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๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ>มมณี ลูกจ8าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ช้ีแจง 
๑. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ>าย ผู8อํานวยการสํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน� 
๒. นางยุพา  จันทร�กระจ>าง ผู8อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๓. นางสุพินญา  จําปE ผู8อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๔. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ�  ผู8อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
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๗. นายฉันทพัทธ�  ขําโคกกรวด ผู8อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน 
๘. นายนทชาติ  จินตกานนท� ผู8เชี่ยวชาญ (ช ๒)  

รักษาการในตําแหน>งผู8อํานวยการสํานักการต>างประเทศ 
๙. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม  ผู8อํานวยการส>วน สํานักทรัพยากรบุคคล 

รักษาการในตําแหน>งผู8อํานวยการสํานักงาน กสทช. ภาค ๔ 
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๒๐. นายวีรยุทธ  ถิรธนกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
สํานักการต>างประเทศ 

๒๑. นายอิศรา  ชวะพันธุ� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 

๒๒. รศ. ดร. วาทิต  เบญจพลกุล ท่ีปรึกษาโครงการ  
๒๓. นายสรรชัย  ดีเลิศไพบูลย� ท่ีปรึกษาโครงการ  
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  
 
ประธาน    กล>าวเปLดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  

๑. วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. ได8ให8การต8อนรับรัฐมนตรีว>าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี และคณะท่ีปรึกษา เพ่ือหารือและนําเสนอโครงการ Fablearn Lab 
Thailand Project ซ่ึงมีเลขาธิการ กสทช. และ รองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน�  
วิริยะศิริกุล) และผู8บริหารของสํานักงาน กสทช. เข8าร>วมหารือเก่ียวกับ
โครงการดังกล>าว เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม       
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ซ่ึงเป̀นโครงการพัฒนาเสริมสร8างศักยภาพของคน    
ท่ีสอดคล8องกับยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปE เพ่ือร>วมการขับเคลื่อนสู> “ประเทศไทย ๔.๐” 
โดยโครงการดังกล>าวมีวัตถุประสงค�เพ่ือท่ีจะส>งเสริมการประดิษฐ� การเข8าถึง 
ICT และการสร8างนวัตกรรมท่ีเก่ียวกับ ICT และ Digital ฯลฯ ซ่ึงสํานักงาน 
กสทช. จะนําเรื่องดังกล>าวมาพิจารณาต>อไป  

๒. วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. พร8อมด8วยเลขาธิการ กสทช. และ   
รองเลขาธิการ กสทช. ท้ัง ๔ สายงาน ได8ให8การต8อนรับ Chairman of 
Malaysian Communications & Multimedia Commission (Dr. Halim Shafie) 
และคณะ และร>วมหารือเพ่ือขอความร>วมมือในการจัดฝrกอบรม Convergence 
Telecommunications Policy and Regulations (CTPR) Masterclass 
สําหรับประเทศกลุ>มอาเซียนด8วยกัน ซ่ึงเป̀นเรื่องการพัฒนาบุคลากรท่ีน>าจะได8
ประโยชน� และครั้งนี้จะใช8ประเทศไทยเป̀นสถานท่ีจัดฝrกอบรมดังกล>าว โดยจะ
ร>วมมือกับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย        

๓. วันท่ี ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เป̀นประธานเปLดงานการ    
จัดประมูลเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีเลขหมายสวย จํานวน ๒๐๐ เลขหมาย  
ซ่ึงเป̀นการจัดประมูลครั้งแรกในปE ๒๕๖๐ ผลปรากฏว>ามีผู8ท่ีให8ความสนใจ 
เข8าร>วมการประมูลเลขหมายสวย จํานวน ๗๐ ราย และมีผู8ท่ีสนใจประมูล     
เลขหมายสวยรวมท้ังสิ้น จํานวน ๗๖ เลขหมาย ท้ังนี้ โดยมีจํานวนเงินท่ีได8จาก
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การประมูลรวมท้ังสิ้น ๑๒๐,๔๘๒,๗๖๗ บาท ซ่ึงสูงกว>าเปxาหมายท่ีคาดการณ�ไว8
ประมาณ ๑๐๐ ล8านบาท โดยรายได8ท้ังหมดท่ีได8จากการประมูลภายหลังหัก
ค>าใช8จ>าย สํานักงาน กสทช. จะนําส>งเข8าเป̀นรายได8ของแผ>นดินต>อไป 
ขอขอบคุณเลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. และสํานักงาน กสทช.  
ท่ีดําเนินการได8สําเร็จเรียบร8อยดี เป̀นท่ีพึงพอใจของสาธารณชน  

๔. เม่ือวันท่ี ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เป̀นประธานเปLด     
การสัมมนาหัวข8อบล็อกเชน เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : บทเรียนความสําเร็จจาก
กรณีศึกษารัฐบาลเอสโตเนีย (Blockchain Technology and Digital 
Government : Estonia case study) และ Blockchain Technology and 
Real World Applications : Estonia Case Study ณ โรงแรมอนันตรา สยาม 
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักงาน กสทช. ได8เชิญผู8เชี่ยวชาญจากเอสโตเนีย 
จํานวน ๓ ท>านมาเป̀นวิทยากร เพราะเป̀นผู8ท่ีมีประสบการณ�ในการผลักดัน
เทคโนโลยีดังกล>าว ทําให8รัฐบาลเอสโตเนียประสบความสําเร็จในการสร8าง
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงในงานนี้มี กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช. ประวิทย�ฯ 
และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ เข8าร>วมการสัมมนาด8วย นอกจากนี้มีผู8แทนจาก
หน>วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาต>างๆ ลงทะเบียนเข8าร>วมงาน
ท้ัง ๒ วันประมาณ ๖๐๐ คน ขอขอบคุณผู8ท่ีเก่ียวข8องทุกท>านท่ีได8ดําเนินการ
จนสําเร็จเรียบร8อยด8วยดี  

๕. วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการ กสทช. มีกําหนดการ
เข8าเฝxาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา       
เพ่ือทูลเกล8าถวายเงินเข8ามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จํานวน ๗ ล8านบาท     
เพ่ือนําไปใช8ในการจัดหารถยนต�พร8อมติดต้ังระบบสื่อสารใช8ในกิจการของ     
หน>วยแพทย�อาสาในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีห>างไกล ขอให8สํานักงาน กสทช. 
แจ8งรายละเอียดให8กรรมการทุกท>านทราบต>อไป 

๖. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. ได8ส>งปฏิทินเข8าประกวดรางวัล “สุริยศศิธร” 
ประจําปE ๒๕๖๐ ซ่ึงเม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สมาคมนักประชาสัมพันธ�
แห>งประเทศไทย ได8จัดพิธีมอบรางวัลปฏิทินดีเด>น รางวัล “สุริยศศิธร” ครั้งท่ี 
๓๗ ประจําปE ๒๕๖๐ โดยท่ีสํานักงาน กสทช. ได8รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทิน
ชนิดแขวน ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย� ในปฏิทินชุด   
“จักรีนฤบดินทร�” โดยผู8แทนของสํานักงาน กสทช. ได8เข8ารับรางวัลดังกล>าว
จากองคมนตรี (พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุก) ประธานในพิธีมอบรางวัล   
จึงขอขอบคุณสํานักงาน กสทช. ท่ีมีความต้ังใจในการจัดทําจนได8รับรางวัล  
ในครั้งนี้ 

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ8งให8ท่ีประชุมทราบ  
 
 



 ๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันศุกร�ท่ี ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐ 
    
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันศุกร�ท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให8แก8ไขข8อความในมติท่ีประชุมวาระท่ี 
๕.๑.๖ ให8ถูกต8องต>อไป ดังนี้ 
“๔. คลื่นความถ่ี AM. ๗๖๕ kHz สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. (ลําปาง) 

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 กสทช. ประวิทย�ฯ ขอไม>พิจารณาระเบียบวาระนี้ เนื่องจากมิได8เข8าร>วมการประชุม 

กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันศุกร�ท่ี ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๐  
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันศุกร�ท่ี ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน� (กสท.) : เลขาธิการ กสทช. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง     
และกิจการโทรทัศน� ระหว>างวันท่ี ๓ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :                

เลขาธิการ กสทช. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม     

ตามเอกสารท่ีเสนอ  
 
 



 ๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
เลขาธิการ กสทช. ขอให8ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน   

๘ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ระหว�างวันท่ี 

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐) : ปบ.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. ระหว>าง

วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ จํานวน ๔ ท>าน ได8แก> 
ศาสตราจารย�พิเศษ ประสพสุข  บุญเดช  พลเอก ชิตศักด์ิ  ประเสริฐ นายสุรินทร�   
จิรวิศิษฎ� และ รองศาสตราจารย� ดร. สุเจตน�  จันทรังษ�  ท้ังนี้ ตามข8อ ๑๑ วรรคสอง
ของระเบียบ กทช. ว>าด8วยการจ8างท่ีปรึกษา ผู8ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู8ช>วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานการเข,าร�วมงาน Mobile World Congress ๒๐๑๗ ณ เมืองบาร�เซโลนา 

