
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชมุ ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ กรรมการ 
๓. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์  กรรมการ 
๔. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ กรรมการ 
๖. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๘.   นายฐากร  ตัณฑสิทธ์ิ  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

๑. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์  ติดภารกิจ 
๒. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ ติดภารกิจ 
๓. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง่า ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

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

๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อํานวยการส่วน  
   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กร 
๓. นายบุญย่ิง  โหมดเทศน์  ผู้อํานวยการส่วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้อํานวยการส่วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท์ ผู้อํานวยการส่วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
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. นางสาววัลภา  กระเดา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค์กร 
๑๓. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑. นางรัตนากร  ทองสําราญ ผู้อํานวยการสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา
  ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
๒. นายชุติเดช  บุญโกสุมภ์  ผู้อํานวยการสํานักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเช่ือมต่อ 
  โครงข่าย  
๓. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง 
  และโทรทัศน์  
๔. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู้อํานวยการส่วน  
  สํานักบริหารคลื่นความถ่ี    
๕. นางสุนันทา  อยู่ประยงค์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๖. นางกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. นางสาวกุนทินี  เมฆสุภะ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 



๓ 
 

๘. นายนิธินันท์  สมบูรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙. นางสาวสุจิดา  พูนมากสถิตย์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย 
๑๐. นายคณิน  นิติวงศ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน     กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
                          ๑. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย   

แม่ฟ้าหลวง  เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
“New Digital Agenda : Opportunities and Challenges for Thailand” 
ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยาย ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท 
ปริญญาเอก และผู้สนใจจํานวนมาก 

                       ๒. วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ประธาน กสทช. ได้รับเชิญจากบริษัท แฟมมิลี่ 
โนฮาว จํากัด หรือที่รู้จักกันในรายการ Money Channel  ไปเป็นประธานพิธี
เปิดการสัมมนา “โลกการเงินใหม่ในยุค 4G” ณ หอประชุมศาสตราจารย์
สังเ วียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี          
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ) 
กล่าวให้การต้อนรับ โดยในงานสัมมนาดังกล่าว เลขาธิการ กสทช. ได้ปาฐกถา
พิเศษในหัวข้อ “เงินจะปลอดภัยได้อย่างไร บน Mobile Payment” ซึ่งมี
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเป็นจํานวนมาก  

                       ๓. วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙  ประธาน กสทช. เป็นประธานเปิดโครงการแบ่งปัน
ความรู้สู่น้องพ่ีสํานักงาน กสทช. ประจําปี ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุม ช้ัน ๒ 
สํานักงาน กสทช .  โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ 
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  
“ทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย” ซึ่งท่านได้ให้ความสนใจ     
ในด้านกิจการกระจายเสียงเป็นอย่างมาก และได้ให้ข้อคิดเห็นว่าที่ผ่านมา  
การให้ความรู้พ้ืนฐานกับเยาวชน รัฐบาลจะเน้นเฉพาะเร่ืองบ้าน วัด โรงเรียน   
หรือบวร โดยไม่ได้เน้นเรื่องสื่อมากเท่าที่ควร จึงเสนอว่าสํานักงาน กสทช.    
ควรผลักดันในเรื่องการใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ด้วย  

 



๔ 
 

                       ๔. วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสํานักงาน กสทช. 
และ The Graduate School of Information Science and Technology 
แห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรอง ช้ัน ๑ อาคารอํานวยการ
สํานักงาน กสทช. โดยมีเลขาธิการ กสทช. และศาสตราจารย์ Takao Onoye 
คณบดี The Graduate School of Information Science and Technology 
เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง  

                    ๕. วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เข้าร่วมในพิธีรับมอบการชําระเงิน
ค่าประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล   
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz ชุดที่ ๒  
โดยท่ีบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ได้นําเงินมามอบให้
สํานักงาน กสทช. เพ่ือชําระงวดที่ ๑ จํานวน ๗,๙๕๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้หัก
เงินประกันการประมูล จํานวน ๖๔๔ ล้านบาท ที่จ่ายไว้ก่อนหน้าน้ีแล้ว  
พร้อมจัดส่งหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์เพ่ือค้ําประกันการชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ีในส่วนที่เหลือวงเงิน 
๗๓,๐๓๖ ล้านบาทเศษ  และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ สํานักงาน กสทช. 
ได้มอบใบอนุญาตฯ ให้แก่บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว     

