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ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ 
วันพุธท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  หองประชุม ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

_________________________ 
 
ผูเขาประชุม 
 

  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 
๑.       พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี   ประธานกรรมการ 
๒.       พันเอก นที   ศุกลรัตน  รองประธานกรรมการ 
๓.       พันเอก เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
๔.       พลโท ดร. พีระพงษ  มานะกิจ   กรรมการ 
๕.       พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสงา   กรรมการ 
๖.       นายประเสริฐ    ศีลพิพัฒน  กรรมการ 
๗.       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย      จิตรภาษนันท  กรรมการ 
๘.       นางสาวสภุิญญา   กลางณรงค  กรรมการ 
๙.       นายประวิทย   ลี่สถาพรวงศา  กรรมการ 
๑๐.     พลเอก สุกิจ   ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๑.     นายฐากร   ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช.   เลขานุการ 
 
ผูไมเขาประชุม 
๑.       นายสุทธิพล                            ทวชีัยการ           ไปราชการตางประเทศ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 
๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร       เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจาหนาท่ีการประชุม  
 
๑.       นายเฉลิมชัย   กกเกียรติกุล                    ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงาน  
                                                                                                       ประธานกรรมการและการประชุม 
 
๒.       นายบุญยิ่ง                              โหมดเทศน                      ปฏิบัติหนาท่ี  ผูบริหารระดับตน  
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                                                                                    กลุมงานประธานกรรมการฯ 
๓.       นางอรุณ                                วงศศิวะวิลาส               ปฏิบัติหนาท่ี  ผูบริหารระดับตน  
                                                                                    กลุมงานประธานกรรมการฯ                                                                                              
๔.       นายขจรศักดิ์                           ทานานนท                   ปฏิบัติหนาท่ี  ผูบริหารระดับตน  
                                                                                    กลุมงานประธานกรรมการฯ                                                                                      
๕.       นายสมสกุล            ชัยกาญจนศักดิ์            ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน     
                           กลุมงานเลขานุการและการกํากับ 
                                                                                    ดูแลองคกร                                            
๖.       นางสาวกานตชนา                    เกตุสุวรรณ                   ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการ 
                                                                                    ระดับสูง กลุมงานประธาน  
                                                                                    กรรมการฯ                                                                                       
๗.       นางสาวสภุาวดี                        สดศรี                         ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการ 
                                                                                    ระดับสูง กลุมงานประธาน 
         กรรมการฯ                                                                                      
๘.       นางสาวจุฑาสินี                       คําบํารุง                            ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการ 
                                                                                    ระดับกลาง  กลุมงานประธาน    
                                                                                    กรรมการฯ  
๙.       นางสาวอภิชญามล                   วารุณประภา                     ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการ 
                                                                                    ระดับกลาง  กลุมงานประธาน  
                                                                                    กรรมการฯ 
    
ผูช้ีแจง 
๑. นางวัจนา ชื่นทองคํา  ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงาน

การตางประเทศ 
๒. นางพุธชาด แมนมนตรี  ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน 

กลุมงานบริหารความถ่ี 
๓. นางปริตา วงศชุตินาถ    ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน 
       รักษาการผูอํานวยการกลุมงาน 

  มาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียง  
              และโทรทัศน 

๕. นางสาวมณีรัตน กําจรกิจการ  ปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารระดับตน  
รักษาการผูอํานวยการกลุมงาน
กรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน และกลุมงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๓  
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๔. นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ  ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการ
ระดับสูง กลุมงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศนกิจการโทรทัศน 

๖. นางสาวทิวาพร ทองเล็ก  ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการ
ระดับกลาง กลุมงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ 

๗. นายชวัลวิทย ธีระพันธ  ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการ
ระดับกลาง กลุมงานบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

๘. นายกฤษฏี สุขโสต   ปฏิบัติหนาท่ีลูกจาง กลุมงานบริหาร
คดีและนิติการ 

๙. นายชาญชัย เพชรธนะ  ปฏิบัติหนาท่ีลูกจาง กลุมงานกํากับ
ดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน 

    
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.  
 

ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ :    เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

๑. เม่ือวันพุธท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สํานักราชเลขาธิการ ไดเชิญประธาน 
กสทช.เขารวมงานเนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
ความชวยเหลือและสิ่งของพระราชทานแกราษฎรในพ้ืนท่ีอําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง และอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร    โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก 
ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เปนหัวหนาคณะเดินทางไปมอบสิ่งกอสรางและ
สิ่งของพระราชทานดังกลาว ซ่ึงประธาน กสทช. ไดรวมเดินทางไปดวย และ
สํานักงาน กสทช.ไดเขารวมในโครงการ โดยบริจาคจานรับสัญญาณโทรทัศน 
จากดาวเทียม จํานวน ๕ ชุด ในงานดังกลาว มีการจัดแสดงนิทรรศการตางๆ 
ของ สํานักงาน กสทช. ซ่ึงทางสํานักงาน กสทช.เขต ๓ ลําปาง ไดดําเนินการ
เปนท่ีเรียบรอย ในโอกาสตอไปก็จะใหกลุมงานสื่อสารองคกรใหการสนับสนุนใน
เรื่องนี้ดวย หลังจากนั้นในชวงบายไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม สํานักงาน กสทช. 
เขต ๓ ลําปาง เพ่ือมอบนโยบายในการปฏิบัติงานใหกับพนักงานพรอมรับฟง
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานดวย 

๒. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย 
ไดเชิญประธาน กสทช.ไปบรรยายพิเศษเก่ียวกิจการของ กสทช. ในหัวขอ “กาว
แรกของ กสทช. กับการพัฒนาโทรคมนาคมไทย” เนื่องในโอกาสจัดประชุมใหญ
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สามัญประจําปของสมาคมฯ และไดชี้แจงภารกิจอํานาจหนาท่ีของ กสทช.
รวมท้ังผลงานในรอบ ๖ เดือนท่ีผานมา รวมท้ังเปาหมายและแผนงานในอนาคต
ท่ีสําคัญ                                                

๓. วันอังคารท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ประธาน กสทช.  เขารวมและกลาวเปด
งานการประชุมสัมมนาวิชาการเพ่ือเผยแพรความรูและประชาสัมพันธการเปน
เจาภาพ ITS 2012 Bangkok โดยการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เปนการบรรยาย
แลกเปลี่ยนความรู โดย Professor Robert M. Townsend จาก 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) ในหัวเรื่อง Mobile 
Money :Telecommunications As the Leading Innovation in 
Developing Countries 2555  ณ อาคารหอประชุมชั้น ๒ สํานักงาน กสทช. 

 หลังจากนั้น ชวงบายของวันเดียวกัน Mr.John Stefanac ประธานเจาหนาท่ี
บริหาร South East Asia ของ Qualcomm และคณะ ไดเขาพบประธาน 
กสทช.เพ่ือเยี่ยมคารวะและหารือเก่ียวกับแนวโนมเทคโนโลยี 3G และ LTE 
รวมท้ังหลักเกณฑในการกํากับดูแล และความรวมมือระหวางกันดานการ
ฝกอบรมในอนาคตดวย ซ่ึงประธาน กสทช.เคยไปเยี่ยมและหารือกับ 
Qualcomm Research and Development Facility  ณ นิวเจอรซ่ี  
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงทาง Mr.John Stefanac ก็ไดใหการตอนรับประธาน กสทช.
และคณะเปนอยางดี 

๔. วันพุธท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประธาน กสทช.ไดเขารวมพิธี และใหการ
ตอนรับคณะผูเขารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนท่ี ๔๖ ของวิทยาลัย
การทัพอากาศ ประมาณ ๘๐ คน  ในโอกาสท่ีมาเยี่ยมและศึกษาดูงาน ณ 
สํานักงาน กสทช. โดยมีผูแทนจากสํานักงานฯ  เลขาธิการ กสทช.ไดบรรยาย
สรุปใหทราบ เรื่อง ยุทธศาสตรการบริหารองคกรและการกํากับดูแลของ
สํานักงาน กสทช.  และเรื่องเก่ียวกับแผนแมบทท้ัง  ๓ แผน รวมท้ังการนํา
รถยนต Mobile มาสาธิตเรื่องการตรวจสอบการใชความถ่ี  ซ่ึงไดรับความสนใจ
เปนอยางมาก  

