
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ 

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชมุ ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
____________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์  รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ กรรมการ 
๕. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง่า กรรมการ 
๖. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์  กรรมการ 
๗. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๘. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ กรรมการ 
๙. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๐. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๑. นายฐากร  ตัณฑสิทธ์ิ  เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
๒. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล  รองเลขาธิการ กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย์  เจียรานุชาติ  ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กร 
๓. นายบุญย่ิง  โหมดเทศน์  ผู้อํานวยการส่วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้อํานวยการส่วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท์ ผู้อํานวยการส่วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๖. นางนภาพร  เก่งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพยุงทรัพย์  เรืองสม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค์กร 
๑๓. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑.  พลอากาศตรี ดร.ธนพันธ์ุ  หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นางอัจฉรา  ปัณยวณิช ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล   
๓. นางนุสรา  หนาแน่น  ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๔. นายสมสกุล  ชัยกาญจนาศักด์ิ ผู้เช่ียวชาญ (ช ๒)  
  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักการคลัง  
๕. นายนทชาติ  จินตกานนท์ ผู้เช่ียวชาญ (ช ๒)  
  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสาํนักการต่างประเทศ   
๖. นางสาวสมจิตต์  สาสนรักกิจ ผู้อํานวยการส่วน สํานักการต่างประเทศ 
๗. นายจิตต์ศักด์ิ  ผาสุกจิตธรรม ผู้อํานวยการส่วน สํานักการคลัง 
๘. นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ ผู้อํานวยการส่วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี    
๙. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม ผู้อํานวยการส่วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๐. นางสาวพรทิพา  ตันติพัฒนะมนตรี ผู้อํานวยการส่วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๑. นางสาวลลิดา  อันยะวรรธนะ ผู้อํานวยการส่วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๒. นางสาวชาลินี  วังอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๓. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
  และการประชุม 
๑๔. นายวีรศักด์ิ  แก้วศรีดํา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยโีทรคมนาคม 



๓ 
 

๑๕. นางสาววรุณรัตน์  กิจภากรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๖. นางสาวนรีกานต์  บางอ้อ  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักบริหารคลื่นความถ่ี  
๑๗.  นายจักรพงษ์  พ้ืนอินต๊ะศรี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง   
  สํานักการคลัง 
๑๘. นายสรรเสริญ  สงวนศักด์ิ บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
๑๙. นายธนัญชัย  โรจน์รุ่งเรือง  บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น.  
 
ประธาน     กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
 ๑. วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสํานักงาน กสทช. แห่งใหม่      
ณ จังหวัดนนทบุรี โดยมีประธาน กสทช. กรรมการ กสทช. เลขาธิการ กสทช. 
ผู้บริหารและพนักงานสํานักงาน กสทช. และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี      
ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบก และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ 
ซึ่งมีพิธีบวงสรวงและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงบ่ายของวันดังกล่าวด้วย 
ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมพิธี และขอบคุณเลขาธิการ กสทช.ที่ได้
ดําเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย           

 ๒. วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
การประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๑๘๐๐ MHz เพ่ือนําไปให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในระบบ 4G โดยมีผู้เข้าร่วมการประมูล จํานวน ๔ ราย ได้แก่ ๑) บริษัท   
แจส โมบาย บรอดแบนด์ จํากัด  ๒) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ๓) บริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด และ ๔) บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล  
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ซึ่งผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตแรก (Lot 1) ได้แก่ 
บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด มูลค่าที่ เสนอ  
๓๙,๗๙๒ ล้านบาท และใบอนุญาตที่ ๒ (Lot 2) ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์    

  ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด มูลค่าที่เสนอ ๔๐,๙๘๖ ล้านบาท รวมวงเงิน      
ที่ประมูลทั้งสิ้น จํานวน ๘๐,๗๗๘ ล้านบาท ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน
โดยเฉพาะประธานและกรรมการ กทค . ตลอดจนเลขาธิการ กสทช .         
รองเลขาธิการ กสทช. ที่อยู่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องทุกท่านที่ร่วมกันจัดการประมูลให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญของสื่อต่างๆ โดยได้ช่ืนชมการจัดประมูลในครั้งน้ีว่า



