
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ณ  หองประชุม ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ผูเขาประชุม 
  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
  
๑. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ 

๒. พันเอก นที ศุกลรัตน รองประธานกรรมการ 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

พันเอก เศรษฐพงค 

พลโท ดร.พีระพงษ 

นายสุทธิพล 

พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ 

นายประเสริฐ 

มะลิสุวรรณ 

มานะกิจ 

ทวีชัยการ 

งามสงา 

ศีลพิพัฒน 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

๘. นายธวัชชัย จิตรภาษนันท กรรมการ 

๙. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กรรมการ 

๑๐. นายประวิทย ล่ีสถาพรวงศา กรรมการ 

๑๑. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

๑๒. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 

  
ผูเขารวมประชุม 
๑.    พลอากาศเอก คณิต        สุวรรณเนตร              เลขานุการประธาน กสทช.   

๒.    นายเฉลิมชัย                 กกเกียรติกุล             ปฏิบัติหนาที่ผูบริหารระดับตน (บ๓)  

                                                                   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานัก 

                                                                   ประธานกรรมการ 

  
เจาหนาที่การประชุม 
  

 ๑. นายอารักษ โพธิทัต ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักการประชุม แล

เลขานุการ 

 ๒. นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการ 

และติดตามประเมินผล 

 ๓. นายบุญย่ิง โหมดเทศน ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนมติ 

และรายงานการประชุม 



 ๔. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานวาระ 

การประชุม 
  

 ๕. นางนภาพร เกงสาร ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง   

 ๖. นางสาวสุภาวดี สดศรี ปฏิบัติหนาที่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง   

 ๗. 

 ๘. 

นางสาวจุฑาสินี 

นางสาวอภิชญามล 

คําบํารุง 

วารุณประภา 

ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

ปฏิบัติหนาท่ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  

  

ษฎา                    ศิวรักษ                  เลขานุการ รองประธานกรรมการ 

                                       (กสทช.พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

๒.    นางวิจิตรา                       พลับประสิทธิ์             ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสํานักการคลัง 

๓.    นายจิตตศักด์ิ                   ผาสุกจิตธรรม             ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการสวนงานการคลัง 

๔.    นายสมบัติ                      ลีลาพตะ                   ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการสวนงานคดีปกครอง 
ระเบียบวาระที่ ๑    :    เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  
                                   ๑. วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กสทช.จะไปบันทึกเทปท่ีสถานีโทรทัศนโมเดิรน

(ชอง ๙) เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มีการกลาว

อาเศียรวาท การแตงกายชุดปกติขาวไมสวมหมวก ขอให กสทช. ทุกทานไปพรอ

สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน (ชอง ๙) อยางชาไมเกิน ๑๖.๓๐ น.   เน่ืองจากเปนการแพรภ

ทางทีวี   ขอใหตรวจสอบการแตงกายใหสวยงามและเรียบรอยถูกตองดวย 

๒.   สํานักงาน กสทช.จะจัดใหมีการประชุมสํานักงานฯ เดือนละครั้ง เพื่อติดตามความกาว

ของงานท่ีมอบหมายและรับฟงปญหาขัดของตางๆ จากผูบริหารของสํานักงาน กสทช. 

จะเชิญหัวหนา สํานักงาน กสทช.เขตตางๆ มารวมดวย 

๓.   วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และวันจันทรที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ขอเชิญ กสทช

ทานรับฟงบรรยายพิเศษประเด็นกฎหมาย เน่ืองจากวิทยากรผูบรรยายวางไมพรอม

สําหรับในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จะมีผูบรรยาย ๒ ทาน คือ นายดิสทัต โหตระกิ

จากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย 

ประธาน TDRI ทั้งสองทานเปนผูมีสวนรวมในการยกรางกฎหมายจะมาเลาใหฟงความ

เปนมาเปนไป โดยจะเริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น. ที่หองประชุมช้ัน ๑๒  และ      วันจันทรที่ 

พฤศจิกายน ผูบรรยายคือ ดร. ฤทัย หงสสิริ หากกรรมการทานใดจะเสนอวิทยากรเพิ่ม

อีกก็ได และจะขอใหเชิญท่ีปรึกษาเขารวมดวย  

๔. วันนี้จะมีการหารือกันในเร่ืองแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี ซึ่งเปนการดําเนินงาน