๕. วันอังคารท่ี  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ประธาน กสทช.  เปนประธานกลาวเปดงาน
สัมมนา “Thailand 3G Gear Up 2012 : Declaring  Auction Procedure 
for 3G on 2.1 GHz”  ณ  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด 
กรุงเทพฯ   ซ่ึง รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ)   และ  กสทช.
สุทธิพลฯ เขารวมสัมมนาฯ ดังกลาวดวย โดยในการจัดสัมมนาดังกลาวนั้นเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะท้ังในดานเชิงพาณิชยเทคโนโลยีและวิชาการ
ตลอดจนวิสัยทัศนท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ รวมกันถายทอดพันธะ
สัญญาตอสังคมโทรคมนาคมไทยวาการประมูล  3G  บนคลื่นความถ่ี 2.1 GHz ของ
ประเทศไทยนั้นจะเปนอยางไร เพ่ือใหการประมูลคลื่น 2.1 GHz สําหรับ
เทคโนโลยี 3G  กอใหเกิดประโยชนแกทุกฝายท่ีเก่ียวของ  โดยเฉพาะแก
ประเทศชาติและประชาชนอยางสูงสุดตอไป 



๕ 
 

  

๖. วันพุธท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายกรัฐมนตรีไดเชิญประธาน 
กสทช. พรอมผูท่ีเก่ียวของเขารวมหารือแนวทางการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานและบริการเพ่ือสังคมวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงอยูใน
ความรับผิดชอบของ กสทช. เพราะเปนอํานาจหนาท่ีของ กสทช.ตามมาตรา 
๕๐ ของ พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ซ่ึงกําหนดให กสทช. 
หารือกับหนวยงานของรัฐเพ่ือใหการดําเนินการสอดคลองกับนโยบายท่ี
คณะรัฐมนตรีไดแถลงไวตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔  โดยประธาน 
กสทช.และ รองประธาน กสทช.(พันเอก เศรษฐพงคฯ) กสทช.พลเอก สุกิจฯ  
เลขาธิการ กสทช .  และเลขานุการ ประธาน กสทช .  เขารวมหารือกับ
นายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ดวย ซ่ึงในการหารือเปนไปดวยความเรียบรอย 

๗. เรื่องกองทุนวิจัยพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนฯไดเริ่มประชุม
กันไปหลายครั้ง สําหรับความคืบหนาในขณะนี้ไดมีระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารกองทุนฯ ไดแก ระเบียบคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ วาดวย
การเก็บรักษา การใชจาย การจัดทําบัญชี และระบบบัญชี พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือใช
เปนแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงระเบียบ
ดังกลาวไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแลว เม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
จึงขอแจงใหกรรมการทุกทานทราบดวย   

 
อนึ่ง เลขาธิการ กสทช .ไดขออนุญาตท่ีประชุมกลาวในนามของ กสทช.และ 
ผูบริหารสํานักงาน กสทช. เพ่ือขอแสดงความยินดีกับประธาน กสทช. ซ่ึงไดรับ
รางวัลโลเชิดชูเกียรติ “จักรพงษ”  ในฐานะศิษยเกาดีเดน   เนื่องในโอกาสวัน
สถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ครบรอบปท่ี ๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ และขอเชิญกรรมการทุกทานและพนักงานฯ ไดรวมแสดงความ
ยินดีกับประธาน กสทช.ดวย 

 
มติท่ีประชุม              ๑.   รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน   
                                 กสทช.รับไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
                             ๒.   รับทราบเรื่องประธาน กสทช.เขารับรางวัลโลเชิดชูเกียรติ “จักรพงษ”ในฐานะ

ศิษยเกาดีเดน เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ครบรอบปท่ี ๖๓ ตามท่ี เลขาธิการ กสทช.รายงานใหท่ีประชุมทราบ  

 
 
 
 
 
 



๖ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๒   :   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๑๖ พฤษภาคม

๒๕๕๕ 
    
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๑๖ พฤษภาคม 

๒๕๕๕  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  โดยมีขอแกไข ดังนี้ 
๑. แกไขขอความในหมายเหตุ วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช.ครั้งท่ี 

๖/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕  โดยใหใชขอความใหมเปนดังนี้ “ ใน
การประชุมเพ่ือพิจารณาวาระท่ี ๖.๓ เรื่อง การพิจารณาหลักการคัดเลือก
มาตรฐานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล  ซ่ึงเดิมเสนอเปน
เรื่องเพ่ือพิจารณา โดยรองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ) ไดขอเปลี่ยนเปน
วาระเพ่ือทราบ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติรับทราบ ” 

                             ๒. แกไขขอความในมติวาระท่ี  ๕.๑  ขอ ๔ จากเดิม “คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา
กฎหมายของสํานักงานฯ”  แกไขใหมเปน  “คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดาน
กฎหมาย กสทช.” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓   :   รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๑๖     
                            พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
   
