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ผู)เข)าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�  รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๖. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� กรรมการ 
๗. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๘.   นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู)ไม�เข)าประชุม 
๑. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�  ติดภารกิจ 
๒. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา ติดภารกิจ 
 
ผู)เข)าร�วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ)าหน)าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก6กเกียรติกุล ผู8อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู8อํานวยการส;วน  
   รักษาการในตําแหน;งผู8อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู8อํานวยการส;วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู8อํานวยการส;วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
 



๒ 
 

๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู8อํานวยการส;วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก;งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวพยุงทรัพย� เรืองสม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค�กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ;มมณี ลูกจ8าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู)ช้ีแจง 
 

๑.   นางสาวมณีรัตน�  กําจรกิจการ ผู8อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการในตําแหน;งผู8อํานวยการสํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน� และรักษาการในตําแหน;ง
ผู8อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข;าย   
สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๒.   นายฉันทพันธ�  ขําโคกกรวด ผู8อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน  
๓.   นายเสน;ห� สายวงศ�  ผู8อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี     
๔.   นางปริตา  วงศ�ชุตินาท ผู8อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง  
                                                                        และโทรทัศน�   
๕.   นางอัจฉรา  ปDณยวนิช ผู8อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๖.   นายสมบัติ  ลีลาพตะ  ผู8อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน�                                             
๗.   นายวเรศ  บวรสิน  ผู8อํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๘.   นายนิพนธ�  จงวชิิต  ผู8เชี่ยวชาญ (ช๒) รักษาการแทนผู8จัดการสํานักงานกองทุน 
 วิจัยและพัฒนา 
๙.   นางพุธชาด  แมนมนตรี  ผู8เชี่ยวชาญ (ช๒) รักษาการในตําแหน;งผู8อํานวยการสํานัก   
                                                         แผนและวศิวกรรมการตรวจสอบ 
๑๐. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม ผู8อํานวยการส;วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๑. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ                           ผู8อํานวยการส;วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
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๑๒. นายพีระเชษฐ�  พงษ�ศิริ ผู8อํานวยการส;วน สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๑๓. นายอรรถปรีชา  รักษาชาติ ผู8อํานวยการส;วน สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๔.  นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ ผู8อํานวยการส;วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๕.  นางพรทิพา  ตันติพัฒนะมนตรี ผู8อํานวยการส;วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๖. นายอรรถชัย  แมนมนตรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 รักษาการในตําแหน;งผู8อํานวยการส;วนงานสํานักวิศวกรรม 
                                                         และเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน�                                                         
๑๗.  นางชาลินี  วังโพธิ์สพ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๘.  นางสาวอัญชลี  แสงกุล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน 
๑๙. นายวสุ  อมรนพวงศ�  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๒๐. นายสุภัทรสิทธิ์  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
 สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๒๑. นายสุปรีย�  เทียนทํานูล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๒๒. นางสาวรุจิรัตน�  โกยกุล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๒๓. นายศักด์ิศิริ  วิเศษ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
 สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๒๔. นางสาวบุษบา อํานวยพรสกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
 สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๒๕.  นายสรรเสริญ  สงวนศักด์ิ  บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๒๖. นายธนัญชัย  โรจน�รุ;งเรอืง        บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๒๗.  นางสาวสุธรีา  จําปIรัตน�  บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล;าวเปJดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   :  เรื่องท่ีประธานแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. ได8เดินทางไปเมืองเสียมราฐ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ในฐานะหัวหน8าคณะผู8แทนไทย เพ่ือเข8าร;วมประชุม
หารือทวิภาคีระหว;างสํานักงาน กสทช. และหน;วยงาน Telecommunication 
Regulator of Cambodia (TRC) แห;งราชอาณาจักรกัมพูชา โดย ประธาน
หน;วยงานกํากับดูแลของ TRC (Mr. Moa Chakrya) เปcนหัวหน8าคณะผู8แทน 
ซ่ึงเปcนเรื่องท่ีสืบเนื่องจากการประชุมหารือทวิภาคี ครั้งท่ีผ;านมาเม่ือเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๙ ในการประชุมครั้งนี้เปcนการแลกเปลี่ยนข8อมูลและหารือใน



๔ 
 

ประเด็นท่ีสําคัญ อาทิ รายงานความคืบหน8าด8านการกํากับดูแล Policy and 
Regulatory Update และพิจารณาให8ความเห็นชอบร;วมกันในร;างแผนการ
ทํางานระยะ ๕ ปI  รวมท้ังการแลกเปลี่ยนข8อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข8อง โดยมี            
รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค (พลอากาศตรี ดร. 
ธนพันธุ� หร;ายเจริญ) เปcนผู8แทนของสํานักงาน กสทช. ได8เข8าร;วมประชุมครั้งนี้ด8วย  

๒. เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ผู8บริหารจากหน;วยงานกํากับดูแลด8านสื่อสาร
ประเทศมาเลเซีย หรือ Malaysia Communications & Multimedia 
Commission (MCMC) โดย Chief Officer of Corporate Strategy          
(Mrs. Nur Sulyna Abdullah) และ Chief Officer of Spectrum & 
Numbering Management Licensing and Economic Regulation  
(Mrs. Norizan Baharin) ได8เข8าพบประธาน กสทช. เพ่ือเยี่ยมคารวะพร8อมท้ัง
หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการกํากับดูแลระหว;างหน;วยงานและ
หารือเก่ียวกับการจัดทํากรอบความร;วมมือในลักษณะ Letter of Intent 
(LoI)  หลังจากนั้น ได8เข8าพบเลขาธิการ กสทช. และ รองเลขาธิการ กสทช. 
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ) เพ่ือหารือ
เรื่องความร;วมมือระหว;างสํานักงาน กสทช. และหน;วยงานกํากับดูแลด8าน
สื่อสารประเทศมาเลเซีย ในการจัดทํากรอบความร;วมมือดังกล;าว นอกจากนี้ 
ได8ขอความร;วมมือจากสํานักงาน กสทช. ให8ร;วมเปcน Partner ในการจัดการ
ฝvกอบรม Converged Telecommunications Policy & Regulations (CTPR) 
Master Class for ASEAN ท่ีจะจัดข้ึนในปI ค.ศ. ๒๐๑๗ ณ กรุงเทพมหานคร  

๓. เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. ได8เข8าร;วมพิธีบวงสรวงการ
ก;อสร8างและยกเสาเอกพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายกรัฐมนตรี        
(พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา) เปcนประธานในพิธีฯ และคณะรัฐมนตรี 
ผู8บริหารระดับสูง เข8าร;วมในพิธีดังกล;าว  ณ บริเวณท8องสนามหลวง  

๔. ระหว;างวันท่ี ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สํานักงาน กสทช. จะจัดงานประชุมสัมมนา
หัวข8อ“Blockchain Technology and Digital Government : Estonia 
case study” และ “Blockchain Technology and Real World Applications : 
Estonia case study” ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร  โดยเชิญ
ผู8 เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเอสโทเนีย ท่ีมีประสบการณ�เ ก่ียวข8องด8าน
เทคโนโลยีบล็อกเชน รวมถึงความปลอดภัยไซเบอร� และการสร8างรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส�  (e-Government) มาเปcนวิทยากรในการสัมมนาฯ เนื่องจาก
สาธารณรัฐเอสโทเนีย เปcนประเทศแรกๆ ท่ีรัฐบาลประกาศใช8บล็อกเชนและ
เปcนท่ียอมรับของประชาชนในเรื่องการเข8าถึงบริการของรัฐ การสัมมนาครั้งนี้ 
ได8จัดให8มีข้ึน ๒ วัน  โดยในวันแรกจัดสําหรับหน;วยงานภาครัฐ และในวันท่ีสอง
จัดสําหรับภาคเอกชนและผู8ท่ีสนใจ ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและการสื่อสารภายใต8แนวคิด 



๕ 
 

“Thailand 4.0” ซ่ึงเปcนการเน8นการใช8เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค;า
สินค8าและบริการ เพ่ือพัฒนาสู; “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” สําหรับ
รายละเอียดการจัดประชุมสัมมนา จะขอให8สํานักงาน กสทช. แจ8งกรรมการ
ทุกท;านทราบต;อไป 

๕. ขอแสดงความยินดีกับ รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ)            
ท่ีได8รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลจาก
มหาวิทยาลัยแม;โจ8 จังหวัดเชียงใหม; 

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ8งให8ท่ีประชุมทราบ ท้ังนี้ ให8สํานักงาน กสทช. รับข8อสั่งการ

ของประธานไปดําเนินการต;อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันจันทร�ท่ี ๖ 

กุมภาพันธ� ๒๕๖๐  
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันจันทร�ท่ี ๖ 

กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๘ 

มกราคม ๒๕๖๐ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๐ วันจันทร�ท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 

  
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๘ 

มกราคม ๒๕๖๐ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๐ วันจันทร�ท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� : เลขาธิการ กสทช. 