มาตรา ๔๘ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ระบุไววาอยางน

จะตองมีแนวทางกําหนดไว ๔ รายการ ไดแก ๑) รายละเอียดเกี่ยวกับตารางกําหนดค

ความถ่ีทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถนํามาใชประโยชนได  ๒) แนวทางดําเนินการเก่ีย

คล่ืนความถ่ีระหวางประเทศ  ๓) รายละเอียดเก่ียวกับคล่ืนความถี่ที่กําหนดใหใชในกิจ



  

มติที่ประชุม              รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช.รับไป

ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
ระเบียบวาระที ่๒   :    รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

  
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่๕/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ตามที่สํานักงาน

กสทช.เสนอ โดยมีขอแกไขเพิ่มเติมขอความของมติที่ประชุมในวาระท่ี ๖.๑ ดังนี้ 

                            “   ๑. โดยที่ขณะนี้ กสทช. ไดเขามาปฏิบัติหนาที่แลว และเพื่อมิใหการบริหารจัดการสถานี

วิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ขัดหรือแยงกับ พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.

๒๕๕๓ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการนับจากนี้ไปถูกตองและสอดคลองกับบทบัญญัติ

ของกฎหมาย ที่ประชุมจึงมีมติใหระงับการดําเนินการใดๆ ในการจัดทําสัญญาหรือ

ขยายสัญญาใหแกเอกชนเพื่อประกอบกิจการและดําเนินงานสถานี

วิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. จนกวาจะมีการดําเนินการตามขอ ๒ ทั้งนี้ เน่ืองจากจะมีผล

ผูกพันตอการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการอนุญาตใหหนวยงานประกอบกิจการตาม

เง่ือนไขและเจตนารมณกฎหมาย  ตามที่ กสทช.สุภิญญาฯ เสนอ   

  ๒. ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช.ไดรายงานวาสัญญาการรวมผลิตรายการสถานี

วิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. สามารถใหส้ินสุดลงไดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดย 

สํานักงาน กสทช.ตองแจงคูสัญญาทราบลวงหนากอน ๓๐ วัน และเพื่อใหการ

ดําเนินงานดังกลาวขางตนเปนไปดวยความรอบคอบ ที่ประชุมจึงมอบหมายให

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) เปนผูพิจารณาเรื่อง 

แนวทางการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ใหสอดคลองกับบทบาท

ของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการฯ ตอไป” 

  

หมายเหต ุ                    ในระหวางการรับรองรายงานการประชุม กสทช.คร้ังที่ ๕/๒๕๕๔ วาระที่ ๖.๑ และวาระท่ี ๖.๓

กสทช.สุทธิพลฯ ไดนําเรียนใหที่ประชุมทราบเร่ืองขอสังเกตกรณี กสทช.มีมติเร่ืองแนว

ทางการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ใหสอดคลองกับบทบาทของ

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการฯ และขอสังเกตกรณี

กสทช.มีมติเห็นชอบใหนําโครงสรางชั่วคราวของสํานักงาน กสท.ไปประกาศในราช

กิจจานุเบกษา     รายละเอียดตามบันทึกท่ี ทช.๑๐๐๓.๕/๐๒๔ ลงวันที่ ๑๕



  
ระเบียบวาระที่ ๓    :    รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. 
  
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  วันพุธที่  ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๔ 
  

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๕๔  วันพุธที ่ ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๔  ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ :   รายงานการดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยของสํานักงาน กสทช. 
  

หมายเหต ุ                  สํานักงาน กสทช.ยังไมไดนําเสนอรายงานการดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยของ

สํานักงาน กสทช. ใหที่ประชุมทราบในการประชุมคร้ังนี้ ซึ่งจะไดรายงานใหที่ประชุมทราบใน

การประชุมคร้ังตอไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๔    :   เรื่องเพื่อทราบ    
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ :   รายงานความกาวหนาและสถานะการดําเนนิคดปีกครองที่ กสทช., สํานักงาน กสทช.,

ลสทช., คณะกรรมการ,คณะอนุกรรมการหรือพนักงาน สํานักงาน กสทช. ถูกฟองตอ
ศาลปกครอง ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๔  : ปฏิบัติหนาที ่ เลขาธิการ กสทช.(นาย
ฐากรฯ) ,กม. 

