
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๑๒  อาคารอ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

_______________________________ 
 

ผู้เข้าประชุม 
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นท ี ศุกลรัตน์  รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์  กรรมการ 
๖. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ กรรมการ 
๗. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๘. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๙.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 
๑. พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ ติดภารกิจ 
๒. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ ติดภารกิจ  
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 
๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล  ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์  ผู้อ านวยการส่วน  
   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์  ผู้อ านวยการส่วน  
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักดิ ์ ทานานนท์  ผู้อ านวยการส่วน  
    ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 
๖. นางนภาพร  เก่งสาร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุชญา  สดศรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพยุงทรัพย์  เรืองสม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักสื่อสารองค์กร  
๑๓. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี  ลูกจ้าง  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 
๑. นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร์   ผู้อ านวยการส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการ 
  กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒. นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการอนุญาต 
 ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการอนุญาต 
  ประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก  
  และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๓. นางสาวสุภัทรา  กฤตยาบาล ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม 
๔. นางยุพา  จันทร์กระจ่าง ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๕. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ  ผู้อ านวยการส่วน  ส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
๖. นายประทีป  สังข์เที้ยม  ผู้อ านวยการส่วน  ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม 
๗. นายประถมพงศ์  ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วน  
  ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๘. นางสาวพิชญนุช  ชลาชีวะ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๙. นายก่อเกียรติ  ชาเจียมเจน  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักอ านวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม  
 



๓ 
 
๑๐. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๑๑. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
๑๒. นางสาวลักษมี  นุตตะโร  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๑๓. นายสมสฤษฏ์  ไกรเจริญ  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักบริหารคลื่นความถี่ 
๑๔. นางสาวภัคจิรา  มีศิลารัตน์  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
     
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
 ๑. วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของส านักงาน กสทช. ณ โรงแรม
ดุสิตธานี จังหวัดเชียงราย เพ่ือร่วมกันพิจารณายกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายในของส านักงาน กสทช.ต่างๆ ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น  

 ๒. วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เข้าร่วมลงนามในฐานะสักขีพยาน      
ในพิธีลงนามความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับส านักงาน กสทช. 
และองค์กร สมาคม มูลนิธิด้านสื่อสารมวลชน ประมาณ ๑๕ – ๑๖ องค์กร เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกของคนไทย ซึ่งเป็นงานของ ป.ป.ช. โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร 
ทุกรูปแบบ 

 ๓. วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดท าร่างหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นสู่
ต าแหน่งส าหรับบุคลากรของส านักงาน กสทช. ซึ่งมี ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
การเตรียมความพร้อมส าหรับบุคลากรส านักงาน กสทช. (ปฐมนิเทศ) หลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมก่อนขึ้นสู่ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับสูง และหลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมก่อนขึ้นสู่ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนหรือต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่า         
ซึ่งบุคลากรที่จะเลื่อนระดับจะต้องผ่านหลักสูตรเหล่านี้ และเมื่อด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยจะน าเสนอให้ทราบต่อไป  

 



๔ 
 
 ๔. วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีสืบสานประเพณีไทย 

เนื่องในวันสงกรานต์ โดยปีนี้ได้นิมนต์สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน   

                       
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙   
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) แจ้งที่ประชุมว่า ขอไม่ร่วมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เนื่องจาก
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่         

๙ มีนาคม ๒๕๕๙   
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) แจ้งที่ประชุมว่า ขอไม่ร่วมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๓    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่     

๕ เมษายน ๒๕๕๙   
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) แจ้งที่ประชุมว่า ขอไม่ร่วมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุม   

 



๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการด าเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙  

รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่      
๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 
๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 

รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๕๙ และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙     
วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ :  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ   

กิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ – วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตามเอกสารที่
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ         

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ :  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : กสทช. พลเอก สุกิจฯ 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม           

ตามเอกสารที ่กสทช. พลเอก สุกิจฯ เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   :    เรื่องเพื่อทราบ  
 
 เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จ านวน ๙ เรื่อง ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ ารองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นท ี 

ศุกลรัตน์) ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ : รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 

   
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ ารองประธาน กสทช. (พันเอก 

ดร. นที  ศุกลรัตน์) ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จ านวน ๓ ท่าน 
ได้แก่ พลต ารวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ  พลเอก สุเจตน์ วัฒนสุข และนายสวัสดิ์ โชติพานิช 
ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่รองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ         



๖ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  

งามสง่า) ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ : กสทช. พันต ารวจเอก 
ทวีศักดิ์ฯ 

     
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  

งามสง่า) ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ 
พันต ารวจเอก (พิเศษ) ชัยทัศน์ รัตนพันธุ์  นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์  และ พลเอก ธงชัย 
เกื้อสกุล ทั้งนี้  ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ 
กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ เสนอ    

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์) 

ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
   
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์) 

ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่         
นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข  ดร. เชิดชัย ขันธ์นะภา  และนายไพรัช วรปาณิ ทั้งนี้ ตามข้อ 
๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เสนอ   

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :   รายงานการเข้าร่วมงาน Mobile World Congress ๒๐๑๖ ณ เมืองบาร์เซโลนา 

ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ : กสทช. ประวิทย์ฯ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการเข้าร่วมงาน Mobile World Congress ๒๐๑๖ ของ กสทช. ประวิทย์ฯ 

และคณะ ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ตามเอกสารที่ กสทช. ประวิทย์ฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ :   รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม ๒๕๕๘ - เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ : กทค.  รท.  
  