  
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� ระหว;างวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ – ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐             
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ     

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓   :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : เลขาธิการ 

กสทช. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม       

ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
 เลขาธิการ กสทช. ขอให8ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน          
๑๑ เรื่อง ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก 
ดร. นที ศุกลรัตน�) ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ : รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.                  

(พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน�) ประจําเดือนเดือนตุลาคม–เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จํานวน   
๓ ท;าน ได8แก; พลตํารวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ   พลเอก สุเจตน� วัฒนสุข  และ 
นายสวัสด์ิ โชติพานิช   ท้ังนี้ ตามข8อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว;าด8วย 
การจ8างท่ีปรึกษา ผู8ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู8ช;วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :  รายงานผลการปฎิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� 

มานะกิจ) ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ – เดือนมกราคม ๒๕๖๐ : กสทช. 
พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ  

 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ) 
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ – เดือนมกราคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓  ท;าน  ได8แก;    
นายสมัคร  เชาวภานันท�   นายสุนทร  เหมทานนท�   และ  นายภาณุ  ต;อตระกูล   ท้ังนี้ 
ตามข8อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว;าด8วยการจ8างท่ีปรึกษา ผู8ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู8ช;วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช.           
พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ เสนอ  



๗ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)  
 ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ : กสทช. พลเอก สุกิจฯ  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)  

ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนธันวาคม ๒๕๕๙  จํานวน ๓ ท;าน ได8แก;   
พลเอก มนตรี สังขทรัพย�  นายธวัช บวรวนิชยกูร และ พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน� 
ท้ังนี้  ตามข8อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว;าด8วยการจ8างท่ีปรึกษา 
ผู8ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู8ช;วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี 
กสทช. พลเอก สุกิจฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ : คท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได8แต;งต้ังเจ8าพนักงานผู8ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให8เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก8ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐  : มท. ดท. ทท. คท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได8แต;งต้ังเจ8าพนักงานผู8ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให8เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก8ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :   รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู)กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐  : คส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู8กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนมกราคม 
๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  :   รายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�
สาธารณะ ประจําปH ๒๕๕๙ : ทบ. 



๘ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ประจําปI ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  :   การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๙๒๙/๒๕๕๙ ระหว�างบริษัท สิงห�ทองโปรโมช่ัน 

จํากัด ผู)ฟJองคดี กับสํานกังาน กสทช. ผู)ถูกฟJองคดีท่ี ๑  กสท. ผู)ถูกฟJองคดีท่ี ๒ : 
กสท. มส. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๙๒๙/๒๕๕๙ ระหว;างบริษัท 

สิงห�ทองโปรโมชั่น จํากัด ผู8ฟ�องคดี กับ สํานักงาน กสทช. ผู8ถูกฟ�องคดีท่ี ๑  กสท.  ผู8ถูกฟ�อง 
คดีท่ี ๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  :    งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดปHส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

: ลย. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดปIสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๕๙ ท้ังนี้ ตามข8อ ๗๘ ของระเบียบ กทช. ว;าด8วยการรับ การจ;าย และการเก็บ
รักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ :  รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข)อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน 
                             พฤศจิกายน ๒๕๕๙ : กทค.  รท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล;เกลี่ยข8อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามข8อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการไกล;เกลี่ย 
ข8อพิพาทระหว;างผู8รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู8ร8องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ :  พระราชบัญญัติแก)ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิด

ในทางอาญาของผู)แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ : มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบพระราชบัญญัติแก8ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห;งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิด

ในทางอาญาของผู8แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท.  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : แต�งตั้งคณะทํางานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู)ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� : กสท. ผส.  
  
มติท่ีประชุม อนุมัติให8แต;งต้ังคณะทํางานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู8ประกาศในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน� จํานวน ๒ คณะ  โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน8าท่ี และวาระ
การดํารงตําแหน;งคราวละ ๑ ปI นับต้ังแต;วันท่ีมีคําสั่งแต;งต้ัง ซ่ึงเปcนการใช8อํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห;ง พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ท้ังนี้ ให8ได8รับค;าตอบแทนค;าเบ้ียประชุม ตามข8อ ๑๔ (๒)วรรคสอง 
ข8อ ๑๕ และ ข8อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการประชุม ค;าตอบแทน และค;าใช8จ;าย
ของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

ดังนี้ 
 ๑) คณะทํางานชุดท่ี ๑  

(๑) นายบัณฑิต  ต้ังประเสริฐ   หัวหน8าคณะทํางาน 
                (๒) นางสุภาพร  โพธิ์แก8ว  ผู8ทํางาน 
     (๓) นางวิภาดา  ปรรณารม   ผู8ทํางาน 
     (๔) นางสาวไจตนย�  ศรีวังพล  ผู8ทํางาน 
     (๕) นางสาวนารากร  ติยายน   ผู8ทํางาน 
     (๖) นางสุนันทา  อยู;ประยงค�  เลขานุการ 
     (๗) นายนิธินันท�  สมบูรณ�  ผู8ช;วยเลขานุการ 
     (๘) นางสาวศรีจุฑา  เท่ียงผดุง  ผู8ช;วยเลขานุการ 
 ๒) คณะทํางานชุดท่ี ๒ 

(๑) นางรัตนากร  ทองสําราญ  หัวหน8าคณะทํางาน 
(๒) รศ. วันทนา  จันทพันธ�   ผู8ทํางาน 
(๓) นายกันตชาติ  เกษมสันต� ณ อยุธยา ผู8ทํางาน 
(๔) นางผุสชา สุขวัฒน�   ผู8ทํางาน 
(๕) นางพอใจ  กิจถาวรรัตน�  ผู8ทํางาน 
(๖) นางสิริรัตน�  นิ่มเงิน  เลขานุการ 
(๗) นายกําพล  รอรัตตัญ�ู  ผู8ช;วยเลขานุการ 
(๘) นายปJยเทพ  ศรีชลาชัย  ผู8ช;วยเลขานุการ 

 
 
 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต;งต้ังคณะทํางานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู8ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� จํานวน ๒ คณะ  ให8สํานักงาน 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  



๑๐ 
 

 หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ที่ประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง แต;งต้ังคณะทํางานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู8ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส�งเสริมการรวมกลุ�มของผู)รับใบอนุญาต   ผู)ผลิตรายการ 

และผู)ประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
พ.ศ. .... : กสท. สส.   

 
มติท่ีประชุม                ๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส;งเสริม   
                                 การรวมกลุ;มของผู8รับใบอนุญาต ผู8ผลิตรายการ  และผู8ประกอบวิชาชีพ

สื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� พ.ศ. .... ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

                              ๒. มอบอํานาจให8 กสท. ปฏิบัติหน8าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห;ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ในการจัดให8มีการ
รับฟDงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการก;อนนําร;างประกาศฯ  
ฉบับท่ีผ;านการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะเรียบร8อยแล8ว เสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต;อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ที่ประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส;งเสริมการ
รวมกลุ;มของผู8รับใบอนุญาต ผู8ผลิตรายการ และผู8ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� พ.ศ. .... 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ. เอ็ม. และ

ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส�งวิทยุกระจายเสียงระบบ 
เอฟ.เอ็ม. : กสท. ทส. 

 
มติท่ีประชุม               ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต;อสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็น

สาธารณะต;อร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบ เอฟ. เอ็ม.  และร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส;ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. ท่ีประชุมเสียงข8างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
รองประธาน กสทช.(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบร;างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ. เอ็ม. ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ   ท้ังนี้ ให8สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให8เปcนไปตามระเบียบ
ท่ีเก่ียวข8องจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 



๑๑ 
 

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข8างน8อย (กสทช. สุภิญญาฯ)  ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให8ในภายหลัง  

                             ๓.  ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบ ร;างประกาศ กสทช.  เรื่อง  มาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องส;งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี ้
โดยมอบหมายประธาน กสท. ปฏิบัติการแทน ประธาน กสทช. ลงนามในประกาศ
ดังกล;าว และให8สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให8เปcนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข8อง
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

  
หมายเหตุ                 ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยกิุจการกระจายเสียง 
ระบบ เอฟ. เอ็ม.  และร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส;ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.  

๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๓๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้ 

    “ดิฉันขอสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ และยืนยันความเห็นตาม
บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๘๑ ลงวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และบันทึกท่ี 
สทช ๑๐๐๓.๙/๐๐๖ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ซ่ึงมีความเห็นแย4ง
เก่ียวกับสาระและกระบวนการข้ันตอนการจัดทําประกาศหลักเกณฑ8 ดังนี้ 

    ๑. หลักการจัดทําแผนความถ่ีไม<สอดคล4องกับเจตนารมณ8ของกฎหมาย ซ่ึงมุ<ง  
ปฏิรูปการถือครองคลื่นความถ่ี  

๒. สาระของร<างประกาศฯ ไม<สอดคล4องกับกฎหมายและแผนแม<บท เนื่องจาก
ไม<มีการจัดทําแผนคลื่นความถ่ีเพ่ือให4ภาคประชาชนได4ใช4คลื่นความถ่ีเพ่ือ
ประโยชน8สาธารณะ และไม<แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ในการประกอบ
กิจการบริการชุมชนไม<น4อยกว<าร4อยละยี่สิบของคลื่นความถ่ีในแต<ละพ้ืนท่ี
ของการอนุญาตประกอบกิจการ ตามมาตรา ๔๙ วรรคแรก แห<ง
พระราชบัญญัติองค8กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

๓. กระบวนการข้ันตอนจัดทําประกาศหลักเกณฑ8ฉบับนี้ มิได4มีการนําผลการ
รับฟGงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.
และร< า งประกาศ กสทช .  เ รื่ อง  มาตรฐานทาง เทคนิค เครื่ องส< ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได4ดําเนินการตาม
มติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ประกอบ
กับผลการพิจารณาแนวทางการแบ<งสัดส<วนการอนุญาต ให4ใช4คลื่นความถ่ี
เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง ซ่ึงท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ (๒๘ มกราคม 
๒๕๕๖) มีมติรับทราบผลการพิจารณาแนวทางการแบ<งสัดส<วนการอนุญาต
ให4ใช4คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน8   
มาพิจารณาประกอบการจัดทําประกาศเพ่ือให4สอดคล4องกับกฎหมาย แต<อย<างใด  



๑๒ 
 

นอกจากนี้ในการจัดให4มีการรับฟGงความคิดเห็นของผู4มีส<วนได4เสียและ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือนําความคิดเห็นท่ีได4มาประกอบการพิจารณาก<อน
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ตามนัยมาตรา ๒๘ แห<งพระราชบัญญัติ
องค8กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น สํานักงานมิได4จัดให4มีเวทีเพ่ือ
รับฟGงความคิดเห็นสาธารณะเช<นเดียวกับร<างประกาศฉบับอ่ืน แม4ว<าร<าง
ประกาศหลักเกณฑ8ฉบับนี้จะมีประเด็นสาระสําคัญท่ีกระทบต<อสาธารณะ
ในวงกว4างก็ตาม  อนึ่ง จึงส<งผลให4มีผู4แสดงความคิดเห็นในข้ันตอนนี้ เพียงสองราย
เท<านั้น”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน�

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : กสท. ทส. 
 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค

สําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

                              ๒. มอบอํานาจให8 กสท. ปฏิบัตหิน8าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห;งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให8มีการรับฟDงความคิดเห็น
สาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ก;อนนําร;างประกาศฯ ฉบับท่ีผ;านการรับฟDง
ความคิดเห็นสาธารณะเรียบร8อยแล8ว เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา 

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ที่ประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
สําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ :  ผลการรับฟNงความคิดเห็นต�อ (ร�าง) แก)ไขเพ่ิมเติม ประกาศ กสทช. เรื่อง การส�งเสริมและ

คุ)มครองสิทธิของคนพิการให)เข)าถึงหรือรับรู)และใช)ประโยชน�จากรายการของ
กิจการโทรทัศน� : กสท. มส. บส. 

  
มติท่ีประชุม   ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต;อผลการรับฟDงความคิดเห็นต;อ

ร;างแก8ไขเพ่ิมเติม ประกาศ กสทช. เรื่อง การส;งเสริมและคุ8มครองสิทธิของ     
คนพิการให8เข8าถึงหรือรับรู8และใช8ประโยชน�จากรายการของกิจการโทรทัศน�        
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

                              ๒. ท่ีประชุมเสียงข8างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
รองประธาน กสทช.(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวชัชัยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบร;างแก8ไขเพ่ิมเติม
ประกาศ  กสทช.  เรื่อง  การส;งเสริมและคุ8มครองสิทธิของคนพิการให8เข8าถึงหรือรับรู8
และใช8ประโยชน�จากรายการของกิจการโทรทัศน�  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    



๑๓ 
 

  ท้ังนี้  โดยมอบหมายประธาน กสท. ปฏิบัติการแทน ประธาน กสทช. ลงนามใน
ประกาศดังกล;าว  และให8สํานักงาน กสทช.  ดําเนินการให8เปcนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวข8องจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข8างน8อย (กสทช. สุภิญญาฯ)  ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให8ในภายหลัง    

 
หมายเหตุ                 ๑. ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๕  เรื่อง ผลการรับฟDงความคิดเห็นต;อร;างแก8ไขเพ่ิมเติม 
ประกาศ  กสทช. เรื่อง การส;งเสริมและคุ8มครองสิทธิของคนพิการให8เข8าถึง
หรือรับรู8และใช8ประโยชน�จากรายการของกิจการโทรทัศน� 

                               ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๓๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๐    
                                   ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๕ ดังนี้ 

“ดิฉันขอสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ และยืนยันความเห็นตาม
บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๒๐๒ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ และบันทึกท่ี สทช 
๑๐๐๓.๙/๐๑๒ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เนื่องจากแนวทางการแก4ไข
ประกาศ กสทช. เรื่อง การส<งเสริมและคุ4มครองสิทธิของคนพิการให4เข4าถึง
หรือรับรู4และใช4ประโยชน8จากรายการของกิจการโทรทัศน8 เพ่ือผ<อนผันการ
ปฏิบัติตามประกาศดังกล<าวในการดําเนินการจัดทําบริการล<ามภาษามือ      
คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพออกไปอีก ๑ ปM นั้นจะส<งผลให4 
คนพิการและคนด4อยโอกาสไม<สามารถเข4าถึงหรือรับรู4และใช4ประโยชน8จาก
รายการของกิจการโทรทัศน8ได4อย<างเสมอภาคได4ตามระยะเวลาท่ีประกาศ
กําหนดไว4 นอกจากนี้ สํานักงานฯ ควรเร<งดําเนินการในเรื่องการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน กทปส. ในการส<งเสริมและคุ4มครองสิทธิฯ ซ่ึงเปNน
วัตถุประสงค8ตามมาตรา ๕๒ (๒) ของพระราชบัญญัติองค8กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด4วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การคืนคล่ืนความถ่ีในกิจการวิทยุกระจายเสียง (สถานีวิทยุกระจายเสียง  ๑ ปณ.) : 

กสท. มส. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบการส;งคืนคลื่นความถ่ีสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. 

ของสํานักงาน กสทช.  ท่ีได8รับโอนมาจากกรมไปรษณีย�โทรเลขและสํานักงาน กทช. 
จํานวน ๘ คลื่น เพ่ือจะได8นําคลื่นความถ่ีดังกล;าวไปจัดสรรใหม;หรือปรับปรุงการ
ใช8คลื่นความถ่ีให8มีประสิทธิภาพ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. คลื่นความถ่ี FM. ๑๐๒ MHz  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. (อุบลราชธานี) 
๒. คลื่นความถ่ี FM. ๙๙ MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. (อุดรธานี) 
๓. คลื่นความถ่ี FM. ๘๙ MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. (ภูเก็ต) 
๔. คลื่นความถ่ี AM. ๗๖๕ kHz สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. (ลําปาง) 



๑๔ 
 

๕. คลื่นความถ่ี AM. ๑๐๘๙ kHz สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. (อุดรธานี) 
๖. คลื่นความถ่ี AM. ๑๐๘๙ kHz สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. (หลักสี่) 
๗. คลื่นความถ่ี AM. ๑๕๙๓ kHz สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. (บุรีรัมย�) 
๘. คลื่นความถ่ี AM. ๑๐๘๙ kHz สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. (ตาก) 
 

หมายเหตุ   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี  ๕.๑.๖  เรื่อง การคืนคลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุกระจายเสียง (สถานีวิทยุ 
กระจายเสียง  ๑ ปณ. ) 

 ๒. กสทช. สภุิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๓๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๐    
                                   ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๖ ดังนี้ 

“ดิฉันขอเปOดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ตามท่ีได4มีการพิจารณาในชั้น
การประชุม กสท. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันจันทร8ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๐ 
ตามบันทึกข4อความท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๒๔ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๐  
และบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๘๒ ลงวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โดยเห็นชอบ
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. ในฐานะผู4ประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน8 พ.ศ. 
๒๕๕๑ แสดงความประสงค8คืนคลื่นความถ่ีท่ีได4รับโอนมาจากกรมไปรษณีย8 
จํานวน ๘ คลื่นความถ่ี ประกอบด4วย FM ๑๐๒.๐๐ MHz จ.อุบลราชธานี  
FM ๙๙.๐๐ MHz จ.อุดรธานี FM ๘๙.๐๐ MHz จ.ภูเก็ต  AM ๗๖๕ kHz    
จ.ลําปาง  AM ๑๐๘๙ kHz จ.อุดรธานี AM ๑๐๘๙ kHz กรุงเทพมหานคร 
AM ๑๕๙๓ kHz จ.บุรีรัมย8 และ AM ๑๐๘๙ kHz จ.ตาก แต<อย<างไรก็ตาม           
มีข4อสังเกตว<าในข้ันตอนการแจ4งรายละเอียดการใช4ประโยชน8 คลื่นความถ่ีและ
เหตุแห<งความจําเปNนในการถือครองคลื่นความถ่ีต<อ กสทช. ตามมาตรา ๘๒ 
แห<งพระราชบัญญัติองค8กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น สํานักงาน 
กสทช. ได4แจ4งเหตุแห<งความจําเปNนในการถือครองคลื่นความถ่ีต<อ กสทช. 
เพียง ๘ คลื่นความถ่ีเท<านั้น ส<วนอีก ๓ คลื่นความถ่ีมิได4มีการแจ4งรายละเอียด
คลื่นความถ่ี โดยแสดงเจตนาว<าจะขอคืนคลื่นความถ่ี ประกอบด4วย AM 
๑๐๘๙ kHz กรุงเทพมหานคร AM ๑๕๙๓ kHz จ.บุรีรัมย8 และ AM ๑๐๘๙ kHz    
จ.ตาก ต้ังแต<การประชุม กสท. ครั้งท่ี ๕๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  
 นอกจากนี้กรณีท่ีสํานักงาน กสทช. ยังถือครองคลื่นความถ่ีอีก ๓ คลื่น
ความถ่ี ประกอบด4วย FM ๑๐๖.๕๐ MHz กรุงเทพมหานคร FM ๙๘.๕๐ 
MHz กรุงเทพมหานคร และ AM ๑๐๓๘ kHz กรุงเทพมหานคร นั้น ดิฉันเห็นว<า
ควรคืนคลื่นความถ่ีโดยเร<งด<วนท่ีสุด เนื่องจาก สํานักงาน กสทช. มีหน4าท่ี
กํากับดูแลคลื่นความถ่ีกลับยังคงเปNนผู4ใช4และถือครองคลื่นความถ่ีเอง ย<อมมี
ปGญหาในเรื่องความทับซ4อนในการปฏิบัติหน4าท่ีกํากับดูแลและธรรมาภิบาล
ของ กสทช. ท้ังนี้ในปGจจุบันพบว<า สถานีวิทยุ ๑๐๖.๕๐ MHz ออกอากาศ
โฆษณาผลิตภัณฑ8สุขภาพท่ีไม<ได4รับอนุญาตตามกฎหมาย ซ่ึงแม4ว<าจะเปNน
ออกอากาศรายการโดยเอกชนท่ีเปNนผู4ได4รับการแบ<งเวลาให4ดําเนินรายการ  



๑๕ 
 

แต<สํานักงานฯ ในฐานะผู4รับใบอนุญาตต4องเปNนผู4รับผิดตามกฎหมาย อีกท้ัง
การท่ีสํานักงาน กสทช.ถือครองคลื่นและให4เอกชนบางรายเข4าใช4ประโยชน8
ด4วยการแบ<งเวลาให4ดําเนินรายการยังเปNนการสร4างความได4เปรียบเสียเปรียบ
แก<ผู4รับใบอนุญาตบางรายในอีกทางหนึ่งด4วย ดิฉันจึงเห็นว<า สํานักงานฯ ควร
คืนคลื่นความถ่ีท้ังหมดท่ีถือครองอยู<เพ่ือนําไปจัดสรรใหม<หรือปรับปรุงการใช4
คลื่นความถ่ีอย<างมีประสิทธิภาพต<อไป” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ :  กรณีบริษัท ไทยสกายเคเบิลทีวี จํากัด (มหาชน)  มีหนังสือขอทบทวนและขอใช)

สิทธิในสัญญาร�วมดําเนินกิจการให)บริการโทรทัศน�ระบบบอกรับเปOนสมาชิก 
ในฐานะคู�สัญญาร�วมดําเนินกิจการให)บริการโทรทัศน� ระบบบอกรับเปOนสมาชิก 
กับ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) : กสท. ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต;อกรณีบริษัท ไทยสกายเคเบิลทีวี 

จํากัด (มหาชน) มีหนังสือขอทบทวนและขอใช8สิทธิในสัญญาร;วมดําเนินกิจการ
ให8บริการโทรทัศน�ระบบบอกรับเปcนสมาชิก ในฐานะคู;สัญญาร;วมดําเนินกิจการ
ให8บริการโทรทัศน� ระบบบอกรับเปcนสมาชิก กับ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
และให8สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ8งให8บริษัท ไทยสกายเคเบิลทีวี จํากัด 
(มหาชน) ทราบ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี  ๕.๑.๗  เรื่อง กรณีบริษัท ไทยสกายเคเบิลทีวี จํากัด (มหาชน) มีหนังสือขอ
ทบทวนและขอใช8สิทธิในสัญญาร;วมดําเนินกิจการให8บริการโทรทัศน�ระบบบอกรับ
เปcนสมาชิกกับ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  :   เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค.  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน)าท่ีของคณะอนุกรรมการคุ)มครองผู)บริโภคด)าน

กิจการโทรคมนาคม : กทค. รท. 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติให8ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน8าท่ีของคณะอนุกรรมการคุ8มครองผู8บริโภค
ด8านกิจการโทรคมนาคม ออกไปอีก ๑ ปI  นับต้ังแต;วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
ซ่ึงเปcนการใช8อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม  

           กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑  เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน8าท่ีของคณะอนุกรรมการ
คุ8มครองผู8บริโภคด8านกิจการโทรคมนาคม 

 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การดําเนินงานโครงการจัดให)มีบริการข)อมูลข�าวสารระบบเดซ่ีผ�านโครงข�าย
โทรคมนาคม : กทค. ถท.  

   
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8ปรับปรุงเง่ือนไขประกอบบันทึกข8อตกลงความร;วมมือ (MoU)  ได8แก; 

การเบิกจ;ายงบประมาณ กรอบวงเงินงบประมาณ และผลผลิตของการดําเนิน
โครงการจัดให8มีบริการข8อมูลข;าวสารระบบเดซ่ีผ;านโครงข;ายโทรคมนาคม           
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม  
           กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง การดําเนินงานโครงการจัดให8มีบริการข8อมูลข;าวสาร

ระบบเดซ่ีผ;านโครงข;ายโทรคมนาคม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : สรุปผลการรับฟNงความคิดเห็นของผู)มีส�วนได)เสียและประชาชนท่ัวไปต�อร�าง
ประกาศ กสทช.  เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล�น ประเภทท่ัวไป : กทค. ทท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต;อสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็น

ของผู8มีส;วนได8เสียและประชาชนท่ัวไป ต;อร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทาง
เทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
วิทยุสมัครเล;น ประเภทท่ัวไป ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร;างประกาศ กสทช.  เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุ
สมัครเล;น ประเภทท่ัวไป ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให8นําประกาศดังกล;าว
ข8างต8นเสนอประธาน กสทช.  เพ่ือลงนามก;อนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือให8มีผลบังคับใช8ต;อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม  

           กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓  เรื่อง สรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นของผู8มีส;วนได8เสียและ
ประชาชนท่ัวไป ต;อร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล;น 
ประเภทท่ัวไป 

 
 
 
 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : สรุปผลการรับฟNงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ�การ
ใช)คล่ืนความถ่ีร�วมกันระหว�างกิจการประจําท่ีผ�านดาวเทียม กับกิจการประจําท่ี 
และกิจการประจําท่ีผ�านดาวเทียมกับกิจการเคล่ือนท่ี : กทค. คภ. 