  

มติที่ประชุม              ๑. รับทราบรายงานความกาวหนาและสถานะการดําเนินคดีปกครองที่ กสทช., สํานักงาน กสทช., 

ลสทช., คณะกรรมการ,คณะอนุกรรมการหรือพนักงาน สํานักงาน กสทช. ถูกฟองตอ

ศาลปกครอง ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๔   จํานวน ๖๐ คดี ตามที่สํานักงาน กสทช.

เสนอ ดังนี้ 

๑.๑   คดีที่ กสทช.ถูกฟองรองดําเนินคดีตอศาลปกครองดานกิจการโทรคมนาคม 

จํานวน ๔๖ คดี 

๑.๒   คดีที่ กสทช. ถูกฟองรองดําเนินคดีตอศาลปกครองดานกิจการ กระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน จํานวน ๒ คดี 

๑.๓   คดีที่ สํานักงาน กสทช., ลสทช., คณะกรรมการ, คณะกรรมการหรือพนักงาน

สํานักงาน กสทช. ถูกฟองตอศาลปกครอง จํานวน ๑๒ คดี 

 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช.รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณา     

     ดําเนินการตอไป ดังนี้ 



๒.๑   การจัดทํารายงานความกาวหนาและสถานะการดําเนินคดีปกครองท่ี กสทช.

,  สํานักงาน กสทช.,  ลสทช.,  คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการหรือพนักงาน 

สํานักงาน กสทช. ถูกฟองตอศาลปกครองในคร้ังตอไป ใหเพิ่มเติมขอมูลสรุป

ภาพรวมทั้งหมดของคดีตามขอ ๑.๑-๑.๓ และคดีที่มีความสําคัญและจําเปน

เรงดวนในการดําเนินงานเปนเอกสารหนาแรกเพ่ือใหที่ประชุมไดรับทราบดวย 

๒.๒   สํานักงาน กสทช.ควรตรวจสอบคดีปกครองท่ียังอยูในกระบวนการทางศาล ซึ่ง

เห็นวาควรยุติและจําหนายคดี  โดยอาจตองยกเลิกประกาศ กทช.ฉบับเดิม อาทิ 

ประกาศ กทช.ในสวนท่ีเก่ียวกับการดําเนินการเรื่อง ๓G เปนตน รวมทั้ง

พิจารณาศึกษาถึงผลกระทบดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาประกอบดวย แลว

นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาตอไปตามที่รองประธานกรรมการ (กสทช.พันเอก นที

ฯ) เสนอ 

  
ระเบียบวาระที่  ๔.๒ :  งบการเงินของสํานักงาน กสทช.สําหรับไตรมาสที่ ๓ ส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๔ : ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ กสทช.(นายฐากรฯ) ,คง. 
  

มติที่ประชุม                 ๑.  ที่ประชุมไดพิจารณางบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสที่ ๓ ส้ินสุดวันที ่

๓๐  กันยายน ๒๕๕๔  ซึ่งสํานักงาน กสทช.ไดดําเนินการตามขอ  ๗๘     ของระเบียบ 

กทช.วาดวยการจายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๘  ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

แลว มอบหมายใหสํานักงาน กสทช.ไปหารือ กสทช.ธวัชชัยฯ  เพื่อกําหนดความ

เหมาะสมของรูปแบบ   และ ขอมูลของงบกระแสเงินสดเพื่อใหการนําเสนอมีความ

ชัดเจนมากย่ิงขึ้น   แลวจึงนําเสนอที่ประชุมอีกคร้ังหนึ่ง 

๒.  มอบหมายให สํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของท่ีประชุมเร่ืองรูปแบบการนําเสนอใน

ประเด็นตางๆ  ไปเปนขอมูลในการพิจารณาจัดทํางบการ เงินสําหรับไตรมาสตอๆ ไป

เพื่อใหมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น อาทิ ขอมูลเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท่ีมีอยู

จํานวนมาก และเงินในสวนของกองทุนฯ และหน้ีสงสัยจะสูญ ซึ่งยังไมมีรายละเอียดที่

ชัดเจน 
ระเบียบวาระที่  ๕   :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ :  รางแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ. .... ) : รองประธานกรรมการ (กสทช.พันเอก 

เศรษฐพงคฯ) 
  

มติที่ประชุม              ๑. ที่ประชุมไดพิจารณาการปรับปรุงแกไขรายละเอียดราง แผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ. 