๔ 
 

ดําเนินการได้เรียบร้อย นอกจากน้ี ยังมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลการประมูล
คลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคมย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz มาร่วม
สังเกตการณ์ด้วย ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันเปิดการ
ประมูล  

                    ๓. วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประธาน กสทช. เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจําปี ๒๕๕๘  ณ วัดทิพย์สุคนธาราม อําเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้ยอดเงินรวมทั้งสิ้นจํานวน ๓,๙๗๑,๔๕๗ บาท        
ซึ่งจะมีทยอยเพ่ิมเติมเข้ามาอีกอาจจะถึง ๔ ล้านบาท นอกจากน้ี ภายหลัง
เสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้แก่โรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียง จํานวน ๕ แห่ง 
ซึ่งการดําเนินงานได้เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณกรรมการ 
กสทช. ที่ไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน และสํานักงาน กสทช. ที่ได้ดําเนินการ
เตรียมการพิธีดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๘ 
    

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑  :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช .  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันพุธที่          

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันพุธที่   

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ   
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒  :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ : ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นทีฯ) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ตามเอกสารที่ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นทีฯ) เสนอ       

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓   :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ฯ) 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม       

ตามเอกสารที่ประธาน กทค. (พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ฯ) เสนอ   
 
ระเบียบวาระที่  ๔    :   เรื่องเพื่อทราบ  
 
 เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน    
๗ เรื่อง ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบั ติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน  กสทช .          

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือน
กันยายน ๒๕๕๘ :  รองประธาน กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.    

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 
๒๕๕๘ จํานวน ๒ ท่าน ได้แก่ พลเอก บุญเลิศ  แก้วประสิทธ์ิ  และนายวรรณชัย  
สุวรรณกาญจน์  ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้าง  
ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามเอกสารที่ รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) เสนอ  

 
ระเบยีบวาระที่ ๔.๒ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 

ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๘  :  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ   
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย          

จิตรภาษ์นันท์) จํานวน ๓ ท่าน ได้แก่  นายสวัสด์ิ  รัฐพิทักษ์สันติ (ระหว่างวันที่     
๑ กรกฎาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘) นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์  และนายทศพร ซิมตระการ  
(ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๘) ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง 
ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ    
ผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ เสนอ  



๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  : รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สําหรับงวด 
๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  ภบ.  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  

สําหรับงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๙ (๗)  
ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ    ๑. กสทช.ประวิทย์ฯ มีประเด็นข้อสังเกตเร่ืองขอให้สํานักงาน กสทช. รับไป

พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน อาทิ ความถูกต้องของงบการเงิน การใช้จ่ายงบประมาณที่ล่าช้ากว่า
แผนที่กําหนดไว้ การไม่สามารถประเมินผลโครงการเนื่องจากไม่มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด/เป้าหมายที่ชัดเจนไว้ รวมท้ังเร่ืองการจัดซื้อ/จัดจ้าง ซึ่งพบปัญหา
หลายลักษณะ เช่น มีการดําเนินการก่อนเซ็นสัญญาจ้าง ไม่มีการส่งหลักฐาน
การส่งงวดงาน มีการส่งงานไม่ครบโดยไม่มีการปรับ มีการวางหลักประกันไม่ครบ 
มีการทําสัญญาจ้างในวันเดียวกับวันที่เริ่มดําเนินการ เป็นต้น ทั้งน้ี ควรต้องมีการ
ปรับปรุงเพ่ือไม่ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในตรวจพบปัญหาเหล่าน้ีอีก 

 ๒. กสทช. รศ.ประเสริฐฯ ขอให้สํานักงาน กสทช. เร่งดําเนินการตามเอกสาร
บทสรุปผู้บริหาร โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ ใ ช้งานได้
ครอบคลุมทั้งระบบพัสดุและการเงิน  

 ๓. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๒๐๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๔.๓ ดังน้ี 