                    ๖. วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. พร้อมด้วยผู้บริหารของสํานักงาน 
กสทช. ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ     
สยามบรมราชกุมารี  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย
หนังสือพระราชดํารัสพระบรมราโชวาทด้านการสื่อสาร และหนังสือพัดรอง
งานพระราชพิธีฯ DVD ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น ๓ มิติเฉลิมพระเกียรติ  
พร้อมด้วยโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และเคร่ืองเล่นแผ่นบลูเรย์ ๓ มิติ เพ่ือทรงใช้สอย
ตามพระราชอัธยาศัย  

 ๗. ศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามมติ กทค. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ในคดีหมายเลขดําที่ ๔๐๖/๒๕๕๙ ระหว่าง
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช.   
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และ กทค. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สําหรับรายละเอียดจะได้ให้
เลขาธิการ กสทช. รายงานให้ที่ประชุมทราบ  

 ๘. ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ สํานักงาน กสทช. กําหนดจะจัดงานวันสงกรานต์ 
ประจําปี ๒๕๕๙ หากกรรมการ กสทช. ท่านใดไม่ติดภารกิจขอเรียนเชิญ    
เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี สําหรับรายละเอียดต่างๆ จะให้สํานักงาน กสทช.  
ได้มีหนังสือแจ้งให้กรรมการ กสทช. ทุกท่านทราบต่อไป  
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 เลขาธิการ กสทช. ได้ขออนุญาตประธาน กสทช. รายงานผลคดีหมายเลขดํา       
ที่ ๔๐๖/๒๕๕๙ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช.            
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และ กทค. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี  
 “สืบเน่ืองจากที่ประชุม กสทช. และที่ประชุม กทค. ได้มีมติอนุมัติออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการให้แก่บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด โดยใบอนุญาตมีผลต้ังแต่ 
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๗๔ ระยะเวลาการออกใบอนุญาต ๑๕ ปี     
ซึ่งมติที่ประชุม กทค. ดังกล่าวเมื่อมีผู้ชนะการประมูลรายใดรายหน่ึงมาจ่ายเงิน การสิ้นสุดมาตรการเยียวยา
จะต้องเกิดขึ้นเมื่อน้ัน ดังน้ัน จึงทําให้มาตรการเยียวยาที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 
ยังให้บริการลูกค้าอยู่ก็จะต้องสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. ตามประกาศ กสทช. 
ภายหลังจากน้ันบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ได้นําเรื่องไปย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
ว่ามาตรการเยียวยาดังกล่าวบริษัทฯ ไม่สามารถที่จะโอนลูกค้าออกไปทันได้ ทําให้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่ยัง
ใช้บริการอยู่ภายใต้บริการของบริษัทฯ ซึ่งในขณะน้ีมีเหลืออยู่ประมาณ ๔ แสนราย และมีที่ใช้บริการ      