ประเทศสเปน ระหว�างวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ�–๒ มีนาคม ๒๕๖๐ : กสทช.ประวิทย�ฯ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปการเข8าร>วมงาน Mobile World Congress ๒๐๑๗ ของ 
กสทช. ประวิทย�ฯ และผู8ปฏิบัติงานของส>วนงาน กสทช. ประวิทย�ฯ ระหว>างวันท่ี 
๒๕ กุมภาพันธ� – ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองบาร�เซโลนา ประเทศสเปน       
ตามเอกสารท่ี กสทช. ประวิทย�ฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๖๐ : มท. ทท. คท.    
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบั ติงานตามท่ี กสทช. ได8แต>ง ต้ังเจ8าพนักงาน            

ผู8ออกใบอนุญาตหรือมอบหมายให8เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก8ไข
เพ่ิมเติม ประจําเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 
 
 
 



 ๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู,กระทําความผิดเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนกุมภาพันธ� 
๒๕๖๐ : คส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู8กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายท่ีเก่ียวข8อง ประจําเดือนกุมภาพันธ� 
๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกตเรื่องตารางแสดงผลการดําเนินการตรวจค8นจับกุม

ระหว>าง พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๖๐ ข8อมูลผลการตรวจค8นจับกุมปE พ.ศ. ๒๕๕๘ / ๒๕๕๙ 
มีการตรวจค8น จํานวน ๖๖/๓๙ ครั้ง แต>ในส>วนของการดําเนินคดี มีข8อมูลแสดง 
จํานวน ๔/๑ ครั้ง จึงไม>แน>ใจว>ากรณีท่ีตรวจค8นจับกุมส>วนใหญ>ไม>มีความผิด   
หรืออย>างไร ดังนั้นขอให8ตรวจสอบข8อมูลและชี้แจงให8ทราบต>อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานผลการดําเนินการไกล� เกล่ียข,อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ : กทค. รท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการไกล>เกลี่ยข8อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๙ ท้ังนี้ ตามข8อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว>าด8วยการไกล>เกลี่ย 
ข8อพิพาทระหว>างผู8รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู8ร8องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกตเรื่อง รายงานผลการดําเนินการไกล>เกลี่ยข8อพิพาท

ในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงข8อมูลท่ีรายงานในปE ๒๕๕๙ 
มีจํานวนเรื่องท่ีเข8าสู>กระบวนการไกล>เกลี่ยท่ีลดลง และในภาพรวมนับต้ังแต>    
เริ่มดําเนินการมาเป̀นระยะเวลา ๕๐ เดือน พบว>ามีเรื่องท่ีเข8าสู>กระบวนการ    
ไกล>เกลี่ยรวม ๕๐ เรื่อง เท>ากับมีการไกล>เกลี่ยเฉลี่ยเดือนละ ๑ เรื่องเท>านั้น 

 
 
 
 
 
 



 ๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๘๖/๒๕๖๐ (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน�
และวิทยุ จํากัด (ผู,ฟSองคดี) ได,ย่ืนฟSอง กสทช. ท่ี ๑ กสท. ท่ี ๒ และสํานักงาน 
กสทช. ท่ี ๓) : กสท. มส.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๘๖/๒๕๖๐ บริษัท 
กรุงเทพโทรทัศน�และวิทยุ จํากัด (ผู8ฟxองคดี) กับ กสทช. ผู8ถูกฟxองคดีท่ี ๑ กสท.  
ผู8ถูกฟxองคดีท่ี ๒ และสํานักงาน กสทช. ผู8ถูกฟxองคดีท่ี ๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกตเรื่อง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๘๖/๒๕๖๐ 

(บริษัท กรุงเทพโทรทัศน�และวิทยุ จํากัด (ผู8ฟxองคดี) ได8ยื่นฟxอง กสทช. ท่ี ๑ กสท. ท่ี ๒ 
และสํานักงาน กสทช. ท่ี ๓) ว>าในโอกาสต>อไป การเขียนประกาศควรจะต8องมี
ความรัดกุมมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงมิให8เกิดประเด็นการตีความท่ีแตกต>างกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๕๔/๒๕๖๐ ระหว�าง บริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย 

จํากัด ผู,ฟSองคดี กับสํานักงาน กสทช. ผู,ถูกฟSองคดีท่ี ๑ กสทช. ผู,ถูกฟSองคดีท่ี ๒ 
และ กสท. ผู,ถูกฟSองคดีท่ี ๓ : กสท. มส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๕๔/๒๕๖๐ ระหว>าง 

บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จํากัด ผู8ฟxองคดี กับสํานักงาน กสทช. ผู8ถูกฟxองคดีท่ี ๑ 
กสทช. ผู8ถูกฟxองคดีท่ี ๒ และ กสท. ผู8ถูกฟxองคดีท่ี ๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกตเรื่อง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๕๔/๒๕๖๐ 

ระหว>าง บริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด ผู8ฟxองคดี กับสํานักงาน กสทช. ผู8ถูกฟxอง
คดีท่ี ๑ กสทช. ผู8ถูกฟxองคดีท่ี ๒ และ กสท. ผู8ถูกฟxองคดีท่ี ๓ ว>าในโอกาสต>อไป    
การเขียนประกาศควรจะต8องมีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงมิให8เกิด
ประเด็นการตีความท่ีแตกต>างกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : บันทึก กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค� ท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๓๖ : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบบันทึก กสทช. สุภิญญาฯ ท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๓๖ ลงวันท่ี ๑๕ 

มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให8ตรวจสอบการไม>มีลักษณะต8องห8ามของกรรมการ
ตามมาตรา ๗ แห>งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ     
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอยุติการปฏิบัติหน8าท่ี กสทช. เป̀นการชั่วคราว และคําพิพากษา
ศาลฎีกาหมายเลขคดีดําท่ี อ. ๔๓๘๓/๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



 ๙ 
 

๒. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. พิจารณาดําเนินการในส>วนท่ีเก่ียวข8องต>อไป 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว>า เรื่องนี้มีประเด็นต8องพิจารณา ซ่ึงสํานักงาน 

กสทช. ควรต8องขอคําพิพากษาศาลฎีกาฉบับสมบูรณ�มาพิจารณาว>าเข8าข>าย    
ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต8องห8ามตามมาตรา ๗ (๗) หรือไม> เนื่องจาก    
ตามมาตรา ๒๐ แห>งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓   
ได8กําหนดในเรื่องการพ8นจากตําแหน>งกรรมการว>า “...ถ�าเป�นการพ�นจากตําแหน�ง
ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให�นําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการ 
ให�พ�นจากตําแหน�ง . . .”  ดังนั้นควรพิจารณาคําพิพากษาฉบับเต็มให8 เ กิด        
ความชัดเจนก>อนแล8วจึงดําเนินการตามกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนดต>อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การต�ออายุแผนแม�บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ฉบับท่ี ๑ : 

กสท. อส. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว>า เนื่องจากเป̀นช>วงระยะเวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในปGจจัย

เชิงโครงสร8างท่ีเก่ียวข8องกับการประกาศใช8แผนแม>บทกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน� และแผนแม>บทกิจการโทรคมนาคมฉบับใหม> อาทิ ร>างรัฐธรรมนูญ
แห>งราชอาณาจักรไทย การประกาศใช8พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ร>างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ฉบับใหม> และ
วาระการดํารงตําแหน>งของคณะกรรมการ กสทช. ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติ ดังนี้  
๑. ท่ีประชุมเสียงข8างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. 

เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช. 
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบการต>ออายุ    
แผนแม>บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน� ฉบับท่ี ๑ จนกว>าจะมี 
การประกาศใช8แผนแม>บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน� ฉบับท่ี ๒ 
ท้ังนี้ ให8นําร>างประกาศ กสทช. เรื่อง ประกาศใช8แผนแม>บทกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน� ชั่วคราว เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม ก>อนนําลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต>อไป 
ท่ีประชุมเสียงข8างน8อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดทํา
บันทึกส>งให8ในภายหลัง  
 
 



 ๑๐ 
 

๒. เห็นชอบในหลักการให8สํานักงาน กสทช. นําร>างแผนแม>บทกิจการกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน� ฉบับท่ี ๒ ไปจัดรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะ 
ท้ังนี้  เพ่ือให8เป̀นไปตามมาตรา ๒๘ แห>งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร      
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก>อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต>อไป  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การต>ออายุแผนแม>บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ฉบับท่ี ๑ 

๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๒๙๘ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐ ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 
“๑.  แผนแม>บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�มีสถานะตามกฎหมาย

ท่ียิ่งกว>าแผนแม>บทท่ัวไป โดยถือเป̀นกฎทางปกครองท่ีมีผลผูกพัน       
ไม> เฉพาะต>อ กสทช. แต>รวมถึงหน>วยงานรัฐท่ีเก่ียวข8องด8วย ท้ังนี้        
ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๙ แห>งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ อีกท้ังมาตราดังกล>าวยังได8ระบุระยะเวลาของแผนไว8ชัดเจน
ว>ามีระยะห8าปE ผมจึงไม>อาจเห็นชอบการต>ออายุแผนแม>บทนี้ได8 เว8นแต>
จะได8ตรวจสอบข8อกฎหมายให8ชัดเจนเสียก>อนว>าเป̀นเรื่องท่ีสามารถ
ดําเนินการได8หรือไม> อย>างไร 