 “ดิฉันมีข้อสังเกตต่อรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ    
ตรวจสอบภายใน สําหรับงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘            
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบภายในแจ้งผลการตรวจสอบต่อ กสทช. ตามมาตรา ๖๘ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยเห็นว่า     
ผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษน้ัน มีบางกรณี 
ที่สมควรรวมรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีคุณลักษณะและประเภทเดียวกันเพ่ือให้
เกิดความประหยัด คุ้มค่า และโปร่งใสในขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น (๑) โครงการ
เช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและข่ายสื่อสารข้อมูล ตามสัญญาเลขท่ี 
ส.พย. (ทภ.)(ช) ๐๐๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กับ บริษัท ทริปเปิลที 
อินเทอร์เน็ต จํากัด มูลค่า ๓,๑๓๕,๕๒๘ บาท และ (๓) โครงการเช่าใช้บริการ
เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลสําหรับควบคุมระยะไกล (Remote Control) ตามสัญญา
เลขที่ ส .พย . (ทภ . )(ช) ๐๐๐๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘     
กับบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จํากัด มูลค่า ๑๙,๕๖๗,๓๓๘.๒๔ บาท 
รวมถึงกรณีที่หากสํานักงาน กสทช. มีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้า 
อาจไม่จําเป็นต้องดําเนินการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ เช่น (๔) โครงการจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัยของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 



๗ 
 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (สํานักงาน กสทช.) ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ส.พย.(พย.)(จ)๐๐๒๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กับบริษัท 
เอเชีย ซิเคียวริต้ี เมเนจเม้นท์ จํากัด มูลค่า ๓,๔๘๐,๓๒๔.๘๐ บาท และ    
(๕) โครงการจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (แอพลิเคชั่น)“ตู้แดงออนไลน์” 
ตามใบสั่งจ้างเลขที่ บ.พย. (ปท.๑)(จ) ๐๑๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๕๘ กับบริษัท จูเลียตซอฟต์ จํากัด มูลค่า ๗,๗๒๗,๔๙๐ บาท ดิฉันจึงเห็นว่า
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะข้างต้น จึงเป็นกรณีที่สํานักงาน กสทช. ควรนําไปใช้ 
ในการปรับปรุงในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างต่อไป” 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔   : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘ : ทท. ดท. คท. มท. 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘  ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕   : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ : ทท.  
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖  : งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวด ๙ เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๘  :  ลย. 
 

มติที่ประชุม รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวด ๙ เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตามข้อ ๗๘ ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับ การจ่าย 
และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ    ๑. กสทช.ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเร่ืองงบการเงิน ในประเด็นเรื่องความไม่สมดุล 
ของการเพ่ิมขึ้นของรายได้กับรายจ่าย เน่ืองจากรายจ่ายมีการเพ่ิมขึ้นถึง ๔ – ๕ เท่า 
จึงควรจะต้องตรวจสอบว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะเมื่อ
ข้อเท็จจริงในการเบิกจ่ายมีการเบิกจ่ายช้ากว่าแผนแต่เหตุใดงบรายจ่ายกลับมีการ
เติบโตข้ึนอย่างมาก รวมทั้งประเด็นลูกหน้ีค่าธรรมเนียมควรจะต้องติดตาม 
เพ่ือมิให้ขาดอายุความ ที่สําคัญคือลูกหน้ีค่าธรรมเนียมเลขหมาย ซึ่งมีรายใหญ่



๘ 
 

เพียงรายเดียวจํานวนกว่า ๖๖๐ ล้านบาท ส่วนลูกหน้ีค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ   
ส่วนใหญ่ก็มีอายุเกินกว่า ๓๐ วันแล้ว 

 ๒. กสทช. รศ.ประเสริฐฯ มีข้อสังเกตในสรุปเปรียบเทียบงบการเงินของสํานักงาน 
กสทช. ซึ่งไม่ได้จัดทําบทวิเคราะห์สาเหตุรายได้/รายจ่ายที่เพ่ิมขึ้น และ     
การบันทึกเรื่องหน้ีที่บันทึกเป็นหน้ีสงสัยจะสูญ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗  : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ) 

ประจําเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ) 
ประจํา เดือนสิงหาคม  – เดือนตุลาคม  ๒๕๕๘  จํานวน  ๓  ท่าน  ได้แ ก่            
นายสมัคร  เชาวภานันท์  นายสุนทร  เหมทานนท์ และ นายภาณุ ต่อตระกูล  ทั้งน้ี 
ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารที่ กสทช. 
พลโท ดร. พีระพงษ์ ฯ เสนอ  

 
ระเบยีบวาระที่  ๕  :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑ :   เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ :  ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : กสท. กส. มส. 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ    
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช.       
ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี  

 ๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง  
  ๑.๑ ให้ นายอารี สวัสดี  พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ  
  ๑.๒ แต่งต้ัง นายวิษณุ ปานวร  เป็นอนุกรรมการแทน   
 ๒. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและกํากับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์  
  ๒.๑ ให้ พลโท ศักดา แสงสนิท  พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ  
  ๒.๒ แต่งต้ัง นายอารี สวัสดี  เป็นอนุกรรมการแทน  
 ๓. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓.๑ ให้พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ  พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ  
  ๓.๒ แต่งต้ัง พลโท ศักดา แสงสนิท  เป็นอนุกรรมการแทน 



๙ 
 

 ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ
ของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ 
๕.๓ และมติ ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
วาระที่ ๕.๖  

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการ   
ในคณะอนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๒  :  เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ :  แผนปฏิบัติการปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีย่าน ๒๓๐๐ – ๒๔๐๐ เมกะเฮิรตซ์ 

ในกิจการวิทยุคมนาคม สําหรับหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ  : กทค.  
คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพื่อความม่ันคงของรัฐ  คภ.  

 
มติที่ประชุม            ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการตามผลการพิจารณาของ กทค.       

ต่อร่างแผนปฏิบัติการปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีย่าน ๒๓๐๐ – ๒๔๐๐ เมกะเฮิรตซ์    
ในกิจการวิทยุคมนาคม สําหรับหน่วยงานเพ่ือความม่ันคงของรัฐ โดยยกเว้น 
ไม่ต้องเปิดเผยร่างแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบ เน่ืองจาก
ข้อมูลในร่างแผนฯ เป็นข้อมูลช้ันความลับมากของหน่วยงานราชการ ทั้งน้ี 
เพ่ือให้เป็นไปตาม มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี       
ให้สํานักงาน กสทช. ส่งแผนปฏิบัติการปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีย่าน ๒๓๐๐ 
– ๒๔๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ในกิจการวิทยุคมนาคม สําหรับหน่วยงานเพ่ือความ
มั่นคงของรัฐ ให้หน่วยงานความมั่นคงพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งผล
การพิจารณาให้ทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด และให้สํานักงาน กสทช. 
ประมวลสรุปนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  

       อน่ึง กสทช.สุภิญญาฯ จะจัดทําบันทึกข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจัดส่งให้        
ในภายหลัง และ กสทช.ประวิทย์ฯ เปิดเผยความเห็นในประเด็นผลกระทบ  
ต่อบุคคลภายนอก โดยจะจัดทําความเห็นส่งให้ในภายหลัง 

 ๒. รับทราบแผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร
คลื่นความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุ
คมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 



๑๐ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่องแผนปฏิบัติการปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีย่าน 
๒๓๐๐ – ๒๔๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ในกิจการวิทยุคมนาคม สําหรับหน่วยงาน   
เพ่ือความม่ันคงของรัฐ 

 ๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๒๐๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๒.๑ ดังน้ี 

 “การปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถ่ีย่าน ๒๓๐๐-๒๔๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ในกิจการ
วิทยุคมนาคมสําหรับหน่วยงานเพ่ือความมั่นคงของรัฐ โดยกําหนดการใช้งาน
คลื่นความถ่ีในช่วงความถี่ ๒๓๗๐-๒๔๐๐เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นการปรับลด
จํานวนความกว้างแถบความถ่ีลงจากเดิม ๖๗.๓๐ เมกะเฮิรตซ์ เป็น ๓๐ 
เมกะเฮิรตซ์ ดิฉันจึงเห็นว่าในกรณีน้ีเป็นการกําหนดแนวทางการใช้คลื่นความถ่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจน อีกทั้งการที่ กสทช. มีมติมอบหมายให้
สํานักงาน กสทช. จัดส่งร่างแผนฯ ให้หน่วยงานความม่ันคงพิจารณาให้
ความเห็นก่อนย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาและบังคับใช้ต่อไป” 