อยู่ในส่วนของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด อีกจํานวน ๗.๖ ล้านเลขหมาย รวมจํานวนทั้งสิ้น    
๘ ล้านเลขหมาย ซึ่งถ้าหากไม่มีมาตรการเยียวยาขยายออกไปจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ให้บริการ  
อยู่ในขณะน้ี ซึ่งมติที่ประชุม กทค. และกรรมการ กทค. ก็ได้ไปช้ีแจงต่อศาลปกครองกลางว่ามาตรการต่างๆ  
ของ กสทช. ที่จะขยายระยะเวลาออกไปไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากที่ประชุม กทค .  ได้มีมติ        
ไปหลายคร้ังแล้ว และแนวปฏิบัติก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการประมูลคลื่น ในย่าน ๑๘๐๐ MHz ซึ่งในเร่ืองน้ี
ศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๒๓.๓๐ น. ว่าในกรณีที่สํานักงาน 
กสทช. ได้ออกคําสั่งให้ยุติการให้บริการเยียวยาซึ่งเป็นระยะเวลาไม่ถึง ๓๐ วัน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) เป็นการดําเนินการที่มิได้ดําเนินการตาม
ขั้นตอนในการกําหนดวันหยุดการให้บริการตามข้อ ๙ ของประกาศดังกล่าว ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการ
ทราบถึงกําหนดวันหยุดให้บริการดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมในการนําคลื่นความถ่ีไปให้บริการใหม่     
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนผู้ให้บริการจะหยุดให้บริการ โดยท่ีตามประกาศดังกล่าวจะให้มาตรการเยียวยา
สิ้นสุดได้ต้ังแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งในเรื่องน้ีสํานักงาน กสทช. ได้โต้แย้งว่า
คําสั่งของสํานักงาน กสทช. ได้แจ้งให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ได้ทราบต้ังแต่วันที่ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภายหลังจากรับรองรายงานการประชุม ซึ่งศาลปกครองกลางโต้แย้งว่าคําสั่งของสํานักงาน 
กสทช. ที่แจ้งไปน้ันยังมีความคลุมเครือ ไม่ได้ระบุให้บริษัทฯ หยุดให้บริการแต่อย่างใด และยังไม่ถือว่าเป็น
คําสั่ง แต่คําสั่งที่แจ้งออกไปเม่ือวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ คือคําสั่งของสํานักงาน กสทช. แต่ยังไม่ครบ
ระยะเวลา ๓๐ วัน ซึ่งศาลปกครองกลางได้อ้างในประเด็นดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการให้ขยายมาตรการเยียวยา
ออกไปอีก ๓๐ วัน โดยจะไปสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. อย่างไรก็ดี สํานักงาน 
กสทช. ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายนําเสนอรายละเอียดต่างๆ เพ่ือนําเสนอที่ประชุม กทค. ในช่วงบ่าย 
ของวันน้ี (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙) นอกจากน้ียังมีประเด็นต่อเน่ืองในเรื่องที่เก่ียวข้องกับใบอนุญาตที่ออกให้กับ
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ไปแล้ว และในอนาคตอีก ๓-๔ วันถ้าหากบริษัท 
แจส โมบาย บรอดแบนด์ จํากัด นําเงินมาจ่ายจะดําเนินการออกใบอนุญาตอย่างไร ซึ่งเรื่องน้ีจะต้องนําเสนอ 
ที่ประชุม กทค. และจะรายงานให้ที่ประชุม กสทช. ทราบต่อไป”  