๒. สํานักงาน กสทช. ควรชี้แจงให8เกิดความชัดเจนเก่ียวกับกระบวนการ  
ร>างแผนแม>บทฉบับใหม>ด8วยว>า มีปGญหาอุปสรรคอย>างไรในการ
ดําเนินการ และมีกําหนดระยะเวลาท่ีจะดําเนินการเสร็จสิ้นเม่ือไร เพ่ือมิให8
การต>ออายุแผนแม>บทฉบับเดิมมีลักษณะเป̀นปลายเปLดในเรื่องกรอบ
ระยะเวลา อีกท้ังควรต8องมีการพิจารณาในเชิงเนื้อหาว>า ภารกิจตาม 
แผนแม>บทฉบับเดิมท่ียังคงค8างดําเนินการมีปริมาณมากน8อยเพียงใด     
มีสัดส>วนท่ีเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีจะขยายแผนฯ หรือไม> เนื่องจาก
กฎหมายกําหนดชัดเจนว>า แผนแม>บทนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใช8เป̀นแนวทาง   
ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ ดังนั้นหากภารกิจตามแผนเดิม
ลุล>วงท้ังหมดหรือเกือบหมดแล8ว การต>ออายุหรือขยายระยะเวลาของแผน
ย>อมจะทําให8การกํากับดูแลการประกอบกิจการขาดท้ังแนวทางและ
เปxาหมายในการดําเนินการ 

๓. ต8องมีการติดตามร>างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ท่ีอยู>
ระหว>างการพิจารณาแก8ไขด8วยว>า มีการแก8ไขในส>วนของบทบัญญัติ   
ท่ีว>าด8วยแผนแม>บทหรือไม> ท้ังนี้ ถึงแม8จะมีการแก8ไขให8ไม>มี กทค. และ 
กสท. คงเหลือแต> กสทช. แล8วก็ตาม แต>หากไม>มีการแก8ไขบทบัญญัติ   
ในส>วนของแผนแม>บท ในแง>ของการจัดทําแผนแม>บทก็คงยังต8องแยก
ระหว>างกิจการโทรคมนาคมกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
เช>นเดิม” 



 ๑๑ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การทบทวนการกําหนดผู,มีอํานาจเหนือตลาดอย�างมีนัยสําคัญในตลาดค,าปลีก

บริการอินเทอร�เน็ตประจําท่ี : วท. 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานวิเคราะห�ระดับความมีประสิทธิภาพการแข>งขันในตลาด    

ค8าปลีกบริการอินเทอร�เน็ตประจําท่ี (Market Analysis on Thai Fixed 
Broadband Market) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. ท่ีประชุมเสียงข8างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. 
เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช. 
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของ กทค. ท่ีมีต>อร>างคําสั่ง กสทช. เรื่อง ยกเลิกผู8มีอํานาจเหนือตลาด
อย>างมีนัยสําคัญในตลาดค8าปลีกบริการอินเทอร�เน็ตประจําท่ี ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให8นําเสนอประธาน กสทช. ลงนามในคําสั่งเพ่ือให8มีผล
บังคับใช8ต>อไป  
ท่ีประชุมเสียงข8างน8อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดทํา
บันทึกส>งให8ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การทบทวนการกําหนดผู8มีอํานาจเหนือตลาด
อย>างมีนัยสําคัญในตลาดค8าปลีกบริการอินเทอร�เน็ตประจําท่ี 

๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๐๖ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐ ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑ ดังนี้ 

“ผมมีความเห็นสอดคล8องกับสํานักงาน กสทช. ในประเด็นท่ีควรมี  
การทบทวนการกําหนดผู8มีอํานาจเหนือตลาดอย>างมีนัยสําคัญเม่ือสภาพตลาด
มีการเปลี่ยนแปลงไป อย>างไรก็ตาม ผมยังคงไม>เห็นพ8องกับข8อวิเคราะห�ของสํานักงาน 
กสทช. และข8อเสนอในการยกเลิกการกําหนดให8บริษัททรู อินเทอร�เน็ต จํากัด 
เป̀นผู8มีอํานาจเหนือตลาดอย>างมีนัยสําคัญ ในตลาดค8าปลีกบริการอินเทอร�เน็ต
ประจําท่ี โดยผมเห็นว>าสภาพตลาดยังคงไม>มีการเปลี่ยนแปลงอย>างมีนัยสําคัญ 
และเห็นควรให8บริษัททรู อินเทอร�เน็ต จํากัด เป̀นผู8มีอํานาจเหนือตลาดอย>างมี
นัยสําคัญดังเดิม และมีภาระหน8าท่ีต8องจัดส>งรายงานบัญชีแยกประเภทฯ  
ตามคําสั่ง กสทช. ท่ี ๗๖.๐๑/๒๕๕๘ โดยมีเหตุผลเป̀นรายประเด็น ดังนี้ 

 
 
 



 ๑๒ 
 

๑. การกระจุกตัวของตลาดค8าปลีกอินเทอร�เน็ตประจําท่ีเม่ือวัดจากดัชนี 
Herfindahl Hirschman Index (HHI) ยังคงอยู>ในระดับท่ีสูงกว>า ๒๕๐๐ 
ซ่ึงสรุปได8ว>าตลาดยังคงมีการกระจุกตัวสูงและดัชนีดังกล>าวก็มิได8เปลี่ยนไป
มากนัก จนกระท่ังจะพิจารณาได8ว>าตลาดมีการแข>งขันท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

๒. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. อ8างว>าการให8บริการอินเทอร�เน็ตประจํามี
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปจากเทคโนโลยีกลุ>ม xDSL มาเป̀นเทคโนโลยี 
กลุ>ม FTTx ประกอบกับมีผู8 ให8บริการรายใหม>เข8าสู>ตลาด และมีการ
ให8บริการอินเทอร�เน็ตเคลื่อนท่ีท่ีมีความครอบคลุมเพ่ิมข้ึนนั้น ผมเห็นว>า
การกําหนดผู8 มีอํานาจเหนือตลาดอย>างมีนัยสําคัญตามคําสั่ง กสทช.        
ท่ี ๗๖.๐๑/๒๕๕๘ ก็ได8พิจารณาถึงปGจจัยดังกล>าวไว8แล8ว อีกท้ัง ในปGจจุบัน 
ผู8ให8บริการ ๓ รายหลักยังคงมีส>วนแบ>งตลาดรวมกันสูงถึงร8อยละ ๙๒.๓๙ 
แสดงให8เห็นว>าส>วนแบ>งตลาดยังคงกระจุกตัวอยู>กับผู8ให8บริการรายหลัก 
และการวิเคราะห�สภาพตลาดค8าปลีกบริการอินเทอร�เน็ตประจําท่ียังต8อง
วิเคราะห�แยกออกจากตลาดค8าปลีกบริการอินเทอร�เน็ตเคลื่อนท่ี เนื่องจาก
ตามประกาศ กสทช. เรื่องนิยามตลาดฯ ได8ระบุไว8ชัดเจนแล8วว>าตลาดท้ัง  
๒ ตลาดนี้ ต8องวิเคราะห�แยกออกจากกัน  

๓. ค>าบริการอินเทอร�เน็ตประจําท่ีท่ีผู8บริโภคต8องจ>ายนั้นแทบไม>ลดลงเลย  
การ ท่ีข8อมูลของสํานักงาน กสทช. ชี้ ว> า อัตราค>าบริการลดลงนั้น          
เป̀นผลมาจากเทคนิคการคํานวณของสํานักงาน กสทช. ท่ีนําความเร็ว    
ในการให8บริการมาคํานวณร>วมด8วย โดยเม่ือผู8ให8บริการเสนอความเร็ว   
ในการเชื่อมต>ออินเทอร�เน็ตเพ่ิมข้ึนจึงคํานวณได8ว>าอัตราค>าบริการลดลง 
ท้ังท่ีราคาต>อแพ็กเกจท่ีให8บริการไม>มีการเปลี่ยนแปลง  

๔. ปGญหาท่ีแท8จริงท่ีทําให8การแข>งขันในตลาดค8าปลีกบริการอินเทอร�เน็ต
ประจําท่ีขาดประสิทธิภาพคือการรวมตัวแนวต้ัง (Vertical Integration) 
ของผู8ให8บริการ ซ่ึงเป̀นอุปสรรคสําคัญในการเข8าสู>ตลาดของผู8ให8บริการ 
รายใหม> ดังนั้น ภาระหน8าท่ีของผู8มีอํานาจเหนือตลาดอย>างมีนัยสําคัญ   
ในตลาดค8าปลีกบริการอินเทอร�เน็ตประจําท่ีคือการจัดส>งรายงานบัญชี 
แยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมมาให8สํานักงาน กสทช. พิจารณานี้   
จึงยังคงมีความสําคัญในแง>การตรวจสอบพฤติกรรมท่ีเป̀นการต>อต8าน   
การแข>งขันท่ีมีประสิทธิภาพ และหน8าท่ีดังกล>าวมิใช>ภาระเกินสมควร 
ดังนั้น ผมจึงยังคงเห็นว>าการจัดส>งรายงานบัญชีแยกประเภทฯ มีความสําคัญ 
และเป̀นประโยชน�ในการกํากับดูแลตลาดค8าปลีกบริการอินเทอร�เน็ต
ประจําท่ี 

 
 



 ๑๓ 
 

๕. ในประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข8อง ตามท่ีผู8เชี่ยวชาญได8แสดงความเห็นเก่ียวกับ
รายงานฯ ยกตัวอย>างเช>น ประเด็นเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ    
ในการให8บริการอินเทอร�เน็ตประจําท่ี หรือประเด็นเก่ียวกับการพิจาณา
เรื่องการควบรวมกิจการ ศึกษาอัตราการเข8าถึงบริการอินเทอร�เน็ต       
ท้ังแบบประชากรและครัวเรือน แยกตามพ้ืนท่ีเขตเมืองและชนบท   
เพ่ือให8ทราบอัตราการเข8าถึงบริการอินเทอร�เน็ตอย>างแท8จริง เป̀นต8น     
ผมเห็นว>าสํานักงาน กสทช. ควรต8องพิจารณาความเห็นของผู8เชี่ยวชาญ
เหล>านี้ด8วย เนื่องจากมีหลายความเห็นท่ีมีความน>าสนใจท่ีจะนํามาปรับใช8 
กับการกํากับดูแลอุตสาหกรรมได8” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช, การลงทุน และการสร,างท�อ

ร,อยสายส่ือสารใต,ดิน หรือกับโครงสร,างพ้ืนฐานหน�วยงานของรัฐ เพ่ือให, 
บริการโทรคมนาคม : วท.  