....)     ตามที่รองประธานกรรมการ (กสทช.พันเอก เศรษฐพงคฯ) เสนอ ใหเหมาะสม

และครอบคลุมตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ี

ประชุมในประเด็นตางๆ ทั้งในเร่ืองของวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ตลอดจน

ยุทธศาสตรที่เก่ียวของตางๆ ทั้งนี้ โดยมอบหมายใหรอยโท เจษฎา ศิวรักษ ผูชี้แจง รับ



๑.๑   ใหตัดขอความในอารัมภบท “ โดยใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป ดังนี้ ” ออก โดยใหนําขอความดังกลาวไปไวสวนทาย

ของประกาศรางแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ. .... ) 

๑.๒   ขอ ๑ วิสัยทัศน  ใหปรับปรุงแกไขขอความเดิมเพื่อใหมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น

ดังนี้ “ บริหารคล่ืนความถ่ี เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในระดับชาติ

ระดับภูมิภาค และ ระดับทองถ่ิน โดยใหคํานึงถึงการแขงขันโดยเสรีอยางเปน

ธรรมและใหมีการกระจายการใชประโยชนโดยท่ัวถึงในกิจการดานตางๆ ทั้งใน

ดานการศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐ ประโยชนสาธารณะอื่น” 

๑.๓   ใหปรับขอความในขอ ๓. บทวิเคราะหสภาพแวดลอมคล่ืนความถ่ีและกิจการ

โทรคมนาคม ตามความเห็นของ กสทช.พลเอก สุกิจฯ โดยใหไปเรียบเรียง สรุป

เน้ือหาและถอยคําใหชัดเจนและกระชับและนําไปเพ่ิมเติมไวในสวนของคํานํา 

๑.๔ ใหคงขอความตามรางเดิมที่จัดทําไวในขอ  ๓ , ๔ ,  ๕.๑ , ๗.๒.๒ , ๗.๒.๕  ,

๗.๓  ๗.๕  , ๗.๖  และ ๙.๒  

๑.๕ ใหเพิ่มขอ ๕ เคร่ืองมือในการบริหารคล่ืนความถ่ี ประกอบดวย 

                                          ๑) ตารางกําหนดคล่ืนความถ่ี (Spectrum Allocation Map) 

                                          ๒) แผนความถ่ีวิทยุ (Spectrum Allotment) 

                                          ๓) การจัดสรรคล่ืนความถ่ี (Spectrum Assignment)            

                                  ๑.๖   ใหตัดขอความในวรรคแรกของขอ ๕ กรอบแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี โดยใชขอความ

ใหมดังนี้  “ กรอบแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี มีแนวทางการดําเนินงาน

ดังนี้”  

๑.๗ ใหตัดขอความในขอ ๕.๕  คําวา “ใหมีการ....” ออก 

๑.๘         ใหตัดขอความในขอ ๕.๗  ออก 

๑.๙  ใหตัดขอความในขอ ๖.๑  บรรทัดท่ี ๒ คําวา “ และกลไกการประสานงาน ในสวน

ของผูประกอบกิจการท่ีมีสวนเกี่ยวของ” 

๑.๑๐ ใหเพิ่มเติมขอความในขอ ๖.๕  ขอความ “ภายใตกรอบเวลาท่ีกําหนดไว” ตอทาย

ขอความเดิม 

๑.๑๑ ใหตัดขอความในขอ ๖.๗   ๗.๖.๓  - ๗.๖.๕  และ ๗.๗.๘ ออก 

๑.๑๒ ขอ ๗.๑ ใหแกไขใหมเปน “ การดําเนินการเก่ียวกับคล่ืนความถ่ีระหวางประเทศ

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนกิจการวิทยุคมนาคม กิจการ

โทรคมนาคม และกิจการอื่น มีแนวทางดังนี้ ” 

๑.๑๓       ใหเพิ่มเติมขอความในขอ ๗.๑.๑  “โดยคํานึงถึงประโยชนของประเทศเปน

สําคัญ”  ตอทายขอความเดิม 

๑.๑๔ ใหตัดขอความวา กลไกการประสานงาน ในขอ ๗.๑.๒ ออก  กลไกการ



๑.๑๕ ใหแกไขขอความในขอ ๗.๒.๑ แกไขใหมเปน “กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

หนวยงานของรัฐท่ีนําคล่ืนความถ่ีไปใหผูอื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต 

สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งผานการตรวจสอบโดย กสทช.