๖ 
 

 กสทช. ประวิทย์ฯ ขอฝากประเด็นข้อสังเกตต่อเรื่องคําสั่งทุเลาการบังคับตามมติ 
กทค. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ในคดีหมายเลขดําที่ ๔๐๖/๒๕๕๙ ระหว่าง
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และ กทค.             
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ประเด็นหลักที่ศาลปกครองกลางชี้ก็คือ ตามข้อ ๙ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) กําหนดว่าต้องมีการแจ้งล่วงหน้า ๓๐ วัน 
ซึ่งในครั้งที่แก้ไขประกาศฯ ร่างแรกไม่มีประเด็นดังกล่าว แต่มีการเพ่ิมเข้ามาภายหลังซึ่งทําให้เกิดปัญหาและ
จะเกิดผลกระทบต่อไปว่า ในการออกใบอนุญาตก็จะต้องเผื่อเวลาออกไปอีก ๓๐ วันเสมอ โดยถ้าเป็นกรณี
ในลักษณะคลื่นความถ่ีย่าน ๑๘๐๐ MHz ที่มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดใบอนุญาตตายตัวไว้ก็จะทําให้เกิด
การรอนสิทธิ เพราะอายุใบอนุญาตจะสั้นลง ๑ เดือน ทั้งที่มีการชําระค่าประมูลแล้ว ส่วนเร่ืองการใช้คลื่น
ความถี่จะต้องชัดเจนว่าเป็นคลื่นความถี่ช่วงย่านที่บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จํากัด เป็นผู้ประมูลได้เท่าน้ัน 
โดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิใช้คลื่นความถ่ีช่วงย่านที่บริษัททรู มูฟ เอช 
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ประมูลได้ ดังน้ัน มีประเด็นต่อเน่ืองว่า หากเกิดกรณีบริษัท แจส โมบายฯ 
นําเงินมาชําระ ก็จะต้องพิจารณาให้ดีว่าระยะเวลาใบอนุญาตจะเป็นอย่างไร หากมีการขยับเวลา ๓๐ วัน 
จะต้องขยับในส่วนใบอนุญาตของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลฯ ด้วยหรือไม่ มิเช่นน้ันจะส่งผลต่อการ
ได้เปรียบ-เสียเปรียบในด้านการประกอบกิจการระหว่างบริษัททั้งสอง ซึ่งประเด็นเหล่าน้ีจะต้องพิจารณา
โดยรอบคอบ นอกจากน้ี ทาง กสทช. ควรต้องแจ้งให้บริษัท แอดวานซ์ฯ ต้องประชาสัมพันธ์กําหนดการ
สิ้นสุดมาตรการเยียวยาตามคําสั่งศาลต่อผู้บริโภคโดยทันทีด้วย นัยตามคําสั่งศาลปกครองกลางอีก          
๒ ประการ คือ ๑) ผู้ใช้บริการ ๗.๘ ล้านคนที่โรมมิ่งมาใช้คลื่นย่าน ๙๐๐ MHz น้ัน เป็นหน้าที่ กสทช. ต้อง
กํากับดูแลเช่นกัน ๒) การคุ้มครองนี้เป็นการขยายระยะเวลาเยียวยา แต่ไม่ใช่คุ้มครองการโอนย้าย แปลว่า
ศาลท่านยอมรับหลักการว่าพอถึงเวลาที่ซิมจะดับก็ดับ คือเหตุที่บอกว่าต้องดูแลจนซิมไม่ดับเลยน่ีเป็นไป
ไม่ได้  ดังน้ัน จึงขอฝากให้สํานักงาน กสทช. ไปพิจารณาว่ามีประเด็นที่จะต้องแจ้งให้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด และผู้บริโภคทราบหรือไม่ 
 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบเรื่องตามท่ีประธาน กสทช. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ๒. รับทราบรายงานผลคดีหมายเลขดําที่ ๔๐๖/๒๕๕๙ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และ 
กทค. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. รายงานให้ที่ประชุมทราบ  

 ๓. รับทราบประเด็นข้อสังเกตผลคดีหมายเลขดําที่ ๔๐๖/๒๕๕๙ ระหว่างบริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
และ กทค. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามท่ี กสทช.ประวิทย์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  



๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอังคารท่ี ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

    
มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๓  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๘  
    

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๘  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑  :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ    
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามเอกสารที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ติดภารกิจการเข้าช้ีแจงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศด้านสังคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงมิได้อยู่ร่วม 
การประชุมต้ังแต่ระเบียบวาระน้ีเป็นต้นไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒  :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙  
ตามเอกสารที่ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ  เสนอ     

   
 
 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓   :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : กสทช. พลเอก 
สุกิจ  ขมะสุนทร  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม       

ตามเอกสารที่ กสทช. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร  เสนอ   
 
ระเบียบวาระที่  ๔    :   เรื่องเพื่อทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ระหว่างวันที่ 

๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) : ปบ. 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ระหว่าง

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) จํานวน ๔ ท่าน ได้แก่ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข  บุญเดช  พลเอก ชิตศักด์ิ  ประเสริฐ  นายสุรินทร์  
จิรวิศิษฎ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์  จันทรังษ์ ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง
ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๓๒๔/๒๕๕๘ ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ประสพ 2013 มีเดีย (ผู้ฟ้องคดี) กับ สํานักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) : กสท. มส. 

 
มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๓๒๔/๒๕๕๘ ระหว่าง     

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ประสพ 2013 มีเดีย (ผู้ฟ้องคดี) กับ สํานักงาน กสทช.         
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และ กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ : มท. ทท. คท. 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช . ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงาน            

ผู้ออกใบอนุญาต หรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔  : การนําส่งเงินเหลือจากเงินประมูลคลื่นความถี่ทีวีดิจิทัลงวดที่ ๑ หลังหัก
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิทลั
ภาคพื้นดินเป็นรายได้แผ่นดิน : ทบ.   