 ๓. กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกด่วนที่สุด ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๕๙ ลงวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๒.๑ ดังน้ี 

  “เน่ืองจากสํานักงาน กสทช. ยืนยันว่าร่างแผนปฏิบัติการปรับปรุงการใช้  
คลื่นความถ่ีย่าน ๒๓๐๐-๒๔๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ในกิจการวิทยุคมนาคมสําหรับ
หน่วยงานเพ่ือความมั่นคงของรัฐ เป็นแนวทางภายในที่จะไม่มีการบังคับใช้
ทั่วไปและไม่มีผลใช้บังคับกับหน่วยงานภายนอก ประกอบกับข้อมูลใน      
ร่างแผนปฏิบัติการฯ เป็นข้อมูลช้ันความลับมากของหน่วยราชการ จึงไม่
เปิดเผยร่างแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ ในช้ันน้ีผมจึงไม่
ติดใจและเห็นชอบตามสิ่งที่สํานักงาน กสทช. เสนอมาได้ อย่างไรก็ตาม      
ผมขอยืนยันในหลักการว่า ในกรณีที่ร่างแผนปฏิบัติการฯ ตามที่เสนอ จะมีผล
ใช้บังคับกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกให้ต้องปฏิบัติตาม ก็ต้องมี
การเปิดเผยข้อมูลในร่างแผนปฏิบัติการฯ ให้บุคคลภายนอกหรือหน่วยงาน
ภายนอกท่ีได้รับผลกระทบทราบด้วย” 

   

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : การปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เป็นร่างประกาศ กสทช. : กทค.  ทท.  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. กรณีการปรับปรุง

แก้ไขประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและ
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองในกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๑๑ 
 

 ๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ 
กทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับแก้ไขโดยตัด
ข้อความในข้อ  ๓ (๒ )  ของร่างประกาศ กสทช .  ดังกล่าวออกไปและ    
นําประกาศดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก่อนนําไปลงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการ
ส่ง เสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเ น่ืองในกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นร่างประกาศ กสทช. 

  
ระเบียบวาระที่  ๕.๓  : เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ
 จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) ครั้งที่ ๕       
 ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและ
 กิจการวิทยุคมนาคม : กสท. กทค. คภ. 
 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ

ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย– กัมพูชา (JTC) ครั้งที่ ๕  
(The 5th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand - Cambodia Common 
Border Meeting – JTC)  ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗  
สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ตามเอกสารที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 ๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต่อบันทึกความตกลงร่วม
ในส่วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) การประชุม Working 
Group 1 (Telecommunication Services) และการประชุม Working Group 2 
(Broadcasting Services) ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค
ว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย– กัมพูชา (JTC) 
ครั้งที่ ๕ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : การกําหนดท่าทีเบื้องต้นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค    
ว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย– มาเลเซีย 
(JTC) ครั้งที่ ๒๘ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : กสท. กทค. คภ. 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต่อการ

กําหนดท่าทีเบ้ืองต้นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย– มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๘ 
(The 28th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment  of Frequencies along Thailand- Malaysia Common Border–JTC)       
ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการ 
วิทยุคมนาคม ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัด
เชียงราย ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง การกําหนดท่าทีเบ้ืองต้นสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดน  
ไทย– มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๘ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : ท่าทีของประเทศไทยต่อการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕  
 (WRC-15) ในประเด็นย่านความถ่ี ๗๐๐ MHz : กสท. กทค. คภ. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.เศรษฐพงค์) 

กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ฯ  กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  
กสทช. รศ.ประเสริฐฯ  กสทช. พลเอก สุกิจฯ กสทช.ประวิทย์ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ) 
มีมติยืนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) 
และครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง 
ท่าทีของประเทศไทยต่อการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 
๒๐๑๕ (WRC-15) ในการกําหนดท่าทีของประเทศไทยต่อการประชุมใหญ่ระดับโลก
ว่าด้วยวิทยุคมนาคม ในประเด็นย่านความถี่ ๗๐๐ MHz สําหรับการเพิ่มช่ือ
ประเทศไทย หรือเพ่ิมเขตภูมิภาคที่ ๓ (Region 3) ในเชิงอรรถระหว่างประเทศ 
5.313A หรือเชิงอรรถระหว่างประเทศอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือระบุเจตนารมณ์ของ
ประเทศไทยที่จะใช้ย่านความถี่ ๗๐๐ MHz สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (IMT) ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  



๑๓ 
 

        อน่ึง กสทช.สุภิญญาฯ จะจัดส่งบันทึกความเห็นข้อเสนอแนะให้ในภายหลัง 
ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์)) ขอสงวน
ความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกส่งให้ในภายหลัง  

 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง ท่าทีของประเทศไทยต่อการประชุมใหญ่ระดับโลก    
ว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15) ในประเด็นย่านความถี่ ๗๐๐ MHz 

 ๒. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ) มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๒/๒๑๘     
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุ       
วาระที่ ๕.๓.๓ ดังน้ี 

 ๑) การเพ่ิมเติมช่ือของประเทศไทยในข้อสงวน 5.313A ของข้อบังคับวิทยุ
จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและส่งผลกระทบต่อสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ี
ดังกล่าวในการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามสัญญาสัมปทาน
หรือสัญญาจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ๒) กสทช. ได้มีการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน  
ในระบบดิจิตอลใช้คลื่นความถ่ีดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี (นับต้ังแต่
เดือนเมษายน ๒๕๕๗) ดังน้ัน การเพ่ิมช่ือในข้อสงวนดังกล่าวอาจจะส่งผล
กระทบต่อสิทธิของผู้รับใบอนุญาตได้ ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุม กสทช. 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง ท่าทีของประเทศไทยต่อการประชุม
ใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15)  

 ๓) การเพ่ิมเติมช่ือของประเทศไทยในข้อสงวน 5.313A ของข้อบังคับวิทยุ 
อาจเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบ       
แอนะล็อก โดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบกิจการภายใต้สัญญาสัมปทาน 
และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  

 ๔) ทั้งน้ี การเพ่ิมเติมช่ือของประเทศไทยในข้อสงวน 5.313A ของข้อบังคับ
วิทยุสามารถดําเนินการได้ภายหลังจากที่มีการพิจารณาผลกระทบ      
ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เก่ียวข้องอย่างละเอียดรอบคอบและรอบด้านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถ
กระทําได้โดยไม่ขัดต่อพันธะกรณีหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ และยังไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ  

 ๓. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๒๐๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ขอให้บันทึกความเห็นต่อท้ายหมายเหตุวาระที่ ๕.๓.๓ ดังน้ี 

 “ดิฉันเห็นว่าในการกําหนดท่าทีของประเทศไทยต่อการประชุมใหญ่ระดับโลก
ว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ในประเด็นที่เก่ียวกับย่านความถี่ ๗๐๐ MHz 



๑๔ 
 

สําหรับการเพิ่มชื่อประเทศไทย หรือเพิ่มเขตภูมิภาคที่ ๓ (Region 3)       
ในเชิงอรรถระหว่างประเทศ 5.313A หรือเชิงอรรถประเทศอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือระบุเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่จะใช้ย่านความถี่ ๗๐๐ MHz สําหรับ 
กิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล (IMT) เป็นกรณีที่สอดคล้องกับแผนแม่บท   
การบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๘) ซึ่งที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘      
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศฯ ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยได้กําหนดนโยบายการใช้งานย่านความถ่ี ๗๐๐ MHz 
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ไว้ในภาคผนวกแล้ว  