   
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต;อสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็น

สาธารณะร;าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช8คลื่นความถ่ีร;วมกัน
ระหว;างกิจการประจําท่ีผ;านดาวเทียมกับกิจการประจําท่ี และกิจการประจําท่ี
ผ;านดาวเทียมกับกิจการเคลื่อนท่ี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช8คลื่น
ความถ่ีร;วมกันระหว;างกิจการประจําท่ีผ;านดาวเทียมกับกิจการประจําท่ี และ
กิจการประจําท่ีผ;านดาวเทียมกับกิจการเคลื่อนท่ี ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให8นําประกาศดังกล;าวข8างต8นเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก;อนนําลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให8มีผลบังคับใช8ต;อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

          วาระท่ี ๕.๒.๔  เรื่อง สรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;าง ประกาศ กสทช. 
เรื่อง  หลักเกณฑ�การใช8คลื่นความถ่ีร;วมกันระหว;างกิจการประจําท่ีผ;านดาวเทียม
กับกิจการประจําท่ี และกิจการประจําท่ีผ;านดาวเทียมกับกิจการเคลื่อนท่ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : สรุปผลการรับฟNงความคดิเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�

และวิธีการจัดสรรคล่ืนความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม : คภ. คท. มท. นท.  
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต;อผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ
ต;อร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการ
วิทยุคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ 
ให8นําประกาศดังกล;าวข8างต8นเสนอประธาน กสทช.  เพื่อลงนามก;อนนําลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให8มีผลบังคับใช8ต;อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ที่ประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง สรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุ
คมนาคม 

 
 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�ท่ี
เก่ียวข)องกับอุปกรณ�ลูกข�ายในกิจการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี จํานวน ๓ ฉบับ และร�าง 
ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ว�าด)วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข)องกับ
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนท่ีทางบก ระบบโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบรังผ้ึง 
(Cellular) ซ่ึงใช)เทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Multi-Carrier (cdma2000) จํานวน 
๑ ฉบับ : กทค. ทท. 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต;อสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็น
ของผู8มีส;วนได8เสียและประชาชนท่ัวไปร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข8องกับอุปกรณ�ลูกข;าย
ในกิจการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี จํานวน ๔ ฉบับ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� ท่ี เก่ียวข8องกับอุปกรณ�ลูกข;ายในกิจการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี จํานวน ๓ ฉบับ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให8นํา
ประกาศดังกล;าวข8างต8นเสนอประธาน กสทช. เ พื ่อลงนามก;อนนําลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให8มีผลบังคับใช8ต;อไป  

๓. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบในหลักการร;างประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิก
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห;งชาติ ว;าด8วยมาตรฐานทาง
เทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข8องกับเครื่องวิทยุคมนาคม
ในกิจการเคลื่อนท่ีทางบกระบบโทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบรังผึ้ง (Cellular) ซ่ึงใช8
เทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Multi-Carrier (cdma2000)  และเห็นชอบให8            
มีการจัดรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ ตามแนวทางการจัดรับฟDงความคิดเห็น
สาธารณะท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ก;อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป  

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ที่ประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข8องกับอุปกรณ�ลูกข;ายในกิจการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 
จํานวน ๓ ฉบับ และร;างประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห;งชาติ ว;าด8วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข8องกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบกระบบ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบรังผึ้ง (Cellular) ซ่ึงใช8เทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Multi-Carrier 
(cdma2000) จํานวน ๑ ฉบับ 

 
 
 
 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : การพิจารณาแต�งตั้งคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับ 
 การใช)และเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช)และ

เช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ : กทค. ชท. 
   
มติท่ีประชุม อนุมัติให8แต;งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช8

และเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช8และ
เชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน8าท่ี  
และวาระการปฏิบัติงาน ๓ ปI นับแต;วันท่ีมีคําสั่งแต;งต้ัง ซ่ึงเปcนการใช8อํานาจของ 
กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห;งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  
ท้ังนี้ ให8ได8รับค;าตอบแทนค;าเบ้ียประชุม ตามข8อ ๑๔ (๒) ข8อ ๑๕ และ ข8อ ๑๗ ของ
ระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการประชุม ค;าตอบแทน และค;าใช8จ;ายของคณะอนุกรรมการ
และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 
๑. นายสามารถ  รัตนประทีปพร  ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายพิทักษ�  เขมะรัตน�   อนุกรรมการ 
๓. รศ.ดร. เสน;ห�  เอกะวิภาต   อนุกรรมการ 
๔. นางสาวสุวรรณา  สมบัติรักษาสุข อนุกรรมการ 
๕. ดร. กิตติน  อุดมเกียรติ   อนุกรรมการ 
๖. ผู8อํานวยการสํานักโครงข;ายพ้ืนฐาน เลขานุการ 

การใช8และเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม 
๗. พนักงานของสํานักงาน กสทช.   ผู8ช;วยเลขานุการ 

ท่ีเลขาธิการ กสทช. แต;งต้ัง 
๘. พนักงานของสํานักงาน กสทช.   ผู8ช;วยเลขานุการ 

ท่ีเลขาธิการ กสทช. แต;งต้ัง 
 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต;งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็น
เก่ียวกับการใช8และเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ให8สํานักงาน 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 ๒/๒๕๖๐ ที่ประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง การพิจารณาแต;งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเก่ียวกับการใช8และเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช8และเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : ขอความเห็นชอบร�างแผนการจัดให)มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง 
 และบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และร�างประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดเก็บรายได)เพ่ือนําไปสนับสนุนการจัดให)
มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ. ....  และ
มอบหมายให)สํานักงาน กสทช. นําเข)าสู�กระบวนการรับฟNงความคิดเห็น
สาธารณะ : กทค.  ถท. 

  
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมเสียงข8างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 

รองประธาน กสทช.(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบในหลักการ
ร;างแผนการจัดให8มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และ
วิธีการจัดเก็บรายได8เพ่ือนําไปสนับสนุนการจัดให8มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดย
ท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ. ....  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ ให8นํา
ร;างประกาศฯ พร8อมข8อคิดเห็นของ กสทช. ประวิทย�ฯ ดังกล;าวไปดําเนินการจัด         
รับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือให8เปcนไปตามมาตรา ๒๘ แห;งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ก;อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป  

  
 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข8างน8อย (กสทช. สุภิญญาฯ ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึก

ความเห็นจัดส;งให8ในภายหลัง     
 
หมายเหตุ                ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบร;างแผนการจัดให8มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)และ
ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดเก็บรายได8เพ่ือนําไปสนับสนุน
การจัดให8มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ. .... 

๒. กสทช. สภุิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๓๕  เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๐    
                                   ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๒.๘ ดังนี้ 

“ดิฉันขอเปOดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ โดยเฉพาะประเด็นท่ี
สํานักงานเสนอให4บอร8ด กสทช.พิจารณาเห็นชอบร<างประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ8และวิธีการจัดเก็บรายได4เพ่ือนําไปสนับสนุนการจัดให4มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงฯ ก<อนไปเข4าสู<กระบวนการรับฟGงความคิดเห็น
สาธารณะ เนื่องจากดิฉันได4รับแจ4ง จาก กสทช.ประวิทย8ฯ ซ่ึงติดภารกิจไม<ได4
เข4าร<วมพิจารณา จึงทราบว<า สาระสําคัญในร<างประกาศท่ีท่ีประชุม กสทช.
พิจารณาครั้งนี้ มีบางประเด็นไม<สอดคล4องกับท่ีได4มีการพิจารณาในท่ีประชุม 
กทค. ได4แก< การปรับอัตราการนําส<งค<า USO ซ่ึงสํานักงานฯ เสนอในวาระนี้
ว<า กรอบประมาณการวงเงินค<าใช4จ<ายตามแผน USO ราว ๔๘,๐๐๙.๐๑ ล4านบาท 



๒๑ 
 

เม่ือหักลบจํานวนเงินค<า USO ท่ีคงเหลือจากการดําเนินงานตามแผน USO 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จํานวนท้ังสิ้น ๑๓,๔๒๔ ล4านบาท จะคงเหลือวงเงินค<า 
USO ท่ีต4องจัดเก็บในช<วงแผน USO ฉบับท่ี ๒  ปM ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อีกจํานวน
ท้ังสิ้น ๓๔,๕๘๔.๓๓ ล4านบาท สาระสําคัญท่ีไม<ตรงกันคือ ท่ีประชุม กทค. 
มิได4พิจารณาเห็นชอบให4นําเงินคงเหลือค<า USO มาสมทบกับประมาณการ
ค<าใช4จ<ายภายใต4แผน USO ฉบับท่ี ๒ ตามท่ีสํานักงานฯ ได4นําเสนอใน         
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งนี้  ประกอบกับ กรรมการ กทค. ๒ ท<าน ได4แก< กสทช.
ประวิทย8ฯ และ กสทช. ประเสริฐฯ ติดภารกิจมิได4เข4าร<วมประชุม และวาระนี้
ยังมิได4ผ<านการพิจารณารับรองรายงานการประชุมจากท่ีประชุม กทค. ดิฉันจึง
เห็นว<า น<าจะเปNนการเหมาะสมหากมีการเลื่อนพิจารณาวาระนี้ เ พ่ือให4         
ท่ีประชุม กสทช. ได4มีการพิจารณาข4อมูลท่ีรอบด4านครบถ4วนก<อนเข4าสู<
กระบวนการรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : ขอรับมอบนโยบายในการเข)าร�วมดําเนินการกับคณะกรรมการบูรณาการ  
 ประสานงาน กรณีกู)ชีพฉุกเฉิน : กทค. ถท. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ในการเข8าร;วมดําเนินการกับ

คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู8ชีพฉุกเฉิน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง ขอรับมอบนโยบายในการเข8าร;วมดําเนินการกับคณะกรรมการ
บูรณาการ ประสานงาน กรณีกู8ชีพฉุกเฉิน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :    เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ :   สรุปผลการรับฟNงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�

การใช)งานคล่ืนความถ่ีเพ่ือสนับสนุนภารกิจปJองกันและบรรเทาสาสาธารณภัย 
และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ : กสท. กทค. คภ.  