 
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
ให้นําส่งเงินเหลือจากเงินประมูลคลื่นความถี่ทีวีดิจิทัลงวดที่ ๑ หลังหักค่าใช้จ่าย
ในโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิทัลภาคพ้ืนดิน
เป็นรายได้แผ่นดิน จํานวนเงิน ๑,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๕  :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑ :  เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๑ : การพิจารณารา่งประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสาํหรบั 

 การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) : กสท. ผส. 
 
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. มอบอํานาจให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔)          
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มี    
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และให้ประธาน 
กสท. ลงนามในประกาศฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพ่ือนําไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

   
หมายเหตุ       ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔)  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : แต่งต้ังคณะทํางานทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ : กสท. ผส. 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้แต่งต้ังคณะทํางานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๒ คณะ โดยมีองค์ประกอบ อํานาจหน้าที่ และวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละ ๓ เดือน นับต้ังแต่วันที่มีคําสั่งแต่งต้ัง ซึ่งเป็นการใช้อํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 



๑๐ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี โดยให้ได้รับค่าตอบแทน        
ค่าเบ้ียประชุม ตามข้อ ๑๔ (๒) วรรคสอง ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ (๒) ของระเบียบ 
กสทช. ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการ   
และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังน้ี  

 ๑. คณะทํางานชุดที่ ๑ 
  ๑) นายบัณฑิต  ต้ังประเสริฐ หัวหน้าคณะทํางาน 
  ๒) นางสุภาพร  โพธ์ิแก้ว ผู้ทํางาน 
  ๓) นางวิภาดา  ปรรณารม ผู้ทํางาน 
  ๔) นางสาวไจตนย์  ศรีวังพล ผู้ทํางาน 
  ๕) นายกันตชาติ  เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้ทํางาน 
  ๖) นางสุนันทา  อยู่ประยงค์ เลขานุการ 
  ๗) นายนิธินันท์  สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๘) นางสาวศรีจุฑา  เที่ยงผดุง ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๒. คณะทํางานชุดที่ ๒ 
  ๑) นางรัตนากร  ทองสําราญ หัวหน้าคณะทํางาน 
  ๒) รศ. วันทนา  จันทพันธ์ ผู้ทํางาน 
  ๓) นางสาวสายสวรรค์  ขยันย่ิง ผู้ทํางาน 
  ๔) นางผุสชา  สุขวัฒน์ ผู้ทํางาน 
  ๕) นางพอใจ  กิจถาวรรัตน์ ผู้ทํางาน 
  ๖) นางสิริรัตน์  น่ิมเงิน เลขานุการ 
  ๗) นายกําพล  รอรัตตัญญู ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๘) นายปิยเทพ  ศรีชลาชัย ผู้ช่วยเลขานุการ  
   

 ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ
ของที่ประชุม 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 ๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศ   
ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒    :  เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : การขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
 ที่เปน็อัตราอ้างอิง : กทค. ชท. 
 
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการของการขยายระยะเวลาการใช้

อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นอัตราอ้างอิง     
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม   
ที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. ที่ ป ระ ชุมมี ม ติ เ อก ฉันท์ เ ห็นชอบในหลั กการ ร่ า งประกาศ  กสทช .             
เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้ อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที่ เ ป็นอัตราอ้างอิง ตามท่ีสํานักงาน กสทช .  เสนอ ทั้ง น้ี           
ให้สํานักงาน กสทช. นําร่างประกาศดังกล่าวไปจัดรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ    
พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป       

  
หมายเหตุ       ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทน      
การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นอัตราอ้างอิง 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : ร่างแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิ    

ในการปักหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดต้ังอุปกรณ์ประกอบใด 
 ในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. .... : กทค. วท. 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เอกฉันท์ เ ห็นชอบในหลักการร่างแก้ไขประกาศ  กสทช .          