  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข8างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 

กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ 
และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต>อ
ร>างประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช8 การลงทุน และการสร8างท>อ
ร8อยสายสื่อสารใต8ดิน หรือกับโครงสร8างพ้ืนฐานหน>วยงานของรัฐ เพ่ือให8บริการ
โทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให8นําร>างประกาศดังกล>าวเสนอ
ประธาน กสทช. ลงนาม ก>อนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให8มีผลบังคับใช8
ต>อไป  
ท่ีประชุมเสียงข8างน8อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดทําบันทึก
ส>งให8ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช8 การ
ลงทุน และการสร8างท>อร8อยสายสื่อสารใต8ดิน หรือกับโครงสร8างพ้ืนฐาน
หน>วยงานของรัฐ เพ่ือให8บริการโทรคมนาคม 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๕๕ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๐ ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๒ 
ดังนี้ 

“ประกาศ กสทช. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช8 ลงทุน และการสร8าง
ท>อร8อยสายสื่อสารใต8ดิน หรือกับโครงการพ้ืนฐานหน>วยงานของรัฐเพ่ือให8
บริการโทรคมนาคม ซ่ึงได8กําหนดเก่ียวกับกระบวนการระงับข8อพิพาทในข8อ ๔๑ 
ของประกาศดังกล>าวว>า ในกรณีท่ีมีข8อพิพาทเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช8ท>อร8อยสาย
สื่ อสารนั้ น  ให8 คู> ก ร ณี มีสิ ทธิ ร8 อ งขอให8คณะกรรมการวิ นิ จ ฉัยชี้ ข าด             



 ๑๔ 
 

โดยคณะกรรมการจะวินิจฉัยชี้ขาดให8ภายในหกสิบวันนับต้ังแต>วันท่ีได8รับ     
ข8อพิพาท และกําหนดให8ขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปได8ไม>เกินสามสิบวัน
นับจากวันท่ีครบกําหนดเวลา ซ่ึงข8อ ๓ ของประกาศฉบับเดียวกันได8กําหนดให8
คณะกรรมการดังกล>าว หมายถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห>งชาติ (คณะกรรมการ กสทช.) นั้น  

การท่ีประกาศ กสทช. ฉบับดังกล>าวกําหนดให8คู>กรณีสามารถร8องขอ  
ให8คณะกรรมการ กสทช. เป̀นผู8วินิจฉัยชี้ขาดกรณีท่ีมีข8อพิพาทเกิดข้ึน โดยมี
กรอบระยะเวลาในการวินิจฉัยรวมกันเป̀น ๙๐ วันนั้น ผมเห็นว>า หากประกาศ
ดังกล>าวกําหนดให8คู>กรณีต8องยื่นเรื่องโดยตรงต>อคณะกรรมการ กสทช.     
เพ่ือพิจารณาก>อน แล8วจึงส>งเรื่องให8แก>คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข8องต>อไปนั้น 
จะทําให8การดําเนินการล>าช8าออกไปอีก จนอาจไม>ทันกรอบระยะเวลา ๙๐ วัน
ตามท่ีประกาศ กสทช. ฉบับดังกล>าวกําหนดไว8 อีกท้ังหน>วยงานท่ีเป̀นเจ8าของ
ท>อร8อยสายสื่อสารใต8ดินมักเป̀นหน>วยงานขนาดใหญ>หรือหน>วยงานของรัฐ   
ซ่ึงมีอํานาจต>อรองในตลาดมากกว>าผู8ท่ีมาใช8ท>อร8อยสายของหน>วยงานนั้นๆ 
ด8วยเหตุนี้ เม่ือประกอบกับอํานาจในตลาดท่ีแตกต>างกันของคู>กรณีแล8ว     
การกําหนดดังกล>าวจะทําให8ประสิทธิภาพการทํางานตํ่าลง เนื่องจากจะใช8
เวลานานข้ึนโดยไม>มีความจําเป̀น ดังท่ีมีกรรมการท>านหนึ่งให8ความเห็นไว8ว>า
หากต8องการให8กรรมการทราบเรื่องก็สามารถกําหนดให8แจ8งกรรมการ กสทช. 
ทราบในเวลาเดียวกันได8 ความล>าช8าท่ีเกิดข้ึนจากมติดังกล>าว อาจจะเป̀น
อุปสรรคต>อการแข>งขันในตลาดและอาจถูกมองว>าเป̀นการเอ้ือประโยชน�ให8แก>
ผู8 ประกอบการรายใหญ> ท่ี มี อํานาจในตลาดเหนือกว> า  ผมจึ ง เห็นว> า 
กระบวนการพิจารณาข8อพิพาทดังกล>าว สมควรกําหนดให8ส>งเรื่องให8
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข8องพิจารณาโดยตรง แต>ให8รายงานต>อคณะกรรมการ 
กสทช. ทราบในเวลาเดียวกัน ท้ังนี้ เพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาข8อพิพาท
ให8ทันกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว8ในประกาศ กสทช. ฉบับดังกล>าว อันจะทําให8
เกิดความเป̀นธรรมแก>คู>กรณีท้ังสองฝ4ายและทําให8การแข>งขันในตลาดเป̀นไป
อย>างเสรีและเป̀นธรรม 

๓. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๐๕ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐ ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๒ ดังนี้ 
“ผมขอยืนยันความเห็นตามการพิจารณาในชั้น กทค. ดังนี้ 

๑. ผมขอยืนยันความเห็นในเชิงหลักการว>า ควรจะต8องมีการกํากับดูแลใน
เรื่องอัตราค>าตอบแทนการใช8ท>อร8อยสายให8ชัดเจน เนื่องจากลักษณะ
ของการประกอบธุรกิจประเภทการสร8างท>อร8อยสายใต8ดินมีข8อจํากัดใน
เรื่องข8อกฎหมายของหลายหน>วยงานท่ีกําหนดให8รัฐเท>านั้นท่ีต8องเป̀น
ผู8ดําเนินการ จึงอาจก>อให8เกิดการผูกขาดโดยสภาพ ซ่ึงในทางปฏิบัติ
เจ8าของโครงข>ายจะเป̀นผู8กําหนดสัญญาเป̀นหลัก และผู8ประกอบการ    
รายเล็กท่ีมีอํานาจในการต>อรองน8อยจะไม>มีสิทธิปฏิเสธ หากจําเป̀น  



 ๑๕ 
 

ต8องมีการใช8งานโครงข>ายท>อร8อยสายดังกล>าวก็ย>อมจะมีภาระท่ีสูงกว>า
รายใหญ>ท่ีมีอํานาจต>อรองมากกว>า ดังนั้น เม่ือ กสทช. ไม>สามารถเปLดให8
มีการแข>งขันเสรีได8อย>างแท8จริง การกําหนดแนวทางและหลักใหญ>ท่ีทําให8
อัตราค>าตอบแทนเป̀นอัตราสะท8อนต8นทุนจริงจึงจําเป̀น เพ่ือจะช>วย   
ทําให8เกิดความเป̀นธรรมต>ออุตสาหกรรมได8มากท่ีสุด ซ่ึงอาจออก
ประกาศอีกฉบับเพ่ือกํากับอัตราค>าตอบแทนการใช8ท>อร8อยสายได8    
เฉกเช>น เ ดียว กับการออกประกาศอัตราค> า เชื่ อมต>อ โครงข> าย
โทรคมนาคมท่ีเป̀นอัตราอ8างอิง กรณีคู>สัญญาตกลงกันไม>ได8หรือเกิด   
ข8อพิพาทจะได8ใช8อัตราอ8างอิงไปพลางก>อนได8 อีกท้ังกรณีเกิดข8อพิพาท 
ก็ควรให8ผ>านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสิทธิแห>งทาง ในรูปแบบ
และกระบวนการลักษณะเดียวกับเรื่องการเชื่อมต>อโครงข>ายเช>นกัน  