มติท่ีประชุม             รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕  วันพุธท่ี ๑๖  

พฤษภาคม ๒๕๕๕   ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ ตั้งขอสังเกตเก่ียวกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และ กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
จัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคม ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา วามีขอความไมตรงกับราง
ประกาศ กสทช.ท่ีผานการพิจารณาของท่ีประชุม กทค.และท่ีประชุม กสทช. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน ระหวางวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม– ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามท่ี 
ประธาน กสท. (พันเอก นทีฯ) เสนอ 



๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) : 
                           ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี 

ประธาน กทค. ( พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ   
   
ระเบียบวาระท่ี  ๔  :  เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประธาน กสทช. : ปบ. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประธาน กสทช .  จํานวน ๔ ทาน 

(ศาสตราจารยพิเศษ ประสพสุข บุญเดช   พลเอก ชิตศักดิ์ ประเสริฐ   นายสุรินทร 
จิรวิ ศิษฎ และ รองศาสตราจารย ดร .สุเจตน จันทรังษ) ระหวางวันท่ี  ๑๑ 
กุมภาพันธ  -  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช.
วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. 
พ.ศ.๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี สํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท. ดร.พีระพงษฯ ) : 

กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. พลโท. ดร.พีระพงษฯ 
จํานวน ๓ ทาน  (พลเอกธงชัย  เก้ือสกุล  นายธงชัย ตรีพิพัฒนกุล และ นางอรพินธ 
บุญชูเศรษฐ ) ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕ ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรค
สอง ของระเบียบ กทช.วาดวยการจางท่ีปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช.พลโท. ดร.พีระพงษฯ 
เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช.(ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ) ไตรมาสท่ี 

๔/๒๕๕๔ และไตรมาสท่ี ๑/๒๕๕๕ : กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ      

จํานวน ๒ ทาน (นายสวัสดิ์  รัฐพิทักษสันติ และ ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห ) ไตรมาสท่ี       
๔/๒๕๕๔ (๙ ตุลาคม –  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) และไตรมาสท่ี ๑/๒๕๕๕ (มกราคม – 
มีนาคม ๒๕๕๕) ท้ังนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช.วาดวยการจางท่ีปรึกษา 
ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี 
กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ เสนอ 

 



๘ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :  การพิจารณาคําขอใชสิทธิตาม ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ 
การใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณ
ประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม (หลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และ มาตรา 
๓๙ วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ 
(กพส.ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ และ ๘/๒๕๕๕): คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหง
ทาง, วท. 

 
มติท่ีประชุม              รับทราบผลการพิจารณาของท่ีประชมุ กทค. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม  

๒๕๕๕ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟา
ของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค และแผนผังการตั้งเสาโทรคมนาคม 
ตามเอกสารท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทางเสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟา  
     นครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน ๗ ราย (บมจ.ทีโอที บมจ.กสท

โทรคมนาคม    บมจ.ทริปเปลที  บรอดแบนด   บจ.ทร ูยูนิเวอรแซล  คอนเวอรเจนซ   
  บจ.ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค บมจ.ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น และบจ.ยูไนเต็ด 

อินฟอรเมชั่น ไฮเวย) จํานวน ๗๒ คําขอ ๖๗๒ เสนทาง  OFC  ๑๐๖ เสนทาง 
Copper    

                             ๒. เห็นชอบแผนผังการตั้งเสาโทรคมนาคม  จํานวน ๓ คําขอ   ๕๑  สถานีของ บมจ. กสท   
โทรคมนาคม   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานผลการดําเนินงานตามระเบียบ กทช.วาดวยหลักเกณฑการบริหาร

จัดการสิทธิเรียกรองคาเชาใชเครื่องวิทยุคมนาคมและคาตอบแทนในการใช
ความถี่วิทยุ พ.ศ.๒๕๕๐ : นย. 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระเบียบ กทช.วาดวยหลักเกณฑการ