  อีกทั้งในกรณีน้ี กสทช. ได้กําหนดนโยบายด้านการยุติการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไว้แล้ว ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการ
เปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล ประกอบกับ
สอดรับกับกรณีข้อผูกพันตามเง่ือนไขการอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแก่กองทัพบกเพ่ิมเติม  
เป็นโครงข่ายที่สอง ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
กล่าวคือ ให้กองทัพบกจัดทําแผนการดําเนินการยุติบทบาทการเป็นผู้ให้สัญญา
หรือสัมปทานในการดําเนินการให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ภายใน 
๕ ปี ตามที่แจ้งความประสงค์ไว้กับคณะกรรมการฯ ดังน้ัน จึงเป็นปัจจัยที่เอ้ือ
ต่อการปรับปรุงการใช้งานย่านความถี่ดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้      
ในแผนแม่บทได้ ซึ่งการเตรียมแผนปรับปรุงคลื่นความถ่ีที่มีความชัดเจนและ
กําหนดขั้นตอนระยะเวลาเปลี่ยนแปลงเป็นลําดับน้ีจึงเป็นส่วนที่จะทําให้    
ทุกฝ่ายมีความเข้าใจและพร้อมปรับตัวต้ังแต่ต้น” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ :  การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ บริหารองค์กร 

บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค : ผบ. 
 
มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ บริหารองค์กร 

บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังน้ี  

 ๑.  ให้ พลเอก ชัยรัตน์ ชีระพันธ์ุ  พ้นจากตําแหน่งประธานอนุกรรมการ  
 ๒.  แต่งต้ัง นายทัศไนย เปียระบุตร  เป็นประธานอนุกรรมการ      
 ๓.  แต่งต้ัง นายพันธ์ศักด์ิ ศรีทรัพย์  เป็นอนุกรรมการแทน      

 ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ บริหารองค์กร 
บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ
ของท่ีประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ 
และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 
  



๑๕ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ       
ด้านยุทธศาสตร์ บริหารองค์กร บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของสํานักงาน กสทช. งบประมาณประจําปี

๒๕๕๙ : วย.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนเรื่องในวาระที่ ๕.๓.๕ เรื่อง โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของ

สํานักงาน กสทช. งบประมาณประจําปี ๒๕๕๙ ออกจากวาระการพิจารณา  
ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. นําเรื่องดังกล่าวเสนอให้
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. พิจารณาก่อน
นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖ : หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจําปี ๒๕๕๘ : บย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจําปี ๒๕๕๘ ใน ๓ ระดับ ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดระดับสํานักงาน ตัวช้ีวัดระดับสํานัก และตัวช้ีวัดระดับบุคคล ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยกําหนดตัวช้ีวัดของเลขาธิการ กสทช. ระดับ
สํานักงาน เท่ากับ ๑.๐ เท่าของเงินเดือน และระดับบุคคล เท่ากับ ๑.๐ เท่า   
ของเงินเดือน ทั้งน้ี โดยให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจําปี ๒๕๕๘ จากงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๙ ของสํานักทรัพยากรบุคคล  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจําปี ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๗ : ขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และขอให้แต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิมาปฏิบัติหน้าที่แทนอนุกรรมการท่ีได้ลาออก : ทบ. 

 
มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งต้ังปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการขับเคลื่อน

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ แทน พลโท จารุวุฒิ 
ศิระพลานนท์ อนุกรรมการที ่ขอลาออก ซึ ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช.  
ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 



๑๖ 
 

 ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตาม
มติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖  

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๗ เรื่อง ขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
และขอให้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิมาปฏิบัติหน้าที่แทนอนุกรรมการที่ได้ลาออก 

 
ระเบียบวาระที่  ๕.๔   : เรื่องค้างการพิจารณา   
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ : การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการจ่ายบําเหน็จพนักงานและการ
สงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ : บย. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๑ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

กสทช. ว่าด้วยการจ่ายบําเหน็จพนักงานและการสงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกไปตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให้สํานักงาน กสทช. 
นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ังต่อไป  

 
ประธาน ได้แจ้งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘   

ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
   
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.  
 
  