 
มติท่ีประชุม                ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ท่ีมีต;อสรุปผลการรับฟDง

ความคิดเห็นสาธารณะ ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช8งานคลื่นความถ่ี
เพ่ือสนับสนุนภารกิจป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 
 



๒๒ 
 

๒.๑  การปรับปรุงร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช8งานคลื่นความถ่ี
เพ่ือสนับสนุนภารกิจป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีท่ีเกิด
เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตามผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ  ระหว;างวันท่ี 
๑๖ กันยายน – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  

๒.๒  การยกเลิกประกาศท่ีเก่ียวข8อง รวม ๓ ฉบับ ได8แก; ๑) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การอนุญาตและการกํากับดูแลการใช8คลื่นความถ่ีกลางสําหรับ
การติดต;อประสานงานระหว;างหน;วยงานของรัฐและประชาชน ๒) ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดต้ังข;ายสื่อสารในกิจการเพ่ือสาธารณกุศล  
และ ๓) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดต้ังข;ายสื่อสารในกิจการเพ่ือ
สื่อมวลชน 

๒.๓ การปรับแก8ประกาศหลักเกณฑ�การปรับปรุงการใช8คลื่นความถ่ี กิจการเคลื่อนท่ี
ทางบกและกิจการประจําท่ี  ย;านความถ่ี ๑๓๗-๑๗๔ เมกะเฮิรตซ� (MHz) 
ตามผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ ระหว;างวันท่ี ๑๖ กันยายน – ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๙  

๓. เห็นชอบในหลักการให8มีการจัดรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะครั้งท่ี ๒  ต;อร;างประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช8งานคลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป�องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติและร;างประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การปรับปรุงการใช8คลื่นความถ่ี กิจการเคลื่อนท่ีทางบก
และกิจการประจําท่ี ย;านความถ่ี ๑๓๗-๑๗๔ เมกะเฮิรตซ� (MHz) ฉบับท่ี ๒  
โดยมีแนวทางการจัดรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ ตามที่สํานักงาน กสทช. 
เสนอ และให8นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป 

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม  

           กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง สรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;างประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช8งานคลื่นความถ่ีเพ่ือสนับสนุนภารกิจป�องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การกําหนดท�าทีเบ้ืองต)นของประเทศไทยสําหรับการประชุมประสานงานคล่ืน

ความถ่ีตามบริเวณชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา : กสท. กทค. 
คณะกรรมการร�วมทางเทคนิคฯ  คภ. 
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต;อการกําหนดท;าทีเบ้ืองต8น
ของประเทศไทยสําหรับการประชุมประสานงานคลื่นความถ่ีตามบริเวณชายแดน
ไทย-สาธารณรัฐแห;งสหภาพเมียนมา ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 



๒๓ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม  
           กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒  เรื่อง  การกําหนดท;าทีเบ้ืองต8นของประเทศไทยสําหรับการ

ประชุมประสานงานคลื่นความถ่ีตามบริเวณชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห;งสหภาพเมียนมา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ :  การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานระหว�างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม กับสํานักงาน กสทช. : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให8แต;งต้ังคณะอนุกรรมการประสานงานระหว;างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม กับสํานักงาน กสทช. จํานวน ๒ คณะ โดยมีองค�ประกอบ
อํานาจหน8าท่ี และวาระการปฏิบัติหน8าท่ี ๑ ปI นับต้ังแต;วันท่ีมีคําสั่งแต;งต้ัง โดยให8
ได8รับค;าตอบแทนค;าเบ้ียประชุม ตามข8อ ๑๔ (๒) ข8อ ๑๕ ข8อ ๑๖ และ ข8อ ๑๗ ของ
ระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการประชุม ค;าตอบแทน และค;าใช8จ;ายของคณะอนุกรรมการ
และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ซ่ึงเปcนการใช8อํานาจ  
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห;งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ท้ังนี้ โดยให8เพ่ิมเติมองค�ประกอบ รวมท้ังอํานาจหน8าท่ีของคณะอนุกรรมการ
ประสานงานระหว;างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกับสํานักงาน กสทช.  
ให8ครอบคลุมภารกิจด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการประสานงานระหว;างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

กับสํานักงาน กสทช.  
     ๑.๑   ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    ท่ีปรึกษา 
     ๑.๒   เลขาธิการ กสทช.         ท่ีปรึกษา 
     ๑.๓   รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ประธานอนุกรรมการ 
     ๑.๔   รองเลขาธิการ กสทช.          ประธานอนุกรรมการร;วม 
             สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
     ๑.๕  รองเลขาธิการ กสทช.            อนุกรรมการ 
    สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
     ๑.๖   ผู8อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี      อนุกรรมการ 
    สํานักงาน กสทช.  
     ๑.๗   ผู8อํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคม      อนุกรรมการ 

            โดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม สํานักงาน กสทช. 
     ๑.๘   ผู8อํานวยการสํานักการต;างประเทศ      อนุกรรมการ   

 สํานักงาน กสทช. 
๑.๙   ผู8อํานวยการสํานักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการ 

  สํานักงาน กสทช. 
๑.๑๐ ผู8อํานวยการสํานักการอนุญาตและ      อนุกรรมการ 

  กํากับวิทยุคมนาคม สํานักงาน กสทช.   
 



๒๔ 
 

๑.๑๑ ผู8อํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร�       อนุกรรมการ 
  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
๑.๑๒ ผู8อํานวยการกองกิจการระหว;างประเทศ        อนุกรรมการ 
  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
๑.๑๓ ผู8อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ         อนุกรรมการ 

 และการสื่อสาร 
 สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๑.๑๔ ผู8แทนสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล     อนุกรรมการ 
 เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติ  

๑.๑๕ ผู8แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ     เลขานุการ 
 และสังคม  

๑.๑๖ ผู8แทนสํานักงาน กสทช.        เลขานุการร;วม 
 ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย 

๑.๑๗ ผู8แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ            ผู8ช;วยเลขานุการ 
 และสังคม 

๑.๑๘ ผู8แทนสํานักงาน กสทช.                 ผู8ช;วยเลขานุการ 
 ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย 

๒.  คณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล  
๒.๑   ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ท่ีปรึกษา 
๒.๒   เลขาธิการ กสทช.      ท่ีปรึกษา 

     ๒.๓    รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประธานอนุกรรมการ 
๒.๔   รองเลขาธิการ กสทช.       ประธานอนุกรรมการร;วม 
        สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๒.๕   ผู8อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการ        อนุกรรมการ 
  ทรัพยากรโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช.   
๒.๖   ผู8อํานวยการสํานักกํากับดูแล                   อนุกรรมการ 
  กิจการโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. 
๒.๗   ผู8อํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคม        อนุกรรมการ 
  โดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม สํานักงาน กสทช.   
๒.๘   ผู8อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับ     อนุกรรมการ 
  วิทยุคมนาคม สํานักงาน กสทช. 
๒.๙   ผู8อํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร�     อนุกรรมการ 
  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
๒.๑๐ ผู8อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ        อนุกรรมการ 
    และการสื่อสาร 
  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 



๒๕ 
 

๒.๑๑ ผู8อํานวยการศูนย�ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล  อนุกรรมการ 
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
       สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
๒.๑๒ ผู8แทนสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล    อนุกรรมการ 

                                           เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติ 
๒.๑๓ ผู8แทน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)          อนุกรรมการ 
๒.๑๔ ผู8แทน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  อนุกรรมการ 
๒.๑๕ ผู8แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ           เลขานุการ 

 และสังคม 
๒.๑๖ ผู8แทนสํานักงาน กสทช.                เลขานุการร;วม 

                                           ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย 
๒.๑๗ ผู8แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ           ผู8ช;วยเลขานุการ 

  และสังคม 
๒.๑๘ ผู8แทนสํานักงาน กสทช.                ผู8ช;วยเลขานุการ 

                                           ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย 
 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต;งต้ังคณะอนุกรรมการประสานงานระหว;างกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กับสํานักงาน กสทช. จํานวน ๒ คณะ         
ให8สํานักงาน 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 ๒/๒๕๖๐ ที่ประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การแต;งต้ังคณะอนุกรรมการประสานงานระหว;าง
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กับสํานักงาน กสทช.  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การจัดทําตัวช้ีวัด (KPIs) ระดับสํานักงาน ประจําปH ๒๕๖๐ : บย. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร;างตัวชี้วัด(KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. ประจําปI ๒๕๖๐ 