บริหารจัดการสิทธิเรียกรองคาเชาใชเครื่องวิทยุคมนาคมและคาตอบแทนในการ
ใชความถ่ีวิทยุ พ.ศ.๒๕๕๐ ซ่ึงเลขาธิการ กสทช.ไดอนุมัติไมฎีกา และอนุมัติ
จําหนายหนี้คดี บริษัท สหพนาสิทธิ์ จํากัด  เนื่องจากศาลชั้นตน และศาล
อุทธรณยกฟอง เนื่องจากสิทธิ เรียกรองขาดอายุความประกอบกับไม มี
ขอเท็จจริงใหม และจํานวนทุนทรัพยท่ีพิจารณาในคดีมีจํานวน ๒๗,๕๒๐ บาท 
ซ่ึงไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงเขาขายกรณีตองหามฎีกาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง ท้ังนี้ การรายงานผลการดําเนินงานเปนไปตามขอ ๑๗ 
ของระเบียบ กทช.วาดวยหลักเกณฑการบริหารจัดการสิทธิเรียกรองคาเชาใช
เครื่องวิทยุคมนาคมและคาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุ พ.ศ.๒๕๕๐ ตาม
เอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช.ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการจําหนายหนี้คดี 
บริษัท สหพนาสิทธิ์ จํากัด   เนื่องจากศาลแขวงดุสิตและศาลอุทธรณพิพากษา



๙ 
 

  

วาสิทธิเรียกรองคาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุขาดอายุความ วาสาเหตุของ
ความลาชาในการยื่นฟองเกิดข้ึนในข้ันตอนใดแลวรายงานใหท่ีประชุม กสทช.
ทราบตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ : มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช.ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช.หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ตาม
เอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๕ : มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช.ไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช.หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ตาม
เอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงาน

วิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ (General Operator’s Certificate : 
GOC) และประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted Operator’s 
Certificate : ROC) : คท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ 

เมษายน ๒๕๕๕ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแล
การสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ 
(General Operator’s Certificate : GOC) และประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล 
(Restricted Operator’s Certificate : ROC) ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๐ แหง พ.ร.บ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.
เสนอ  

 
 
 



๑๐ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ :  การแจงตอบความเห็นเรื่องการเผยแพรชองรายการของ Australia Network 
(AN) ผานระบบเคเบ้ิลของบริษัท ทรูวิช่ันส จํากัด (มหาชน) : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการของสํานักงาน กสทช.  ตามมติท่ีประชุม กสท.

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๕ และ มติ กสท.ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี  ๒๓  เมษายน ๒๕๕๕ ซ่ึงเห็นชอบในหลักการแจงความเห็นเรื่อง  การ
เผยแพรชองรายการของ  Australian Network (AN)  ผานระบบเคเบิ้ลของ 
บมจ.ทรู วิชั่นส ใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบ ตามเอกสารท่ี สํานักงาน 
กสทช.เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   :  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ :  แตงตั้งอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมาย  

โทรคมนาคม : จท. 
 

มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา  โดยท่ีท่ีประชุม กสทช. ไดมีมติ กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ อนุมัติการแตงตั้งอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงานกสทช.เสนอ  และ
ในการประชุม  กทค.ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการฯ จากเดิม “นายประเสริฐ อภิปุญญา เปลี่ยนเปน “นาย
พิทยาพล จันทนะสาโร” เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจตามคําสั่งสํานักงานฯ ท่ี    
๔๐/๒๕๕๕  ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  ซ่ึงแตงตั้งให นายพิทยาพล จัน
ทนะสาโร ผูบริหารระดับสูง ปฏิบัติหนาท่ีรองเลขาธิการ กสทช.ดานภารกิจ
โทรคมนาคม และ นายประเสริฐ อภิปุญญา ผูบริหารระดับสูง ปฏิบัติหนาท่ีรอง
เลขาธิการ กสทช.ดานภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน  ดังนั้นท่ีประชุมจึงมีมติ
อนุมัติในหลักการแตงตั้งนายพิทยาพล จันทนะสาโร เปนอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคมทําหนาท่ีคณะ กรรมการเลขหมายโทรคมนาคม  แทน  นายประเสริฐ  
อภิปุญญา   ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ. องคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ 

   
 
 
 
 
   



๑๑ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : พิจารณาการกระทําของ บมจ.ทีโอที กรณีการย่ืนคาํคัดคานคําใหการในคดีปกครอง
ของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดํา ๓๙๗/๒๕๔๔ ท่ีเขาขายเปนการกระทํา
ความผิดอาญาตอ กสทช. : นย.  

