
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

_____________________________________ 
 
ผู้เข้าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ ท าหน้าที่ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ กรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๖. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ท าหน้าที่เลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กรรมการ กสทช.  

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช.  
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๓. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส่วน รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักประธาน

กรรมการและการประชุม 
๔. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุม กสทช. ประจ าเลขาธิการ กสทช. 
๕. นายณพ  อังคะสุวพลา ผู้อ านวยการส่วน ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางสุชนัน  โชคสิทธิกร ผู้อ านวยการส่วน ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางนภาพร  เก่งสาร 

 
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
ส านักประธานกรรมการและการประชุม 

๘. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
 
 



๒ 

 

๙. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
ส านักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๐. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 
ส านักสื่อสารองค์กร 

๑๑. นางสาวอุไรวรรณ เล็กทับ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
ส านักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
๑. นายเสน่ห์  สายวงศ์  ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถี่ รักษาการในต าแหน่ง 
  ผู้อ านวยการส านักกิจการดาวเทียมสื่อสาร 
๒. นางยุพา  ทรัพย์ยิ่ง ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๓. นายนิพนธ์  จงวิชิต ผู้อ านวยการส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๔. นายณัฐวุฒิ   อาจปรุ ผู้อ านวยการส่วน ส านักกิจการดาวเทียมสื่อสาร 
๕. นางสาวรัชณีวรรณ   ชาวนา ผู้อ านวยการส่วน ส านักกิจการดาวเทียมสื่อสาร 
๖. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ ผู้อ านวยการส่วน ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๗. นางสาวกษิรา  โตสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส่วน ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๘. นางสาวชนัณภัสร์  วานิกานุกูล ผู้อ านวยการส่วน ส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๙. นางสาวลักษมี  นุตตะโร นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง 

ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๑๐. นายนิธิวุฒิ  จีระเรืองรัตนา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. 
 

– ไม่มี – 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ :  รายงานผลการด าเนินงาน  
 

– ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ :  เรื่องเพื่อทราบ 
 

– ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว อันเกิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ผ่านการ
ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ขององค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย : ปส.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๑ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและ

การเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ผ่านการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
ออกไป ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการให้เป็นไป
ตามมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  
ให้ครบถ้วนก่อนน าเสนอท่ีประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป  

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ :   แนวทางด าเนินการเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ต าแหน่งวงโคจร 

๕๐.๕ องศาตะวันออก : ดบ. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๒ เรื่อง แนวทางด าเนินการเพ่ือรักษาสิทธิใน

การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ต าแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ องศาตะวันออก ออกไปตามที่
เลขาธิการ กสทช. เสนอ ทั้งนี้ เพ่ือให้กรรมการ กสทช. ทุกท่านได้ศึกษารายละเอียด 
และให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาในการประชุม           
กสทช. ครั้งต่อไป   

 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ :   อายุการถือครองคลื่นความถี่และการก าหนดสัดส่วนค่าตอบแทนผู้ถือครองคลื่น
ความถี่และผู้ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ 
เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) : นท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓ เรื่อง อายุการถือครองคลื่นความถ่ีและการ
ก าหนดสัดส่วนค่าตอบแทนผู้ถือครองคลื่นความถี่และผู้ได้รับผลกระทบจากการเรียก
คืนคลื่นความถี่ย่าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)
ออกไปตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ ทัง้นี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม 
กสทช. เพื่อพิจารณาในการประชุม กสทช. ครั้งต่อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  : การพิจารณาปรับปรุงประมาณการรายรับ ประจ าปี ๒๕๖๓ การจัดท าประมาณ

การรายรับพร้อมโครงสร้างกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๔ : 
ยย. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงประมาณการรายรับ ประจ าปี ๒๕๖๓ และการจัดท าประมาณ
การรายรับพร้อมโครงสร้างกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๔ ตามผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของส านักงาน กสทช.          
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงประมาณการรายรับ ประจ าปี ๒๕๖๓ (ตามสถานการณ์

ปัจจุบัน) จ านวน ๘,๗๒๓.๔๙๐ ล้านบาท  
๒. เห็นชอบการจัดท าประมาณการรายรับ จ านวน ๘,๒๘๑.๗๗๙ ล้านบาท พร้อม