โดยมอบหมายให8สํานักงาน กสทช. แก8ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมตามประเด็นความเห็น
ของท่ีประชุม กสทช. ท้ังนี้ โดยให8มีความสอดคล8องกับภารกิจตามพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  แผนแม;บทท้ัง ๓ ฉบับ และกรอบแนวความคิด 
Balance Scorecard (BSC) ซ่ึงแบ;งออกเปcน ๔ มิติ ดังนี้  
๑. ให8ปรับปรุงแก8ไขถ8อยคําในมิติท่ี ๓ มิติด8านประสิทธิภาพข8อ ๓.๓  จากเดิม “ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการนําเงินส;งคืนกระทรวงการคลังเพ่ือเปcนรายได8ของแผ;นดิน” 
แก8ไขเปcน “ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารทางการเงิน” 

๒. ให8เพ่ิมเติมตัวชี้วัด (KPIs) เรื่องการแข;งขันอย;างเสรีเปcนธรรมและการคุ8มครอง  
ผู8บริโภคในระดับสํานักงาน กสทช. หรือระดับสํานัก 



๒๖ 
 

๓. ให8เพ่ิมเติมตัวชี้วัด (KPIs) กิจกรรมท่ีสํานักงาน กสทช. ได8รับมอบหมายให8
ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล  การประสานความร;วมมือระหว;างประเทศ และการ
สนับสนุนองค�กรต;างๆ 

 
หมายเหตุ                ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การจัดทําตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน ประจําปI ๒๕๖๐ 
   ๒.  กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๓๕  เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๐    

                                   ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๓.๔ ดังนี้ 
“ดิฉันขอเปOดเผยความเห็นในการจัดทําตัวชี้วัดของปM ๒๕๖๐ โดยเฉพาะใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน8 เนื่องจากเปNนการทํางานของ กสทช.
ในปMท่ี ๖ ดังนั้นจึงควรให4ความสําคัญกับงานกํากับดูแลและงานท่ีค่ังค4างตาม
แผนแม<บท ดังต<อไปนี้ ๑) งานคุ4มครองผู4บริโภค ควรพิจารณาตัวชี้วัดท่ี
เก่ียวข4องกับการกํากับดูแลในเรื่องการคุ4มครองผู4บริโภคมิให4ถูกเอาเปรียบ 
โดยเฉพาะในส<วนท่ีเก่ียวข4องกับมาตรฐานสัญญาท่ีเกิดข้ึนจากบริการในยุค
หลอมรวม ๒) งานแข<งขันเสรีเปNนธรรม ควรพิจารณากําหนดตัวชี้วัดท่ีสะท4อน
การกํากับดูแลในเรื่องการป]องกันมิให4มีการกระทําอันเปNนการผูกขาดหรือ
ก<อให4เกิดความไม<เปNนธรรมในการแข<งขัน ๓) งานกํากับเนื้อหารายการ ควร
พิจารณาตัวชี้วัดความสําเร็จของการกํากับผังรายการและการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการเพ่ือคุ4มครองเด็กและเยาวชน และ ๔) ควรมีการกําหนด
ตัวชี้วัดในภารกิจของงานท่ีค่ังค4าง โดยเฉพาะในเรื่องการอนุญาตให4ใช4คลื่น
ความถ่ีและการอนุญาตให4ประกอบกิจการโดยในส<วนกิจการโทรทัศน8ท่ีต4องจัด
ให4ภาคประชาชนได4ใช4คลื่นความถ่ีเพ่ือประโยชน8สาธารณะไม<น4อยกว<าร4อยละ ๒๐ 
ของคลื่นความถ่ีในแต<ละพ้ืนท่ีของการอนุญาตประกอบกิจการ”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด)วยการประสานและ

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) ครั้งท่ี ๖ ในประเด็น
ด)านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุ
คมนาคม : กสท. กทค. คกก.ร�วมทางเทคนิคฯ  คภ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร;วมทางเทคนิคว;าด8วยการ

ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) ครั้งท่ี ๖ 
(The 6th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination 
and Assignment of Frequencies along Cambodia-Thailand Common 
Border–JTC) ระหว;างวันท่ี ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๐  ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศ
กัมพูชา ในประเด็นด8านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๒๗ 
 

   ๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต;อบันทึกความตกลงร;วม
ในส;วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) การประชุม Working 
Group 1 (Telecommunication Service) และการประชุม Working 
Group 2 (Broadcasting Services) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร;วมทางเทคนิค
ว;าด8วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา 
(JTC) ครั้งท่ี ๖ ในประเด็นด8านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : การแต�งตั้งอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (เพ่ิมเติม) : บย.  
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8 กสท. พิจารณาเสนอรายชื่อผู8ทรงคุณวุฒิด8านอ่ืน จํานวน ๑ ท;าน เพ่ือ

แต;งต้ังเปcนอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (เพ่ิมเติม) ท้ังนี้ โดยแจ8งรายชื่อให8
สํานักงาน กสทช. เพ่ือดําเนินการในส;วนท่ีเก่ียวข8องต;อไป   

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ที่ประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง การแต;งต้ังอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (เพ่ิมเติม) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗:  การพิจารณาให)พนักงานไปรับราชการทหารเปOนการช่ัวคราว : บย. 
  

    มติท่ีประชุม             เห็นชอบให8สํานักงาน กสทช. ส;งเรื่องการพิจารณาให8พนักงานไปรับราชการทหาร
เปcนการชัว่คราว ให8คณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคล พิจารณาให8ความเหน็เบ้ืองต8น
ก;อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ที่ประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๗ เรื่อง การพิจารณาให8พนักงานไปรับราชการทหารเปcนการ
ชั่วคราว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ : การให)ความช�วยเหลือพนักงาน ลูกจ)าง บุคคลเพ่ือช�วยปฏิบัติงานให)กับ

สํานักงาน กสทช. ท่ีประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต) : บย. 
  
มติท่ีประชุม อนุมัติในหลักการให8การสนับสนุนเพ่ือช;วยเหลือพนักงาน ลูกจ8าง หรือบุคคล     

ในครอบครัว และบุคคลเพ่ือช;วยปฏิบัติงานให8สํานักงาน กสทช. ภายในกรอบ
วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ โดยให8นําหลักเกณฑ�การจ;ายเงินเพ่ือช;วยเหลือ
ผู8ประสบภัยพิบัติน้ําท;วมในปI ๒๕๕๔ มาใช8ในการพิจารณา ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 



๒๘ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ที่ประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง การให8ความช;วยเหลือพนักงาน ลูกจ8าง บุคคลเพ่ือ
ช;วยปฏิบัติงานให8กับสํานักงาน กสทช. ท่ีประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต8 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๙ : การช้ีแจงประเด็นการยกเลิกประกวดราคาซ้ือรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ 

จํานวน ๑๔ คัน เพ่ิมเติม : ผภ. พย.   
 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบการชี้แจงประเด็นการยกเลิกประกวดราคาซ้ือรถตรวจสอบและหาทิศวิทย ุ    
                                 จํานวน ๑๔ คัน เพ่ิมเติม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบให8ยกเลิกประกวดราคาซ้ือรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๑๔ คัน 
     ท้ังนี้ ตามข8อ ๙(๓) ของระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามท่ี  
     สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  
                                  วาระท่ี ๕.๓.๙ เรื่อง การชี้แจงประเด็นการยกเลิกประกวดราคาซ้ือรถตรวจสอบ 
                                      และหาทิศวิทยุ จํานวน ๑๔ คัน เพ่ิมเติม 

๒. กสทช. สภุิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๓๕  เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๐    
                                   ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๓.๙ ดังนี้ 

“ดิฉันขอเปOดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจาก สํานักงานฯ เสนอ
ให4บอร8ด กสทช. พิจารณายกเลิกประกวดราคาซ้ือรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ 
จํานวน ๑๔ คัน เนื่องจากมีผู4เสนอราคาเพียงรายเดียวท่ีผ<านคุณสมบัติตามท่ี
สํานักงาน กสทช. กําหนด ซ่ึงสํานักงานฯ มีความเห็นว<า สามารถยกเลิกการ
ประกวดราคาได4 ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน8และกิจการโทรคมนาคมแห<งชาติว<าด4วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๘ ดิฉัน
เห็นว<า การดําเนินการท่ีเก่ียวข4องกับการประกวดราคา สํานักงานฯ ควร
ตรวจสอบกระบวนการให4ชัดเจน และโปร<งใสในทุกข้ันตอน อีกท้ังควร
ระมัดระวังไม<ให4เกิดข้ันตอนการยกเลิกการประกวดราคาอันเนื่องจากมีผู4เสนอ
ราคารายเดียวดังเช<นท่ีปรากฏในกรณีนี้เพ่ือเปNนการป]องกันมิให4เกิดความ
เสียหายอันอาจเกิดข้ึนจากการฟ]องร4องคดีความจากผู4ท่ีเสนอราคา”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๐: ขอความเห็นชอบในการนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด)วยการพัสดุ 

ด)วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๙  มาใช)ในการจัดหาโครงการจัดให)มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน 
๓,๙๒๐ หมู�บ)าน โดยอนุโลม และขอยกเว)นการปฏิบัติบางข้ันตอนตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด)วยการพัสดุ ด)วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๙ : 
พย. ถท.   
 