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือต้ังเสา หรือเดินสาย 
วางท่อ หรือติดต้ังอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ....  
โดยให้สํานักงาน กสทช. นําร่างแก้ไขประกาศ กสทช. ดังกล่าวไปดําเนินการ   
จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์ของสํานักงาน กสทช. ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา
ต่อไป  

 
หมายเหตุ       ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่องร่างแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดต้ังอุปกรณ์
ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ....  

 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๓  : เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ
 จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๘ 
 ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและ
 กิจการวิทยุคมนาคม : กสท. กทค. คภ. 
 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ

ประสานและจัดสรรความถี่ วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – 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 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ที่มีต่อบันทึกความตกลง
ร่วมในส่วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) การประชุม 
Working Group 1 (Broadcasting Service) และการประชุม Working Group 2 
(Mobile and Non-broadcasting)  ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค
ว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย 
(JTC) ครั้งที่ ๒๘  ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคมและ กิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : พิจารณาอนุมัติปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
 ของสํานักงาน กสทช. : ยย. 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ 

ของสํานักงาน กสทช. โดยให้ นายสมศักด์ิ โชติรัตนะศิริ พ้นจากการเป็น        
อนุกรรมการฯ และแต่งต้ังให้ นายวีระยุทธ  ป้ันน่วม  เป็นอนุกรรมการแทน      
ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให้เป็นไปตามมติหลักการของ      
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ และ
มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๖ 

 



๑๓ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ :  การขยายระยะเวลาและปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา
 ด้านกฎหมาย กสทช. : มท. มส. 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา     

ด้านกฎหมาย กสทช. ออกไปอีก ๒ ปี นับแต่วันที่ครบกําหนด (๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙) 
ทั้งน้ี ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 
กสทช. โดยให้ นายอัชพร จารุจินดา พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการ และแต่งต้ัง 
นายดิสทัต โหตระกิตย์  เป็นอนุกรรมการแทน ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช.     
ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. 
ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให้เป็นไปตามมติหลักการของท่ีประชุม 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 ๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง การขยายระยะเวลาและปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : โครงการจัดซ้ือชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถ่ีวิทยุประจําที่ จํานวน ๖ แห่ง   
 : ผภ. พย. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อชุดสถานีตรวจสอบ   

การใช้ความถี่วิทยุประจําที่ จํานวน ๖ แห่ง ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและไม่เกิดข้อโต้แย้งใดๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๕๓   
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง โครงการจัดซื้อชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่
วิทยุประจําที่ จํานวน ๖ แห่ง 

 ๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข้อสังเกตเร่ืองการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามา
ขอให้สํานักงาน  กสทช .  ได้ดําเนินการเรื ่องขอบเขตของงาน  (TOR)        
อย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่   



๑๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : โครงการจัดซ้ือรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๑๔ คัน : ผภ. พย. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเ ห็นชอบให้ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถตรวจสอบ          

และหาทิศวิทยุ จํานวน ๑๔ คัน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและเพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมและไม่เกิดข้อโต้แย้งใดๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๕๓ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ . ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

   

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
 กสทช. วาระที่ ๕.๓.๕ เรื่อง โครงการจัดซื้อรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน 
 ๑๔ คัน 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖ : การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
 และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทที่ ๒ 
 (ครั้งที่ ๒) : ทบ. 
 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบร่างขอบเขตงานโครงการประเภทที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) 

จํานวน ๔ โครงการ วงเงินรวม ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เสนอ ทั้งน้ี โดยให้รับข้อคิดเห็น
ของที่ประชุมไปพิจารณา ดังน้ี 

 ๑.๑ การจัดทําขอบเขตงานโครงการไม่ควรซ้ําซ้อนกับงานในหน้าที่ของ 
กสทช. ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย  

 ๑.๒ การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ควรใช้จ่ายให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ   

 ๒. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ เรื่อง โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

 กสทช. วาระที่ ๕.๓.๖ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ สําหรับโครงการ
ประเภทที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) 

 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๗ : ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ 
  พ.ศ. .... :  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ นย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนเรื่องวาระที่ ๕.๓.๗ เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการจ่าย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ พ.ศ. ....  ออกจากวาระการพิจารณา 
ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๘ : การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม
 เพื่อสังคมของสํานักงาน กสทช. : สบ. 
 
มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ และ

กิจกรรมเพ่ือสังคมของสํานักงาน กสทช. โดยมีองค์ประกอบอํานาจหน้าที่ และ
วาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี นับต้ังแต่วันที่มีคําสั่งแต่งต้ัง ซึ่งเป็นการใช้อํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน       
ค่าเบ้ียประชุม ตามข้อ ๑๔ (๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วย  
การประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังน้ี  
๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ที่ปรึกษา    
๒. พลอากาศเอก ณรงค์ศักด์ิ  สังขพงศ์ ประธานอนุกรรมการ 
๓. รองเลขาธิการภารกิจยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร อนุกรรมการ 
๔. พลเรือตรีหญิง สุรัชฎา  ชลออยู่ อนุกรรมการ 
๕. ดร. ส่งเกียรติ  ทานสัมฤทธ์ิ อนุกรรมการ   
๖. นางนุชนาถ  วสุรัตน์ อนุกรรมการ  
๗. รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์  อัศวดรเดชา อนุกรรมการ  
๘. นายประกิต  กันยาบาล อนุกรรมการ   
๙. พันตรี ปานสรวง  ชุมสาย ณ อยุธยา อนุกรรมการ  
๑๐. ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กร เลขานุการ   
๑๑. นางสาวศรีศศิ  ใช้ไหวพริบ ผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๒. นายรัชตะพงศ์  พินทุเสนีย์ ผู้ช่วยเลขานุการ   
 

 ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ 
และกิจกรรมเพ่ือสังคมของสํานักงาน กสทช. 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 

 



๑๖ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๘ เรื่อง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมแผนกลยุทธ์
ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพ่ือสังคมของสํานักงาน กสทช. 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๙ : การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๘ : ยย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช .  ประจําปี ๒๕๕๘  ทั้ง น้ี           

หากกรรมการ กสทช. มีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม ให้จัดส่งสํานักงาน 
กสทช. เพ่ือจะได้ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ  
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๙ เรื่อง การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๘  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑๐: โครงการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศเพ่ือดําเนินการศึกษาเพื่อจัดทําดัชนีราคา 

(Price Index) และกําหนดปัจจัยผลิตภาพ (X - factor) สําหรับภาคโทรคมนาคม   
: นท. พย. 

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. นําเรื่องโครงการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ     

เพ่ือดําเนินการศึกษาเพ่ือจัดทําดัชนีราคา (Price Index) และกําหนดปัจจัยผลิตภาพ  
(X - factor) สําหรับภาคโทรคมนาคม เสนอที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณา         
ในเบ้ืองต้นก่อนนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๑๐ เรื่อง โครงการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศเพ่ือดําเนินการ 
ศึกษาเพ่ือจัดทําดัชนีราคา (Price Index) และกําหนดปัจจัยผลิตภาพ (X - factor) 
สําหรับภาคโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระที่  ๖    : เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑  : การขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง

และโทรทัศน์ : กสท. มส.   
 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของคณะอนุกรรมการในภารกิจ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ และปรับปรุงองค์ประกอบโดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่ง ๑ ปี นับต้ังแต่วันที่มีคําสั่งแต่งต้ัง ซึ่งเป็นการใช้อํานาจของ กสทช.   
ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี  



๑๗ 
 

 ๑. คณะอนุกรรมการท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ 
 ๑.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง  

 ๑.๒ คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
๒. คณะอนุกรรมการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ 

๒.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์  
 ๑) ให้นายประพฤติ  ฉัตรประภาชัย  พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ 
 ๒) แต่งต้ังให้ นายทศพร  ซิมตระการ  เป็นอนุกรรมการ   