โครงสร้างกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๔ ตามแนวทางเลือกที่ ๒ 
โดยก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากงบประมาณปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๗.๕ 
คิดเป็นจ านวนเงิน ๖,๑๔๑.๘๒๙ ล้านบาท 

ทั้งนี้ โดยไม่รวมการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๔ เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงประมาณการรายรับ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
การจัดท าประมาณการรายรับพร้อมโครงสร้างกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕   :  การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย : ทบ. 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการ

แข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ ๕ รายการ จ านวน ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท          
แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือน าไปสมทบเป็นค่าลิขสิทธิ์ ตามผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตาม
เอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติมว่า ในกรณีที่ไม่มีการ
แข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติดังกล่าวเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ ให้การกีฬา
แห่งประเทศไทย ส่งคืนงบประมาณดังกล่าวให้แก่ส านักงาน กสทช. ต่อไป    
อนึ่ง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ เนื่องจากอาจเกิดกรณีที่จะมี
การถ่ายทอดสดการแข่งขันไม่ครบทั้ง ๕ รายการตามที่ขอรับการสนับสนุน               
จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ประสานกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือขอ
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาและการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขัน
มหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ ๕ รายการ ในแต่ละรายการ เพ่ือจะได้จัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) และก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมไว้ ในกรณีที่อาจไม่มีการแข่งขันกีฬา
รายการหนึ่งรายการใดว่าจะต้องให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเท่าใดต่อไป 

๒. เห็นชอบให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขัน
กีฬาและกิจกรรมที่ส าคัญของประเทศไทย ในวงเงินงบประมาณ ๓๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ทั้งนี้ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นวงเงินงบประมาณไม่เกิน ๔๐,๐๑๘,๐๐๐ บาท โดย
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
เป็นผู้เจรจาจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก (ททบ. ๕) และโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) 
เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการถ่ายทอดสดฯ พร้อมน าความเห็นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ไปด าเนินการต่อไปด้วย 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติ           

ที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๕ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสด
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตให้ส านักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไป
ประสานการกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือขอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าสัญญา
และการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ ๕ 
รายการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการของส านักงาน กสทช. ต่อไป 

 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖   : การพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาล
ภาคสนามของรัฐต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ ใหม่ ๒๐๑๙ 
(COVID–19) : ทบ. 
 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณให้สถานพยาบาล จ านวน ๑๙ แห่ง ๒๑ 
โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๒๐๔,๐๐๗.๐๐ บาท เนื่องจากมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ มาตรา ๕๒(๑) และ ๕๒(๒) โดยใช้จ่าย
จากงบประมาณกองทุนฯ ทั้งนี้รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริมและ
สนับสนุน ซึ่งเป็นไปตามที่ กสทช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๘ เมษายน ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ในการต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 
๒๐๑๙ (COVID–19) ระหว่างส านักงาน กสทช. กับ สถานพยาบาลของรัฐ (ครั้งที่ ๒)  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติ             

ที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๖ เรื่อง การพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน
สถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัส     
โคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID–19) 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเรื่องการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน
สถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัส    
โคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID–19) กรณีโครงการที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนที่เหลือประมาณ ๖๐๐ โครงการกับโครงการที่จะเข้ามาใหม่ด้วยหลักการ
ส าคัญ ๒ ประการ ได้แก่ ๑) กรณีของโครงการที่มีการยื่นเข้ามาในช่วงเวลา
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ควรมีการพิจารณาในรอบเดียวกัน ๒) ให้น้ าหนักและ
ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับโครงการที่มีคุณภาพ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ : การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับ 

ช๑) : บย.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๗ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับ ช๑) ออกไปตามที่เลขาธิการ กสทช. 
เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาในการ
ประชุม กสทช. ครั้งต่อไป   

 



๗ 

 

หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อฝากให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษและสิทธิประโยชน์ของต าแหน่งผู้ช่วย
เลขาธิการเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ในโอกาสต่อไปด้วย 

 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๐.๔๕      น. 
 
 
 
 
    
 