๒๙ 
 

มติท่ีประชุม              เห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการจัดให8มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู;บ8าน ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให8สํานักงาน กสทช. นําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว;าด8วยการพัสดุ

ด8วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  พ.ศ. ๒๕๔๙   มาใช8ในการจัดหาโครงการจัดให8มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน และบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ  
จํานวน ๓,๙๒๐ หมู;บ8าน โดยอนุโลม  ท้ังนี้ ให8ยกเว8นการปฏิบัติในส;วนของการดําเนินการ
ในข้ันตอนท่ีเก่ียวข8องกับระบบการจัดซ้ือจัดจ8างภาครัฐ  ด8วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  
(e-Procurement : e-GP) ท้ังหมด  และให8ดําเนินการเผยแพร;ประกาศต;าง  ๆผ;านทาง
เว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. และเว็บไซต�ของกรมบัญชีกลางตามแนวทางปฏิบัติ
เดิมของสํานักงาน กสทช.  

๒. เห็นชอบการกําหนดให8อํานาจหน8าท่ีของคณะกรรมการว;าด8วยการพัสดุ ด8วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส� (กวพ.อ.)  และการดําเนินการต;อ กวพ.อ. ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว;าด8วยการพัสดุด8วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๙  
เปcนอํานาจของ กสทช. และเปcนการดําเนินการต;อ กสทช. แทน  

๓. เห็นชอบให8ยกเว8นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว;าด8วยการพัสดุด8วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๙ ในกรณีการกําหนดสถานท่ีเสนอราคาไม;เปcนไป
ตามระเบียบดังกล;าว ท้ังนี้ ให8สํานักงาน กสทช. กําหนดสถานท่ีเสนอราคา       
ณ สํานักงาน กสทช. ท่ีมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ�การประเมินผู8ให8บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส�ตามท่ี กวพ.อ. กําหนด  

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ที่ประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑๐ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการนําระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว;าด8วยการพัสดุ ด8วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๙  มาใช8ใน
การจัดหาโครงการจัดให8มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการอินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู;บ8าน โดยอนุโลม และขอยกเว8น
การปฏิบัติบางข้ันตอนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว;าด8วยการพัสดุด8วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๑:การสนับสนุนค�าใช)จ�ายในการส�งสัญญาณโทรทัศน�ท่ีให)บริการเปOนการท่ัวไป

ผ�านดาวเทียม โดยเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามคําส่ัง 
คสช. ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ : ทบ. 

    
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8สํานักงาน กสทช. ส;งเรื่องการสนับสนุนค;าใช8จ;ายในการส;งสัญญาณ

โทรทัศน�ท่ีให8บริการเปcนการท่ัวไปผ;านดาวเทียม โดยเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ  ตามคําสั่ง คสช. ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ พร8อมประเด็นความเห็น
ของท่ีประชุมให8คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ  
พิจารณาเพ่ิมเติม ก;อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป    



๓๐ 
 

หมายเหตุ   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๑๑ เรื่อง การสนับสนุนค;าใช8จ;ายในการส;งสัญญาณโทรทัศน�ท่ีให8บริการ
เปcนการท่ัวไปผ;านดาวเทียม โดยเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ตามคําสั่ง คสช. ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ 

๒. กสทช. สภุิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๓๕  เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๐    
                                   ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๓.๑๑ ดังนี ้

“ข4อเสนอของคณะทํางานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรร
งบประมาณเบ้ืองต4นฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช.แต<งต้ัง ได4นําเสนอใน ๒ ส<วน
ด4วยกัน ได4แก<   
๑. หลักการสนับสนุนค<าใช4จ<ายฯ ดิฉันเห็นชอบการสนับสนุนค<าใช4จ<ายเฉพาะ

การให4บริการโทรทัศน8ท่ีเปNนการท่ัวไปผ<านดาวเทียม ประเภทความคมชัด
ปกติ (Standard Definition) ซ่ึงเปNนแนวทางท่ีมีความเหมาะสมท้ังทาง
เทคนิคและเศรษฐศาสตร8 ท้ังนี้เนื่องจากการดําเนินการตามแนวทางแรก  
ท่ีสนับสนุนการส<งสัญญาณโทรทัศน8ฯ ท้ังประเภทความคมชัดปกติและ
คมชัดสูงจะส<งผลให4กรอบวงเงินสูงเปNนเท<าตัวประกอบกับในเชิงเทคโนโลยี 
ประชาชนยังไม<สามารถเข4าถึงบริการโทรทัศน8ท่ีให4บริการเปNนการท่ัวไป
ผ<านดาวเทียมประเภทความคมชัดสูงดังกล<าวด4วย ดังนั้น จึงเปNนการ
สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช<เหตุและไม<ก<อให4เกิดผลประโยชน8กับประชาชน
หรือสนับสนุนการลดต4นทุนของผู4รับใบอนุญาตแต<อย<างใด หากมีการ
สนับสนุนการส<งสัญญาณประเภทความคมชัดสูง 

๒. กรอบวงเงินในการสนับสนุนค<าใช4จ<ายฯ ซ่ึงคณะทํางานได4เสนอให4มีการ
สนับสนุนค<าใช4จ<ายสําหรับบริการโทรทัศน8สาธารณะท่ีนํารายการมา
ออกอากาศผ<านดาวเทียม (TGN) นั้น ดิฉันมีความเห็นว<า หากพิจารณา
จากคําสั่งหัวหน4าคณะรักษาความสงบแห<งชาติท่ี ๗๖/๒๕๕๙ ข4อ ๖  ไม<ได4
มีการกําหนดให4เปNนการสนับสนุนสถานีไทยทีวีโกลบอลเน็ทเวิร8ค (Thai TV 
Global Network :TGN) แต<อย<างใด มีเพียงแนวทางท่ีเสนอว<า การคํานึงถึง
การใช4จ<ายอย<างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเกิดประโยชน8สูงสุดต<อ
ประเทศชาติและประชาชน และครอบคลุมถึงบริการโทรทัศน8สาธารณะ      
ท่ีนํารายการมาออกอากาศผ<านดาวเทียมซ่ึงมีวัตถุประสงค8 เ พ่ือให4
ประชาชนชาวไทยในประเทศและท่ีพํานักในต<างประเทศได4รับรู4ข4อมูล
ข<าวสารและสถานการณ8ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยอย<างท่ัวถึง ต<อเนื่องและ
หลากหลาย  ดังนั้นดิฉันจึงเห็นว<า ข4อเสนอของคณะทํางานในส<วนท่ีสอง  
จึงควรต4องนําเสนอเหตุผลประกอบการพิจารณาของ กสทช.” 

 
 
 



๓๑ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๒: กระทรวงการคลังขอให)กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ นําเงินสภาพคล�องส�วนเกิน
จําเปOนของทุนหมุนเวียน จํานวน ๔๔๕.๐๐๐ ล)านบาทส�งกระทรวงการคลังเปOน
รายได)แผ�นดิน : ทบ. 

    
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑.  มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. ส;งเรื่องกระทรวงการคลังขอให8กองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�
สาธารณะ นําเงินสภาพคล;องส;วนเกินจําเปcนของทุนหมุนเวียน  จํานวน 
๔๔๕.๐๐๐ ล8านบาท  ส;งกระทรวงคลังเปcนรายได8แผ;นดิน ให8สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพ่ือหารือว;าสํานักงาน กสทช. เปcนหน;วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห;ง
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๑๓ แห;ง
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๘ หรือไม;   

 ๒. ในระหว;างการหารือสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให8สาํนักงาน กสทช. นําเงิน
สภาพคล;องส;วนท่ีเกินจําเปcนจํานวน  ๔๔๕.๐๐๐ ล8านบาท  จากบัญชี ๔ กองทุน
บริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคมอย;างท่ัวถึง 
(ท่ีได8รับโอนมา) ส;งกระทรวงการคลังเปcนรายได8แผ;นดินไปพลางก;อน และหาก
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว;าสํานักงาน กสทช. ไม;ได8เปcน
หน;วยงานของรัฐตามมาตรา ๔  แห;งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  
พ.ศ. ๒๕๕๘  และมาตรา ๑๓ แห;งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๘  
ให8สํานักงาน กสทช.  มีหนังสือแจ8งกระทรวงการคลังเพ่ือส;งคืนเงินผลกําไร
ส;วนเกิน จํานวน ๔๔๕.๐๐๐ ล8านบาท ให8สํานักงาน กสทช. ต;อไป 

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑๒ เรื่อง กระทรวงการคลังขอให8กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ  นําเงินสภาพคล;อง
ส;วนเกินจําเปcนของทุนหมุนเวียน จํานวน ๔๔๕.๐๐ ล8านบาท  ส;งกระทรวงการคลังเปcน
รายได8แผ;นดิน 

 
ประธาน ได8กล;าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล;าวปJดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๕๐ น.                         
 
              
                 