๒. ผมยืนยันว>าในการออกประกาศนี้ ซ่ึงเป̀นเรื่องท่ีมีผลกระทบต>อโครงสร8าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคม ควรมีการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบจาก 
การกํากับดูแล หรือ Regulatory Impact Assessment (RIA) เนื่องจาก
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ได8ระบุไว8อย>างชัดเจน
ว>าจะต8องมีการวิเคราะห�ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย>าง   
รอบด8านและเป̀นระบบในการออกกฎหมายทุกฉบับ ซ่ึงหมายความ
ครอบคลุมถึงกฎหมายทุกระดับด8วย  

๓. ในส>วนเนื้อหาของร>างประกาศฯ ยังมีประเด็นท่ีน>ากังวล อันสนับสนุนว>า 
ควรต8องมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบดังกล>าวก>อน อาทิ  
ข8อ ๓๒ ท่ีกําหนดว>า “คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดให�ผู�รับ
ใบอนุญาตรายหนึ่งรายใดเป�นผู� ดําเนินการสร�างท�อร�อยสายสื่อสาร      
ในพ้ืนท่ีหรือเส�นทางนั้น...” จําเป̀นอย>างยิ่งท่ีต8องพิจารณาว>า กสทช.     
มีอํานาจกําหนดหน8าท่ีและบังคับให8ผู8รับใบอนุญาตต8องปฏิบัติดังนั้น
หรือไม> เป̀นการจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
และการแข>งขันโดยเสรีอย>างเป̀นธรรม ตามมาตรา ๔ แห>งรัฐธรรมนูญ 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีจะทําให8ข8อกําหนดนี้ใช8บังคับไม>ได8หรือไม> 
ส>วนเนื้อหาในข8อ ๓๒ ท่ีกําหนดให8 “ผู�รับใบอนุญาตรายท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายเป�นผู�ดําเนินการดังกล�าวอาจเป�นผู�ลงทุนแบบรายเดียว หรือ
แบบลงทุนร�วมกันระหว�างผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนๆ ก็ได�” นั้น อาจต8อง
พิจารณาและขยายความให8ชัดเจนว>า เป̀นการลุงทุนร>วมกันในรูปแบบไหน 
อย>างไร เพราะหากเป̀นลักษณะของกองทุนโครงสร8างพ้ืนฐานก็ไม>มี
สถานะเป̀นผู8รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อีกท้ัง เนื้อหาในส>วนนี้ยังมีความไม>ชัดเจน
ในทางปฏิบัติว>าหมายรวมถึงการประกอบกิจการหรือไม> และอาจขัดแย8ง
กับเนื้อหาในข8อ ๓๕ ท่ีกําหนดให8 “ผู�รับใบอนุญาตท่ีได�รับความเห็นชอบ
จะต�องประกอบกิจการด�วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการท้ังหมดหรือ



 ๑๖ 
 

บางส�วน หรือยินยอมให�บุคคลอ่ืนเป�นผู�มีอํานาจประกอบกิจการแทน
มิได�” ท่ีได8มีการแก8ไขสอดคล8องกับประเด็นท่ีผมเคยสงวนความเห็นไว8 
ในชั้นการพิจารณาร>างประกาศฯ รวมท้ังประเด็นเรื่องการวิเคราะห�
ผลกระทบตามข8อ ๓๒ วรรคสาม ท่ีเขียนไว8ว>า “ผู�รับใบอนุญาตสามารถ
วิเคราะห9เฉพาะในเรื่องท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อสาธารณะ อาจไม�ต�อง
วิเคราะห9ตามท่ีระบุข�างต�นท้ังหมดก็ได� หรือตามท่ีกําหนดไว�ในแนวทาง
ปฏิบัติของคณะกรรมการ” ซ่ึงการเขียนกฎหมายในลักษณะนี้อาจเป̀น
การเปLดโอกาสให8ผู8รับใบอนุญาตสามารถใช8ดุลยพินิจในการเลือกท่ีจะ
กระทําหรือไม>กระทําก็ได8 ท้ังท่ีโดยหลักการแล8ว การวิเคราะห�และ
ประเมินผลกระทบถือเป̀นภาระหน8าท่ีท่ีมีความสําคัญของผู8รับใบอนุญาต
และไม>ถือเป̀นภาระท่ีเกินสมควรแต>อย>างใด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : ร�างแผนแม�บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ : รสทช. สายงานกิจการ

โทรคมนาคม คณะทํางานจัดทําแผนแม�บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว>า เนื่องจากเป̀นช>วงระยะเวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในปGจจัย

เชิงโครงสร8างท่ีเก่ียวข8องกับการประกาศใช8แผนแม>บทกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน� และแผนแม>บทกิจการโทรคมนาคมฉบับใหม> อาทิ ร>างรัฐธรรมนูญ
แห>งราชอาณาจักรไทย การประกาศใช8พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ร>างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ฉบับใหม> และ
วาระการดํารงตําแหน>งของคณะกรรมการ กสทช. ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติ ดังนี้  
๑. ท่ีประชุมเสียงข8างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. 

เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช. 
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบการต>ออายุ    
แผนแม>บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๑ จนกว>าจะมีการประกาศใช8      
แผนแม>บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ ท้ังนี้ ให8นําร>างประกาศ กสทช. เรื่อง 
ประกาศใช8แผนแม>บทกิจการโทรคมนาคมชั่วคราว เสนอประธาน กสทช.   
เพ่ือลงนาม ก>อนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต>อไป 
ท่ีประชุมเสียงข8างน8อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดทํา
บันทึกส>งให8ในภายหลัง  

๒. เห็นชอบในหลักการให8สํานักงาน กสทช. นําร>างแผนแม>บทกิจการโทรคมนาคม 
ฉบับท่ี ๒ ไปจัดรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้ เพ่ือให8เป̀นไปตามมาตรา ๒๘ 
แห>งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก>อนนําเสนอ   
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต>อไป  

 
 



 ๑๗ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง ร>างแผนแม>บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ 

๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๐๔ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐ ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๓ ดังนี้ 
“๑. แผนแม>บทกิจการโทรคมนาคมมีสถานะตามกฎหมายท่ียิ่งกว>าแผนแม>บท

ท่ัวไป โดยถือเป̀นกฎทางปกครองท่ีมีผลผูกพันไม>เฉพาะต>อ กสทช.     
แต>รวมถึงหน>วยงานรัฐท่ีเก่ียวข8องด8วย ท้ังนี้ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๙ 
แห>งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ อีกท้ัง
มาตราดังกล>าวยังได8ระบุระยะเวลาของแผนไว8ชัดเจนว>ามีระยะห8าปE    
ผมจึงไม>อาจเห็นชอบการต>ออายุแผนแม>บทฉบับเดิมได8 เว8นแต>จะได8
ตรวจสอบข8อกฎหมายให8ชัดเจนเสียก>อนว>าเป̀นเรื่องท่ีสามารถดําเนินการ
ได8หรือไม> อย>างไร 

๒. การต>ออายุแผนแม>บทฉบับเดิมไม>ควรมีลักษณะเป̀นปลายเปLดในเรื่อง
กรอบระยะเวลา และสํานักงาน กสทช. ควรชี้แจงให8เกิดความชัดเจน
เก่ียวกับกระบวนการร>างแผนแม>บทฉบับใหม>ว>า มีปGญหาอุปสรรคอย>างไร 
และกําหนดเวลาท่ีจะดําเนินการเสร็จสิ้นด8วย อีกท้ังควรต8องพิจารณา  
ในเชิงเนื้อหาว>า มีภารกิจตามแผนแม>บทฉบับเดิมคงค8างมากน8อยเพียงใด 
มีปริมาณท่ีได8สัดส>วนกับระยะเวลาท่ีจะขยายแผนฯ หรือไม> เนื่องจาก
กฎหมายกําหนดชัดเจนว>า แผนแม>บทนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใช8เป̀นแนวทาง   
ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ ดังนั้นหากภารกิจตามแผนเดิม
ลุล>วงท้ังหมดหรือเกือบหมดแล8ว การต>ออายุหรือขยายระยะเวลาของ
แผนย>อมจะทําให8การกํากับดูแลการประกอบกิจการขาดท้ังแนวทางและ
เปxาหมายในการดําเนินการ 

๓. ต8องมีการตรวจสอบร>างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ      
ท่ีผ>านการพิจารณาของท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห>งชาติแล8วเม่ือวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ว>า มีการแก8ไขในส>วนของบทบัญญัติท่ีว>าด8วยแผนแม>บท
หรือไม> ท้ังนี้ ถึงแม8จะมีการแก8ไขให8ไม>มี กทค. และ กสท. คงเหลือแต> 
กสทช. แล8วก็ตาม แต>หากไม>มีการแก8ไขบทบัญญัติในส>วนของแผนแม>บท 
ในแง>ของการจัด ทําแผนแม>บทก็คงยั งต8องแยกระหว> าง กิจการ
โทรคมนาคมกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เช>นเดิม 
เพียงแต>ว> าในการยกร>างแผนแม>บทของสองกิจการก็ควรมีการ
ประสานงานเพ่ือให8ได8โครงสร8างแผนท่ีมีลักษณะเดียวกัน อีกท้ังมีเนื้อหา
ท่ีครอบคลุมครบถ8วน ไม>เกิดช>องว>างหรือรอยต>อในการกํากับดูแล
ระหว>างสองกิจการ 