แลว ใหคืนคล่ืนความถ่ีเม่ือส้ินสุดอายุการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญานั้น” 

๑.๑๖ ขอ ๗.๔ ใหเพิ่มเติมขอความ “ยุทธศาสตรการใชงานคล่ืนความถ่ีดานภารกิจเพือ่

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเพื่อประโยชนสาธารณะ” 

๑.๑๗ ใหเพิ่มเติมขอความในขอ ๗.๖.๑  โดยเพิ่มขอความ “ ภายใน ๔ ป นับแตวันที่

แผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ีใชบังคับ” 

๒.   อยางไรก็ดี ในขอ ๗.๒.๓  ที่เก่ียวกับยุทธศาสตรการคืนคล่ืนความถ่ีเพื่อนําไปจัดสรรใหม

หรือปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ในกรณีผูไดรับอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีโดยชอบดวย

กฎหมายที่ไมไดกําหนดอายุการใชงานคล่ืนความถี่ไว และในขอ ๗.๒.๔ ที่เก่ียวกับการ

กําหนดระยะเวลาการคืนคล่ืนความถ่ีที่ระบุไววาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความจําเปน

ในการบริหารคล่ืนความถ่ีเพื่อประโยชนสาธารณะ นั้น ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา

เพื่อใหเกิดความรอบคอบในการกําหนดระยะเวลาในการคืนคล่ืนความถ่ีดังกลาวให

เปนไปตามมาตรา ๘๓ วรรคทาย ตามที่ พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓

กําหนดไว รวมทั้งเพื่อใหเกิดความชัดเจนในกรณีที่อาจมีความจําเปนตองมีการ

เปล่ียนแปลงกําหนดระยะเวลาการคืนคล่ืนความถี่ที่กําหนดใหสอดคลองกับขอเท็จจริงที่

ผูไดรับอนุญาตอาจตองใชเวลาในการดําเนินการอีกระยะหนึ่งในชวง Transition เพื่อมิ

ใหเกิดผลกระทบกับผูใชบริการเม่ือมีการคืนคล่ืนความถ่ี ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติ

มอบหมายใหรอยโท เจษฎาฯ ผูชี้แจงและคณะเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการยกรางแผนฯ

ไปวิเคราะหและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในประเด็นขอ ๗.๒.๓

และ ๗.๒.๔ ดังกลาว ทั้งนี้ โดยใหนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมในการประชุมนอก

รอบในวันอังคารท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กอนนําเขาสูการพิจารณาในการประชุม

กสทช. ในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อเปนมติที่ประชุมอยางเปนทางการตอไป

สําหรับประเด็นการวิเคราะหและศึกษาขอมูลเพิ่มเติม อาทิ การวิเคราะหในแงความ

เหมาะสมทางเศรษฐศาสตรของระยะเวลาการลงทุนและการคืนทุน การวิเคราะห

เทียบเคียงกับระยะเวลาท่ีกําหนดไวของอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบที่สามท่ีไดเคยมีการศึกษาไว ตลอดจนการศึกษาขอมูลกรณีศึกษาตัวอยางจาก

ตางประเทศ รวมถึงการศึกษาขอมูลรายละเอียดของจํานวนผูรับอนุญาตใหใชคล่ืน

ความถ่ี และระยะเวลาการอนุญาตที่ยังเหลืออยู เปนตน 

  

หมายเหต ุ              อนึ่ง ในการพิจารณารางแผนแมบทบริหารคล่ืนความถ่ี ขอ ๗.๒  ยุทธศาสตรการคืนคล่ืนความถ่ีเพื่อ

นําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคล่ืน ในขอ ๗.๒.๓ กรณีผูไดรับอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี

โดยชอบดวยกฎหมายที่มิไดกําหนดอายุการใชงานคล่ืนความถ่ีไว นั้น กสทช.สุภิญญาฯ ขอ



                            
ระเบียบวาระที่ ๖    :    เรื่องอ่ืนๆ 
  
ระเบียบวาระที่ ๖.๑ :   การขอลาออกจากการปฏิบัติหนาที่โฆษก กสทช. : กสทช.สุทธิพลฯ 
  

มติที่ประชุม                รับทราบเรื่องการขอลาออกจากการปฏิบัติหนาที่โฆษก กสทช. ตามที่ กสทช.สุทธิพลฯ ไดแจง

ใหที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ โดย กสทช.สุภิญญาฯ จะปฏิบัติหนาที่โฆษก กสทช. ตอไป 

 