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาความเห็นของ  สํานักงาน กสทช.  เรื่อง การดําเนินการทางกฎหมาย 

กับ  บมจ.ทีโอที  กรณีท่ีบริษัทฯ  ไดยื่นคําคัดคานคําใหการในคดีปกครองของศาล
ปกครองกลาง   คดีหมายเลขดํา ๓๙๗/๒๕๔๔   ท่ีเขาขายเปนการกระทําความผิด
อาญาตอ กสทช.  ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ไดดําเนินการตามมติท่ีประชุม กทช.ปฏิบัติ
หนาท่ี กสทช. ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๔   เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔    โดยท่ีประชุม
พิจารณาเห็นวาการกระทําของ  บมจ.ทีโอที เปนกรณีท่ีเปนความเสียหายตอบุคคล
ท่ีเปนกรรมการ  ซ่ึงไดกระทําการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด   ดังนั้น เพ่ือ
เปนการปกปองศักดิ์ศรีองคกรของรัฐ    ซ่ึงไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งให
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะหนวยงานกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ท่ีประชุมจึงมีมติ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช.เปนผูรับมอบอํานาจดําเนินการทางคดีแทนในกรณี
ท่ีรองประธาน กสทช.(พันเอก นทีฯ) ซ่ึงทําหนาท่ี กทช.ปฏิบัติหนาท่ี กสทช.
ในขณะนั้น และเปนผูเสียหายประสงคจะยื่นฟองดําเนินคดีกับ บมจ.ทีโอที 
เนื่องจากเปนการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมาย
กําหนด  

๒. รับทราบความเห็นเลขาธิการ กสทช.ท่ีเสนอใหสํานักงาน กสทช.ดําเนินการยื่น
ฟองดําเนินคดีกับ บมจ.ทีโอที ในฐานะผูเสียหายรวม  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ : รายงานการประชุม STF(6th Special Task Force-STF) และการประชุม

คณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี ๒๑  : ตย., วภ. , ทส.  

 
มติท่ีประชุม  ๑. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา การประชุมคณะทํางานพิเศษ ครั้งท่ี ๖ (6th Special 

Task Force-STF) และการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการ
ประสานและจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี 
๒๑ (The 21st Meeting of Joint Technical  committee on 
Coordination and Assignment Frequencies along Thailand-Malaysia 
Common Border –JTC) เปนเรื่องเชิงนโยบายท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงในการ
เดินทางไปเขารวมประชุมเจรจาดังกลาว สํานักงาน กสทช. จะตองขอรับ
นโยบายจาก กสทช.กอน โดยควรจัดใหมีการประชุมเตรียมการเพ่ือกําหนด
กรอบการเจรจาและทาทีท่ีชัดเจน ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบใหสํานักงาน 
กสทช. จัดสงประเด็นตามมติท่ีประชุมคณะทํางานพิเศษ (STF) ครั้งท่ี ๖ และ 
มติท่ีประชุม JTC ครั้งท่ี ๒๑ ให ประธาน กสทช.  กสท. และ กทค. เพ่ือ



๑๒ 
 

  

พิจารณาใหความเห็นในสวนท่ีอยูในการกํากับดูแล กอนจัดสงใหสํานักงาน 
กสทช.เพ่ือประมวลสรุปนําเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณา ตอไป ดังนี้ 
๑.๑ ประเด็นดานกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (วภ.)  
   - การกําหนด Service Area ของสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ี      
        ระบบเซลลูลาร 

   - การประสานงานความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการเพ่ือปองกันและบรรเทา 
             สาธารณภัย (PPDR)  
   - แผนความถ่ี ๑๓๗-๑๗๔ MHz 
   - แผนความถ่ี ๔๓๐-๔๕๐ MHz 

๑.๒ ประเด็นดานกิจการกระจายเสียง (ทส.) 
   - แผนความถ่ีวิทยุใหมบนยานความถ่ี ๕๘๒-๘๐๖ MHz  
   - การแบงชองความถ่ีใหมบนแบนด III (๑๗๔-๒๓๐ MHz)  
   - แผนความถ่ีวิทยุยาน L( L Band หรือ ๑๔๕๒-๑๔๙๒ MHz) ตามบริเวณ   
             ชายแดนไทย-มาเลเซีย 

๑.๓  ประเด็นดานกิจการตางประเทศ  (ตย.) 
    - การเปนเจาภาพจัดการประชุม STF และการประชุม JTC ครั้งตอไป 
๒. มอบหมายให สํานักงาน กสทช .รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ ใหมีหนังสือแจงหนวยงานดานความม่ันคง อาทิ กองทัพบก สํานักงานสภา