 
 



 ๑๘ 
 

๔. ในส>วนเนื้อหาร>างแผนแม>บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ นั้น          
ผมมีความเห็นดังนี้ 
๔.๑ หลายยุทธศาสตร�ยังมิได8กําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจนและเป̀นรูปธรรม 

ตัวชี้วัดบางตัวไม>สามารถวัดได8หรือวัดได8ยาก ซ่ึงจะส>งผลให8      
การติดตามและประเมินผล ท้ังจากสํานักงาน กสทช. หรือจาก
หน>วยงานภายนอก เป̀นไปอย>างไม> มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ใน
ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ เรื่อง การพัฒนากิจการโทรคมนาคมและส>งเสริม
การแข>งขันโดยเสรีอย>างเป̀นธรรม ควรกําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติม     
ให8สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ท่ี (๑) (๑.๒) 
ส>งเสริมการเข8าถึงและใช8ประโยชน�บริการบรอดแบนด�ความเร็วสูง
ในราคาท่ีเหมาะสม เพราะถือเป̀นแนวทางการขับเคลื่อนท่ีมี
ความสําคัญ ในยุทธศาสตร�ท่ี ๒ เรื่อง การอนุญาตและกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ควรเพ่ิมบทบาท   
การกํากับดูแลในเชิงสอบสวนหรือตรวจสอบหาความจริงเพ่ือให8
จัดการปGญหาท่ีเกิดข้ึนได8อย>างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ยกตัวอย>าง
กรณีการลักลอบขายข8อมูลส>วนบุคคลของผู8ใช8บริการดังท่ีเป̀นข>าว 
ซ่ึง กสทช. ทําได8เพียงรอผลการตรวจสอบและชี้แจงจากฝG�งผู8ให8บริการ
เท>านั้น ในยุทธศาสตร�ท่ี ๕ เรื่อง การคุ8มครองผู8บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมและการให8บริการเพ่ือประโยชน�สังคมและสาธารณะ 
ควรมีการวิเคราะห�และประเมินปGญหาของผู8บริโภค รวมท้ังสรุป
อุปสรรค/ข8อจํากัด เพ่ือใช8เป̀นข8อมูลประกอบการพิจารณากําหนด
ยุทธศาสตร�ให8เหมาะสม อีกท้ัง ควรมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาว>าด8วยการ
แก8ไขปGญหาเรื่องร8องเรียนเชิงนโยบาย เพ่ือปxองกันปGญหาของ
ผู8บริโภคท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ และควรเพ่ิมเติมเรื่องการมีส>วนร>วมของ
ผู8บริโภคในการออกประกาศ หลักเกณฑ� หรือมาตรการต>างๆ ของ 
กสทช. ท่ีอาจส>งผลต>อผู8บริโภคไว8ด8วย 

๔.๒ ในอดีตท่ีผ>านมานั้น แผนแม>บทกิจการโทรคมนาคมท้ังของ กทช. 
และของ กสทช .  มิ ได8 กํ าหนดการติดตามและประเ มินผล          
การดําเนินงานตามแผนแบบต>อเนื่อง ทําให8ยุทธศาสตร�หรือ
เปxาหมายบางอย>างไม>เป̀นไปตามตัวชี้วัดหรือเปxาหมายท่ีกําหนดไว8 
ดังนั้น จึงควรท่ีจะเพ่ิมเติมเนื้อหาท่ีมีลักษณะเร>งรัดและติดตาม 
อย> า ง มีป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ไ ว8 ใ น ส> ว นแนว ทา งกา รปฏิ บั ติ แ ล ะ             
การประเมินผลด8วย”  

 
 
 
 



 ๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : ปฏิทินงบประมาณรายรับ–รายจ�าย ประจําปX ๒๕๖๑ : คณะอนุกรรมการ

พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. ยย.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกระบวนการและข้ันตอนตามปฏิทินงบประมาณรายรับ–รายจ>าย 
ประจําปE ๒๕๖๑ ตามท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ตามข8อ ๑๑ ของระเบียบ กสทช. ว>าด8วยการงบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ปฏิทินงบประมาณรายรับ–รายจ>าย ประจําปE ๒๕๖๑ 
๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกตเรื่อง กระบวนการและข้ันตอนตามปฏิทิน

งบประมาณรายรับ–รายจ>าย ประจําปE ๒๕๖๑ ว>าเนื่องจากในร>างพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ฉบับใหม> กําหนดให8สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ เป̀นผู8พิจารณาร>างงบประมาณฯ ของสํานักงาน 
กสทช. จึงควรต8องคํานึงเรื่องระยะเวลาสําหรับข้ันตอนดังกล>าว และเรื่องวาระ
การปฏิบัติหน8าท่ีของคณะกรรมการ กสทช. และคณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงควรจะต8อง
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ>ายในส>วนของงบประจําไว8ก>อน เพ่ือมิให8เกิด
ปGญหาในการปฏิบัติงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนค�าใช,จ�ายจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

(ห,าล,านบาทถ,วน) จากจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เพ่ือเป[นเจ,าภาพร�วมการจัด
งานเวทีอภิบาลอินเทอร�เน็ตภูมิภาคเอเชียแปซิฟ\ก ๒๐๑๗ (APrIGF 2017) : 
ตย.  
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติให8การสนับสนุนงบประมาณให8แก>จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เพ่ือเป̀น
ค>าใช8จ>ายในการจัดงานเวทีอภิบาลอินเทอร�เน็ตภูมิภาคเอเชียแปซิฟLก ๒๐๑๗ 
(APrIGF 2017) เป̀นจํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ โดยให8แต>งต้ังคณะทํางาน
ดําเนินการร>วมระหว>างสํานักงาน กสทช. และจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ตามท่ี
เลขาธิการ กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนค>าใช8จ>ายจํานวน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห8าล8านบาทถ8วน) จากจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เพ่ือเป̀น
เจ8าภาพร>วมการจัดงานเวทีอภิบาลอินเทอร�เน็ตภูมิภาคเอเชียแปซิฟLก ๒๐๑๗ 
(APrIGF 2017) 

 



 ๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ :  ของบประมาณเพ่ือเป[นค�าฤชาธรรมเนียมในการดําเนินคดีในช้ันศาล : มท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติงบประมาณเพ่ือเป̀นค>าฤชาธรรมเนียมในการดําเนินคดีในชั้นศาล เป̀นเงิน

จํานวน ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ โดยเบิกจ>ายจากเงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและ
จําเป̀น ประจําปE ๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง ของบประมาณเพ่ือเป̀นค>าฤชาธรรมเนียมในการ
ดําเนินคดีในชั้นศาล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การพิจารณาโครงการท่ีขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 

โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปX ๒๕๕๘ (ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐) : ทบ.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การพิจารณาโครงการท่ี  

ขอรับการส>งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปE 
๒๕๕๘ (ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐) ออกไป และให8สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช.  
ครั้งต>อไป  

 
หมายเหตุ  กสทช.ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกตเรื่อง หลักเกณฑ�ในการพิจารณาโครงการ            

ท่ีผ>านเกณฑ�การพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิคท่ีไม>ได8รับการพิจารณา     
คือไม>มีการเจรจาต>อรองงบประมาณ โดยขอให8สํานักงาน กสทช. เตรียมข8อมูล
เพ่ือชี้แจงในการประชุมครั้งต>อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๔ คณะ 

และปรับเปล่ียนองค�ประกอบคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและศูนย�การ
เรียนรู,ของสํานักงาน กสทช. : ปบ. นย. ยย. วย. บภ.  

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให8ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจํานวน ๔ คณะ 

ออกไปอีก ๑ ปE ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ได8แก> คณะอนุกรรมการพิจารณา 
ปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. คณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. คณะอนุกรรมการพัฒนา       
ศูนย�ข8อมูลกลาง (Data Center) และคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและ     
ศูนย�การเรียนรู8ของสํานักงาน กสทช.  

 



 ๒๑ 
 

๒. อนุมัติให8ปรับเปลี่ยนองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและ
ศูนย�การเรียนรู8ของสํานักงาน กสทช. จากเดิม พลอากาศเอก หม>อมหลวง 
สุทธิรัตน�  เกษมสันต� และนายวิศาล  วุฒิศักด์ิศิลป� ซ่ึงขอลาออก และให8แต>งต้ัง
พลเอก ธวัช  จารุกลัส  และนายเพชร  สัจจชลพันธ� เป̀นอนุกรรมการแทน  
ซ่ึงเป̀นการใช8อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห>งพระราชบัญญัติองค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต>งต้ังเพ่ือปรับเปลี่ยนองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบุคลากรและศูนย�การเรียนรู8ของสํานักงาน กสทช. 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. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ 
จํานวน ๔ คณะ และปรับเปลี่ยนองค�ประกอบคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร
และศูนย�การเรียนรู8ของสํานักงาน กสทช. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน,าท่ีของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) : ผบ. นย.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8ส>งเรื่อง การแต>งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน8าท่ี

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ให8คณะอนุกรรมการ     
ท่ีปรึกษาด8านกฎหมาย กสทช. พิจารณาให8ความเห็นในเบ้ืองต8นก>อนนําเสนอ     
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต>อไป 
  

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง การแต>งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือสนับสนุน    
การปฏิบัติหน8าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(กตป.) 