๒.๒ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรม และแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบิน 
   ๑) ให้บุคคลดังต่อไปน้ี พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ 
 (๑) นายเอกวิทย์  นักฟ้อน 
 (๒) นายทศพร  ซิมตระการ   
 (๓) พลตรี สุรพล  ตาปนานนท์ 
 (๔) พลโท พันลึก  สุวรรณทัต  
 ๒) แต่งต้ังให้บุคคลดังต่อไปน้ี เป็นอนุกรรมการ 
  (๑) ว่าที่ร้อยตรี สุวุฒิ  สุกิจจากร 
 (๒) นางสาวเทพวรรณ  ปรีดาเกษมสิน   
 (๓) นายอารี  สวัสดี 
 (๔) พันตํารวจเอก ชยุต  มารยาทตร์ 
๒.๓ คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
 ๑) ให้บุคคลดังต่อไปน้ี พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ 
 (๑) นายอํานาจ  เนตยสุภา 
 (๒) นางสาวเทพวรรณ  ปรีดาเกษมสิน   
 ๒) แต่งต้ังให้บุคคลดังต่อไปน้ี เป็นอนุกรรมการ 
  (๑) นายนคร  ชมพูชาติ 
 (๒) นายประพฤติ  ฉัตรประภาชัย 
๒.๔ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเป็น 

การใช้คลื่นความถ่ี ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
 ๑) ให้ รศ. ดร. ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ  พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ 
 ๒) แต่งต้ังให้ ดร. พรสันต์  เลี้ยงบุญเลิศชัย  เป็นอนุกรรมการ   
๒.๕ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและกํากับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์  
 ๑) ให้บุคคลดังต่อไปน้ี พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ 
 (๑) ผศ. ดร. อัศวิน  เนตรโพธ์ิแก้ว 
 (๒) พันเอก ธรนิศวร์  เก้ือสกุล 
 (๓) นายอารี  สวัสดี  
 



๑๘ 
 

 ๒) แต่งต้ังให้บุคคลดังต่อไปน้ี เป็นอนุกรรมการ 
  (๑) ดร. สุภาพร  โพธ์ิแก้ว 
 (๒) นายพนา  ทองมีอาคม 
  (๓) นายอํานวย  โชติสกุล   
๒.๖ คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่และกําหนดโครงสร้างอัตรา

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 ๑) ให้ ดร. วิษณุ  ตัณฑวิรุฬห์  พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ 
 ๒) แต่งต้ังให้ พันตํารวจเอก มนัส  นครศรี  เป็นอนุกรรมการ   
๒.๗ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการกํากับดูแลกันเอง    
 ๑) ให้บุคคลดังต่อไปน้ี พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ 
 (๑) ดร. สุภาพร  โพธ์ิแก้ว 
 (๒) ว่าที่ร้อยตรี สุวุฒิ  สุกิจจากร 
  (๓) นายพนา  ทองมีอาคม  
 ๒) แต่งต้ังให้บุคคลดังต่อไปน้ี เป็นอนุกรรมการ 
  (๑) ผศ. ดร. อัศวิน  เนตรโพธ์ิแก้ว 
 (๒) นายศักด์ิชัย  เข็มทอง 
 (๓) พันเอก ธรนิศวร์  เก้ือสกุล 
๒.๘ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
     โทรทัศน์  
 ๑) ให้บุคคลดังต่อไปน้ี พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ 
 (๑) นายนคร  ชมพูชาติ 
 (๒) พันตํารวจเอก ไพฑูรย์  คุ้มสระพรหม 
 ๒) แต่งต้ังให้บุคคลดังต่อไปน้ี เป็นอนุกรรมการ 
  (๑) นายอํานาจ  เนตยสุภา 
 (๒) นายวิชัย  ปิยวรรณวงศ์   

 

 ทั้งน้ี ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม 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 ๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๘ เรื่อง การขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของ
คณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

  
 
 
 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒   : การประชุม NBTC Public Forum  :  กสทช. สุภิญญาฯ  
 
มติที่ประชุม มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. จัดส่งความเห็นจากการประชุม NBTC Public 

Forum ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง “อนาคตการสื่อสารไทย โฉมหน้าใหม่ กสทช.    
ในร่างรัฐธรรมนูญ” ให้ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการ
สื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร) 
เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓   : การจัดงาน ITU Telecom World 2016 :  ประธาน กสทช.  
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานความคืบหน้าการจัดงาน ITU Telecom World 2016 ตามท่ี

ประธาน กสทช. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน กสทช. รับข้อสั่งการ
ของประธาน กสทช. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   

 
ประธาน ได้แจ้งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙    

ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
   
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.  
 