ความม่ันคงแหงชาติ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ศอ.บต.) เปนตน เพ่ือสอบถามความเห็นเรื่องการกําหนด Service Area 
ของสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีระบบเซลลูลาร เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณา นําเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาตอไป 

     ๒.๒ ใหสํานักงาน กสทช. ใชแนวทางการเตรียมการประชุมเพ่ือกําหนดกรอบ
การเจรจาและทาที ตามมติท่ีประชุมขางตน เปนแนวทางปฏิบัติ สําหรับ
กรณีท่ีมีผูแทนสํานักงาน กสทช.ไปเขารวมประชุมระหวางประเทศในครั้ง
ตอๆไป  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : ขอเสนอแผนการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กสทช.ฉบับปรับปรุง  : เลขาธิการ กสทช. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณารายละเอียดขอเสนอแผนการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กสทช.

ฉบับปรับปรุง และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กสทช. ตามท่ี 
กสทช.ประเสริฐ และ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ เสนอ รวมท้ังไดรับฟงคําชี้แจง 
เหตุผล และขอจํากัด ในการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 
กสทช. วาเนื่องจากการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ ของสํานักงาน 
กสทช. มีความลาชา ทําใหมีขอจํากัดในการจัดทําตัวชี้วัด ( KPI) ใหมีลักษณะเปน
รูปธรรมท่ีชัดเจนแลว ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบขอเสนอแผนการปฏิบัติงานป พ.ศ.



๑๓ 
 

  

๒๕๕๕ ของเลขาธิการ กสทช.  และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ เลขาธิการ กสทช.  
ท้ังนี้ โดยใหรับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสม
มากยิ่งข้ึนดังนี้ 

                             ๑. การกําหนดหนวยวัดตามขอ ๑.๓  การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย ในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เลขาธิการ กสทช.  เปนการวัดความพึงพอใจ ซ่ึง
รูปแบบในการวัด  Scale กระทําไดยากกวาการวัดผลงานเชิงปริมาณ และ การ
จัดเก็บขอมูลบางสวนจะตองจัดเก็บจากบุคคลภายนอก  อาทิ  ผูรับบริการ  ผูบริโภค 
และผูรับใบอนุญาต  ซ่ึงควรจะตองกําหนดรายละเอียด  หลักเกณฑการวัดใหชัดเจน
มากยิ่งข้ึนท่ีประชุมจึงมอบหมายให กสทช.ประเสรฐิฯ และ กทช.ผศ.ดร.ธวชัชัยฯ รับ
ไปดําเนินการตอไป 

 ๒. การจัดทํา Corporate KPI และ Competency ในภาพรวมของสํานักงาน 
กสทช.ควรวาจางสถาบันภายนอกมาเปนผูประเมิน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางานใหดียิ่งข้ึน 

 ๓. ใหเลขาธิการ กสทช. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง วา 
ผลงานบรรลุตามเปาหมายของแผนงานเพียงใดมีขอดีขอเสียในการปฏิบัติงาน
ของตนเองท่ีผานมาอยางไร  สํานักงาน กสทช.ควรจะแกไขหรือให กสทช.ชวย
สนับสนุนแกไขอยางไร  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคล่ืนความถี่

ยาน  2.1 GHz  เพ่ือรองรับเทคโนโลยี IMT-2000 หรือ IMT Advanced 
(เพ่ิมเติม) : ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวาโดยท่ีท่ีประชุม กทค.ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕     มีมติเห็นชอบการแตงตั้ง ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท เปน 
อนุกรรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ียาน 2.1 GHz เพ่ือ
รองรับเทคโนโลยี IMT-2000 หรือ IMT Advanced (เพ่ิมเติม) ดังนั้นท่ีประชุมจึงมี
มติอนุมัติในหลักการแตงตั้ง ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท  เปนอนุกรรรมการเตรียม
ความพรอมสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ียาน 2.1 GHz เพ่ือรองรับเทคโนโลยี 
IMT-2000 หรือ IMT Advanced (เพ่ิมเติม) ตามท่ีประธาน กทค.(พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ  
ซ่ึงเปนการใชอํานาจของ กสทช.ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตาม
มติหลักการของท่ีประชุม  กสทช.ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

 



