
ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการส&งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ และนําเสนอ
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต&อไป   

 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได%มีมติรับรองมติท่ีประชุม  
กสทช. วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การดําเนินการตามคําสั่ง คสช. ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง 
มาตรการส&งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน�และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 

 ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๑๘ ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
ขอให%บันทึกความเห็นไว%ในหมายเหตุท%ายรายงานการประชุมวาระท่ี ๖.๑ ดังนี้ 

  “ดิฉันขอเปKดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ โดยยืนยันความเห็น
ตามบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๐๗ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เนื่องจาก
พิจารณารายละเอียดของคําสั่งหัวหน%าคณะรักษาความสงบเรียบร%อยแห&งชาติ 
ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการส&งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ ตามความ    
ในข%อ ๖ แล%ว เปPนกรณีท่ี กสทช. และสํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ ต%องจัดให%มีการสนับสนุนค&าใช%จ&ายในการ
ส&งสัญญาณโทรทัศน�ท่ีให%บริการเปPนการท่ัวไปผ&านดาวเทียมตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม
แห&งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�การเผยแพร&กิจการโทรทัศน�ท่ีให%บริการเปPนการท่ัวไป 
เปPนระยะเวลาสามปJ และการดําเนินการดังกล&าวให%ใช%จ&ายเงินจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โดยให%คํานึงถึงการใช%จ&ายอย&างมีประสิทธิภาพ 
ประหยัด และเกิดประโยชน�สูงสุดต&อประเทศชาติและประชาชน  

 



๒๔ 
 

  ดังนั้น ในการพิจารณาให%ความเห็นชอบการใช%จ&ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค�
ของคําสั่งหัวหน%าคณะรักษาความสงบเรียบร%อยแห&งชาติ ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ นั้น   
ที่ประชุม กสทช. จึงมีหน%าที่ต%องพิจารณาในรายละเอียดอันเกี่ยวข%องกับ
แนวทางการสนับสนุนในการส&งสัญญาณโทรทัศน�ท่ีให%บริการเปPนการท่ัวไป 
ผ&านดาวเทียมฯ เพื่อให%การใช%จ&ายเปPนไปอย&างมีประสิทธิภาพ ประหยัด 
และเกิดประโยชน�สูงสุดต&อประเทศชาติและประชาชนฯ ต&อไป” 

 
ประธาน กล&าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล&าวปKดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๐ น.         
 
 