๒. เลขาธิการ กสทช. แจ8งท่ีประชุมว>าจะได8มีหนังสือแจ8งสํานักงานการตรวจเงิน
แผ>นดินเพ่ือทราบด8วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ : การพิจารณาให,พนักงานไปรับราชการทหารเป[นการช่ัวคราว : บย.  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล   

ท่ีมีต>อเรื่อง การไปปฏิบัติราชการทหารของพลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ�  หร>ายเจริญ 
ดังนี้ 



 ๒๒ 
 

๑. อนุมัติให8พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ�  หร>ายเจริญ ลาออกจากงาน เพ่ือไปรับ
ราชการทหารตามคําขอได8 โดยให8สงวนตําแหน>งรองเลขาธิการ กสทช. สายงาน
บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคไว8 เนื่องจากกรณีนี้ เป̀นการลาออกเพ่ือ
ดําเนินการตามกระบวนการของพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ�การสั่งให8
ข8าราชการไปทําการซ่ึงนับเวลาระหว>างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ซ่ึงเป̀นกฎหมายของทางทหาร มิใช>การดําเนินการในกรณีปกติ กอปรกับ 
พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ�  หร>ายเจริญ ได8แสดงความประสงค�ท่ีจะกลับมา
ปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน กสทช. ไว8แล8ว  

๒. ให8สํานักงาน กสทช. ดําเนินการรับพลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ�  หร>ายเจริญ 
กลับเข8าปฏิบัติงานในตําแหน>งรองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหาร       
คลื่นความถ่ีและภูมิภาคได8ภายในกําหนดเวลา ๙๐ วันนับแต>วันท่ีเริ่มรับ
ราชการทหาร หรือเม่ือภารกิจทางการทหารเสร็จสิ้น ท้ังนี้ การกลับมา
ปฏิบัติงานดังกล>าวจะต8องมีระยะเวลาไม>เกินกรอบเวลาท่ีเหลืออยู>ตาม   
สัญญาจ8าง ท้ังนี้ ตามข8อ ๓๖ ของระเบียบ กสทช. ว>าด8วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๗ เรื่อง การพิจารณาให8พนักงานไปรับราชการทหารเป̀นการ
ชั่วคราว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ : ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดให,มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง 

“จังหวัดหนองคาย” ภายใต,แผนการดําเนินงานประจําปX พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ 
“โครงการขยายโครงข�ายการให,บริการโทรศัพท�และอินเทอร�เน็ตอย�างท่ัวถึง
ด,วยวิธีการประกวดราคาใน ๒ จังหวัดนําร�อง” : ถท. พย.  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให8ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดให8มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง 

“จังหวัดหนองคาย” ภายใต8แผนการดําเนินงานประจําปE พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ 
“โครงการขยายโครงข>ายการให8บริการโทรศัพท�และอินเทอร�เน็ตอย>างท่ัวถึง   
ด8วยวิธีการประกวดราคาใน ๒ จังหวัดนําร>อง” ท้ังนี้ ตามข8อ ๑๑ ของระเบียบ 
กสทช. ว>าด8วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข8อ ๑๙ (๕) ของระเบียบ กทช. ว>าด8วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดให8มีบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูง “จังหวัดหนองคาย” ภายใต8แผนการดําเนินงาน
ประจําปE พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ “โครงการขยายโครงข>ายการให8บริการโทรศัพท�
และอินเทอร�เน็ตอย>างท่ัวถึงด8วยวิธีการประกวดราคาใน ๒ จังหวัดนําร>อง”  



 ๒๓ 
 

๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๒๙๙ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐ ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๓.๘ 

ด8วยเหตุผลท้ังปวงเก่ียวกับระยะเวลาท่ีล>วงเลยมานานประกอบกับ
สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผมเห็นชอบด8วยท่ีจะต8องยกเลิกการประกวด
ราคาโครงการตามท่ีเสนอ เพียงแต>มีประเด็นท่ียังไม>ชัดเจนว>า ท่ีประชุม 
กสทช. ได8เคยอนุมัติข8อกําหนด หรือ TOR ของโครงการแล8วหรือไม> เนื่องจาก      
ตามเอกสารระเบียบวาระท่ีนําเสนอมานั้น ไม>ได8ระบุชัดเจนในประเด็นนี้     
อีกท้ัง ในส>วนของความเป̀นมาข8อ ๒.๒ มีการเขียนถึงความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ว>า “สมควรให�ท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาอนุมัติข�อกําหนด (Term of Reference : TOR) โครงการ...  
ซ่ึงท่ีประชุม กสทช. ยังมิได�มีมติอนุมัติเสียก�อน เพ่ือท่ีข�อกําหนด (Term of 
Reference : TOR)ฯ จะได�มีผลสมบูรณ9...” และในลําดับต>อไป (ข8อ ๒.๓)     
ก็เป̀นกรณี คสช. มีหนังสือแจ8งสํานักงาน กสทช. ให8ชะลอการดําเนินงาน 
ดังนั้น ตามสาระในเอกสารท่ีนําเสนอจึงเป̀นท่ีน>าเชื่อว>า ท่ีประชุม กสทช.     
ยังมิได8อนุมัติ TOR ของโครงการแต>อย>างใด ส>วนการชี้แจงของสํานักงาน 
กสทช. ในท่ีประชุมก็ยังคงคลุมเครือ กล>าวคือ มีท้ังท่ีชี้แจงว>า ท่ีประชุม กสทช. 
มีการอนุมัติในหลักการให8สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการ และท่ีประชุม 
กสทช. อนุมัติ TOR แล8ว กรณีจึงถือได8ว>ายังไม>มีหลักฐานและการยืนยัน       
ท่ีชัดเจนในประเด็นนี้ ซ่ึงหากท่ีประชุม กสทช. ยังไม>เคยให8ความเห็นชอบ 
TOR โครงการ ก็ไม>จําเป̀นต8องใช8อํานาจ กสทช. ในการยกเลิกการประกวด
ราคา แต>หากท่ีประชุม กสทช. ได8เคยอนุมัติ TOR โครงการแล8ว ผมก็เห็นชอบ
ให8ยกเลิกได8” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๙ : ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดให,มีบริการโทรศัพท�สาธารณะโดยท่ัวถึง

ด,วยวิธีประกวดราคา จังหวัดหนองคาย ของ “โครงการขยายโครงข�ายการ
ให,บริการโทรศัพท�และอินเทอร�เน็ตอย�างท่ัวถึงด,วยวิธีการประกวดราคาใน ๒ 
จังหวัดนําร�อง” : ถท. พย.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดให8มีบริการโทรศัพท�สาธารณะ

โดยท่ัวถึงด8วยวิธีประกวดราคา จังหวัดหนองคาย ของ “โครงการขยายโครงข>าย
การให8บริการโทรศัพท�และอินเทอร�เน็ตอย>างท่ัวถึงด8วยวิธีการประกวดราคาใน ๒ 
จังหวัดนําร>อง” ท้ังนี้ ตามข8อ ๑๑ ของระเบียบ กสทช. ว>าด8วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และข8อ ๑๙ (๕) ของระเบียบ กทช. ว>าด8วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก8ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 



 ๒๔ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๙ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดให8มีบริการ
โทรศัพท�สาธารณะโดยท่ัวถึงด8วยวิธีประกวดราคา จังหวัดหนองคาย ของ 
“โครงการขยายโครงข>ายการให8บริการโทรศัพท�และอินเทอร�เน็ตอย>างท่ัวถึง
ด8วยวิธีการประกวดราคาใน ๒ จังหวัดนําร>อง” 

๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๐๐ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐ ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๓.๙ ดังนี้ 

“ด8วยเหตุผลท้ังปวงเก่ียวกับระยะเวลาท่ีล>วงเลยมานานประกอบกับ
สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผมเห็นชอบด8วยท่ีจะต8องยกเลิกการประกวด
ราคาโครงการตามท่ีเสนอ เพียงแต>มีประเด็นท่ียังไม>ชัดเจนว>า ท่ีประชุม 
กสทช. ได8เคยอนุมัติข8อกําหนด หรือ TOR ของโครงการแล8วหรือไม> เนื่องจาก
ตามเอกสารระเบียบวาระท่ีนําเสนอมานั้น ไม>ได8ระบุชัดเจน ในประเด็นนี้    
อีกท้ัง ในส>วนของความเป̀นมาข8อ ๒.๒ มีการเขียนถึงความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ว>า “สมควรให�ท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาอนุมัติข�อกําหนด (Term of Reference : TOR) โครงการ... 
ซ่ึงท่ีประชุม กสทช. ยังมิได�มีมติอนุมัติเสียก�อน เพ่ือท่ีข�อกําหนด (Term of 
Reference : TOR)ฯ จะได�มีผลสมบูรณ9...” และในลําดับต>อไป (ข8อ ๒.๓)    
ก็เป̀นกรณี คสช. มีหนังสือแจ8งสํานักงาน กสทช. ให8ชะลอการดําเนินงาน 
ดังนั้น ตามสาระในเอกสารท่ีนําเสนอจึงเป̀นท่ีน>าเชื่อว>า ท่ีประชุม กสทช.    
ยังมิได8อนุมัติ TOR ของโครงการแต>อย>างใด ส>วนการชี้แจงของสํานักงาน 
กสทช. ในท่ีประชุมก็ยังคงคลุมเครือ กล>าวคือ มีท้ังท่ีชี้แจงว>า ท่ีประชุม กสทช. 
มีการอนุมัติในหลักการให8สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการ และท่ีประชุม 
กสทช. อนุมัติ TOR แล8ว กรณีจึงถือได8ว>า ยังไม>มีหลักฐานและการยืนยัน     
ท่ีชัดเจนในประเด็นนี้ ซ่ึงหากท่ีประชุม กสทช. ยังไม>เคยให8ความเห็นชอบ 
TOR โครงการ ก็ไม>จําเป̀นต8องใช8อํานาจ กสทช. ในการยกเลิกการประกวด
ราคา แต>หากท่ีประชุม กสทช. ได8เคยอนุมัติ TOR โครงการแล8ว ผมก็เห็นชอบ
ให8ยกเลิกได8” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๐ : ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดให,มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง 