๑๔ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ : กรอบงบประมาณสําหรับภารกิจการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ IMT ยาน 2.1 
GHz : ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหาร
คล่ืนความถี่ฯ, ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการการใชเงินเพ่ือดําเนินการประมูลคลื่นความถ่ี  IMT ยาน 2.1 

GHz โดยใหยืมเงินสํารองจายของสํานักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕(๓) รายไดจาก
ทรัพยสินของสํานักงาน กสทช.ซ่ึงอํานาจในการพิจารณาเปนของ กสทช.ตามขอ 
๑๐ และ ขอ ๑๑ ของระเบียบ กทช.วาดวยการบริหารเงินรายไดจากทรัพยสินของ
สํานักงาน กสทช. พ.ศ.๒๕๕๑ ภายในกรอบวงเงิน ๖๓,๑๔๓,๙๖๐ บาท เพ่ือเปน
คาใชจายในการดําเนินการจัดประมูลไปกอน เม่ือดําเนินการประมูลคลื่นความถ่ี
เสร็จเรียบรอยแลวใหนําคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงไปหักออกจากรายไดท่ีไดจากการ
ประมูลคลื่นความถ่ีและสงใชเงินยืม คืนใหสํานักงาน กสทช. สําหรับรายไดภายหลัง
หักคาใชจายแลวเหลือเทาใดใหสํานักงาน กสทช.นําสงเปนรายไดแผนดิน ตามท่ี
สํานักงาน กสทช.เสนอ ท้ังนี้ โดยมิใหคิดคาตอบแทนคาเสียโอกาส (ดอกเบี้ยเงิน
ยืม) จากการนําเงินยืมสํารองจายของสํานักงาน กสทช.ไปใชในการดําเนินงานจัด
ประมูลคลื่นความถ่ี IMTยาน 2.1 GHz เนื่องจากการจัดประมูลคลื่นความถ่ีดังกลาว
เปนการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ :  รางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและระยะเวลาการแจงรายละเอียดการ
ใชประโยชนคล่ืนความถี่และเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคล่ืนความถี่
เพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา โดยท่ีประชุม กสท.ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบ รางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและ
ระยะเวลาการแจงรายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถ่ีและเหตุแหงความ
จําเปนในการถือครองคลื่นเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทร ทัศน   ดั งนั้ น  ท่ีประชุมจึ ง มีมติ เห็นชอบในหลักการร างประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและระยะเวลาการแจงรายละเอียดการใชประโยชน
คลื่นความถ่ีและเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีเพ่ือการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตามท่ีรองประธาน กสทช. 
(พันเอก นทีฯ) เสนอ  

                           ๒. เห็นชอบให กสท.นํารางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและระยะเวลาการ
แจงรายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถ่ีและเหตุแหงความจําเปนในการถือ



๑๕ 
 

  

ครองคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ไป
จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๒๘ แหง 
พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ :  การเดินทางไปศึกษาดูงานดานกิจการกระจายเสียงของคณะอนุกรรมการ

พิจารณาปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต ณ ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี : ดส.  
 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติใหบุคคลภายนอกซ่ึงทําหนาท่ีอนุกรรมการพิจารณาปญหาสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต จํานวน ๑๓ ราย เดินทางไปศึกษาดูงานระหวางวันท่ี ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ – ๓ กันยายน ๒๕๕๕   ณ ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี  โดย
เบิกจายจากงบประมาณโครงการเสริมสรางความรูความเขาใจตอผูทดลอง
ออกอากาศชั่วคราวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ภายในกรอบวงเงิน ๔.๕๐ 
ลานบาท รายละเอียดตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ ท้ังนี้ ตามมติท่ี
ประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ สําหรับการ
เบิกจายใหเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด 

                         ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดทําแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติ
เดินทางไปตางประเทศ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑและองคประกอบของคณะเดินทาง
ท่ีเหมาะสม ตามมติ กสทช.ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และ
นําเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาโดยเร็วตอไป ท้ังนี้โดยใหรับขอคิดเห็นของท่ี
ประชุมในประเด็นการพิจารณาอนุมัติใหอนุกรรมการท่ี กสทช.มีมติแตงตั้งเดินทาง
ไปตางประเทศ ไปจัดทําหลักเกณฑในการพิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติม และนําเสนอท่ี
ประชุม กสทช.พิจารณาในคราวเดียวกัน 

 
ประธาน ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕  ในวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

ใหท่ีประชุมทราบ กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐     น.  
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