“จังหวัดพิษณุโลก” ภายใต,แผนการดําเนินงานประจําปX พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ 
“โครงการขยายโครงข�ายการให,บริการโทรศัพท�และอินเทอร�เน็ตอย�างท่ัวถึง
ด,วยวิธีการประกวดราคาใน ๒ จังหวัดนําร�อง” : ถท. พย.  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให8ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดให8มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง 

“จังหวัดพิษณุโลก” ภายใต8แผนการดําเนินงานประจําปE พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ 
“โครงการขยายโครงข>ายการให8บริการโทรศัพท�และอินเทอร�เน็ตอย>างท่ัวถึงด8วย
วิธีการประกวดราคาใน ๒ จังหวัดนําร>อง” ท้ังนี้ ตามข8อ ๑๑ ของระเบียบ กสทช. 
ว>าด8วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข8อ ๑๙ (๕) ของระเบียบ กทช. ว>าด8วยการพัสดุ 



 ๒๕ 
 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑๐ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดให8มีบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูง “จังหวัดพิษณุโลก” ภายใต8แผนการดําเนินงาน
ประจําปE พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ “โครงการขยายโครงข>ายการให8บริการโทรศัพท�
และอินเทอร�เน็ตอย>างท่ัวถึงด8วยวิธีการประกวดราคาใน ๒ จังหวัดนําร>อง” 

๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๐๑ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐ ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๓.๑๐ ดังนี้ 

“ด8วยเหตุผลท้ังปวงเก่ียวกับระยะเวลาท่ีล>วงเลยมานานประกอบกับ
สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผมเห็นชอบด8วยท่ีจะต8องยกเลิกการประกวด
ราคาโครงการตามท่ีเสนอ เพียงแต>มีประเด็นท่ียังไม>ชัดเจนว>า ท่ีประชุม 
กสทช. ได8เคยอนุมัติข8อกําหนด หรือ TOR ของโครงการแล8วหรือไม> เนื่องจาก
ตามเอกสารระเบียบวาระท่ีนําเสนอมานั้น ไม>ได8ระบุชัดเจนในประเด็นนี้ อีกท้ัง 
ในส>วนของความเป̀นมาข8อ ๒.๒ มีการเขียนถึงความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาฯ ว>า “สมควรให�ท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
อนุมัติข�อกําหนด (Term of Reference : TOR) โครงการ... ซ่ึงท่ีประชุม กสทช. 
ยังมิได�มีมติอนุมัติเสียก�อน เพ่ือท่ีข�อกําหนด (Term of Reference : TOR)ฯ 
จะได�มีผลสมบูรณ9.. .” และในลําดับต>อไป (ข8อ ๒.๓) ก็เป̀นกรณี คสช.          
มีหนังสือแจ8งสํานักงาน กสทช. ให8ชะลอการดําเนินงาน ดังนั้น ตามสาระ     
ในเอกสารท่ีนําเสนอจึงเป̀นท่ีน>าเชื่อว>า ท่ีประชุม กสทช. ยังมิได8อนุมัติ TOR 
ของโครงการแต>อย>างใด ส>วนการชี้แจงของสํานักงาน กสทช. ในท่ีประชุม     
ก็ยังคงคลุมเครือ กล>าวคือ มีท้ังท่ีชี้แจงว>า ท่ีประชุม กสทช. มีการอนุมัติ      
ในหลักการให8สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการ และท่ีประชุม กสทช. อนุมัติ 
TOR แล8ว กรณีจึงถือได8ว>ายังไม>มีหลักฐานและการยืนยันท่ีชัดเจนในประเด็นนี้ 
ซ่ึงหากท่ีประชุม กสทช. ยังไม> เคยให8ความเห็นชอบ TOR โครงการ             
ก็ไม>จําเป̀นต8องใช8อํานาจ กสทช. ในการยกเลิกการประกวดราคา แต>หาก     
ท่ีประชุม กสทช. ได8เคยอนุมัติ TOR โครงการแล8ว ผมก็เห็นชอบให8ยกเลิกได8” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๑ : ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดให,มีบริการโทรศัพท�สาธารณะโดยท่ัวถึง

ด,วยวิธีประกวดราคา จังหวัดพิษณุโลก ของ “โครงการขยายโครงข�ายการ
ให,บริการโทรศัพท�และอินเทอร�เน็ตอย�างท่ัวถึงด,วยวิธีการประกวดราคาใน ๒ 
จังหวัดนําร�อง” : ถท. พย.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดให8มีบริการโทรศัพท�สาธารณะ

โดยท่ัวถึงด8วยวิธีประกวดราคา จังหวัดพิษณุโลก ของ “โครงการขยายโครงข>าย
การให8บริการโทรศัพท�และอินเทอร�เน็ตอย>างท่ัวถึงด8วยวิธีการประกวดราคาใน ๒ 



 ๒๖ 
 

จังหวัดนําร>อง” ท้ังนี้ ตามข8อ ๑๑ ของระเบียบ กสทช. ว>าด8วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และข8อ ๑๙ (๕) ของระเบียบ กทช. ว>าด8วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ   
ท่ีแก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑๑ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดให8มีบริการ
โทรศัพท�สาธารณะโดยท่ัวถึงด8วยวิธีประกวดราคา จังหวัดพิษณุโลก ของ 
“โครงการขยายโครงข>ายการให8บริการโทรศัพท�และอินเทอร�เน็ตอย>างท่ัวถึง
ด8วยวิธีการประกวดราคาใน ๒ จังหวัดนําร>อง” 

๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๐๒ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐ ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๓.๑๑ ดังนี้ 

“ด8วยเหตุผลท้ังปวงเก่ียวกับระยะเวลาท่ีล>วงเลยมานานประกอบกับ
สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผมเห็นชอบด8วยท่ีจะต8องยกเลิกการประกวด
ราคาโครงการตามท่ีเสนอ เพียงแต>มีประเด็นท่ียังไม>ชัดเจนว>า ท่ีประชุม 
กสทช. ได8เคยอนุมัติข8อกําหนด หรือ TOR ของโครงการแล8วหรือไม> เนื่องจาก
ตามเอกสารระเบียบวาระท่ีนําเสนอมานั้น ไม>ได8ระบุชัดเจนในประเด็นนี้     
อีกท้ัง ในส>วนของความเป̀นมาข8อ ๒.๒ มีการเขียนถึงความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ว>า “สมควรให�ท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาอนุมัติข�อกําหนด (Term of Reference : TOR) โครงการ... 
ซ่ึงท่ีประชุม กสทช. ยังมิได�มีมติอนุมัติเสียก�อน เพ่ือท่ีข�อกําหนด (Term of 
Reference : TOR)ฯ จะได�มีผลสมบูรณ9...” และในลําดับต>อไป (ข8อ ๒.๓)    
ก็เป̀นกรณี คสช. มีหนังสือแจ8งสํานักงาน กสทช. ให8ชะลอการดําเนินงาน 
ดังนั้น ตามสาระในเอกสารท่ีนําเสนอจึงเป̀นท่ีน>าเชื่อว>า ท่ีประชุม กสทช.    
ยังมิได8อนุมัติ TOR ของโครงการแต>อย>างใด ส>วนการชี้แจงของสํานักงาน 
กสทช. ในท่ีประชุมก็ยังคงคลุมเครือ กล>าวคือ มีท้ังท่ีชี้แจงว>า ท่ีประชุม กสทช. 
มีการอนุมัติในหลักการให8สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการ และท่ีประชุม 
กสทช. อนุมัติ TOR แล8ว กรณีจึงถือได8ว>า ยังไม>มีหลักฐานและการยืนยัน     
ท่ีชัดเจนในประเด็นนี้ ซ่ึงหากท่ีประชุม กสทช. ยังไม>เคยให8ความเห็นชอบ 
TOR โครงการ ก็ไม>จําเป̀นต8องใช8อํานาจ กสทช. ในการยกเลิกการประกวด
ราคา แต>หากท่ีประชุม กสทช. ได8เคยอนุมัติ TOR โครงการแล8ว ผมก็เห็นชอบ
ให8ยกเลิกได8” 

 
ประธาน  ได8แจ8งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ ในวันพุธท่ี ๑๙ เมษายน 

๒๕๖๐ พร8อมกล>าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล>าวปLดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.  
 