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ตั้งแต่

เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตามข้อ ๖(๔) ของระเบียบ กสทช.   
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม     
และผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีประเด็นข้อสังเกตเรื่อง รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ย      
ข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ในช่วงที่ผ่านมามีจ านวนไกล่เกลี่ยเฉลี่ยเดือนละ ๒ ราย 
จึงขอให้ส านักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบความคุ้มค่าในการลงทุนเรื่องนี้ 



๗ 
 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘        

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ : ทท.  คท.  ดท. 
  

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช . ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาต หรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของส านักงาน กสทช. 
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรณีการทดสอบ การจดทะเบียน และการรับรอง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ์ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘        
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ : ทท.  ดท.  คท. 

 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช . ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาต หรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของส านักงาน กสทช. 
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ กรณีการทดสอบ การจดทะเบียน และการรับรองเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ ์ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีประเด็นข้อสังเกตเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรณีการจับกุม
ผู้กระท าความผิด (บริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด) จับกุมเครื่อง
วิทยุคมนาคม จ านวน ๒,๔๒๐ ชุด อาจต้องตรวจสอบว่าเจตนา หรือเข้าใจผิด หรืออย่างไร 
มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาว่าอาจจะมีค่ายอ่ืนลักลอบน าอุปกรณ์ลักษณะนี้มาวางจ าหน่าย 
โดยไม่ได้ขออนุญาตน าเข้าและจ าหน่าย ซึ่งเลขาธิการ กสทช. แจ้งว่า จะรับข้อสังเกต
ไปตรวจสอบและด าเนินการต่อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร) 

ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ : กสทช. พลเอก สุกิจฯ 
   
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร) 

ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ พลเอก 
มนตรี สังขทรัพย์  นายธวัช บวรวนิชยกูร และพลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน์ ทั้งนี้    
ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. พลเอก สุกิจฯ เสนอ   

 
 
 
 



๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์) 

ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ : กสทช. สุภิญญาฯ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (นางสาวสุภิญญา  

กลางณรงค์) ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๓ ท่าน 
ได้แก่ นายจอน อ๊ึงภากรณ์  นายต่อพงศ์ เสลานนท์ และนายนคร ชมพูชาติ ทั้งนี้    
ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. สุภิญญาฯ เสนอ    

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  :   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ :   เรื่องท่ีผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม กสท. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของ

สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) : กสท.  รส.  ปส.๑  
   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่

แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) โดยมอบหมายให้
ประธาน กสท. ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เป็นผู้ลงนามในประกาศก่อนน าไปลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอม
ของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒)  

 ๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ มีประเด็นข้อสังเกตเรื่องการแก้ไขปรับปรุงประกาศ กสทช. 
ควรจะมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับประเด็นการวินิจฉัยว่า
จะมีผลกระทบหรือไม่ ควรจะต้องมีผู้ที่พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องน าไปด าเนินการ
จัดรับฟังความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งเลขาธิการ กสทช. ได้ชี้แจงว่า ในการพิจารณาจะต้องเป็น
ความเห็นของส านักกฎหมายของส านักงาน กสทช. ที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน     
ทั้งด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และด้านกิจการโทรคมนาคม 

   
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ :   เรื่องท่ีผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการ

ออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต : กทค.  คท.  

  
     



๙ 
 
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต่อสรุปผลการรับฟัง

ความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาต
วิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้      
ให้ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ต่อไป 

 ๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออก
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ทั้งนี้ ให้น าร่างประกาศดังกล่าวข้างต้นเสนอประธาน กสทช. ลงนาม ก่อนน าไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. วาระที ่

๕.๒.๑ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
กระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต  

     
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ 

๒๑๗๐ – ๒๖๑๗๕ กิโลเฮิรตซ์ (kHz) : กทค.  คภ.  
    
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่

วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๑๗๐ – ๒๖๑๗๕ กิโลเฮิรตซ์ (kHz) และ
เห็นชอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในประเด็นรูปแบบการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ วิธีการเชิญชวน ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
และเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศดังกล่าวไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับ   
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และน าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป   

 อนึ่ง หากกรรมการ กสทช. มีความเห็นเพ่ิมเติม ขอให้จัดส่งส านักงาน กสทช. เพ่ือน าไปใช้
ประกอบในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างประกาศดังกล่าวข้างต้น    

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. วาระที ่

๕.๒.๒ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล    
ย่านความถ่ี ๒๑๗๐ – ๒๖๑๗๕ กิโลเฮิรตซ์ (kHz)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : พิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างค าสั่ง กสทช. เรื่อง ยกเลิกการก าหนดให้บริษัท 

แอดวานซ์ อินโฟร์  เซอร์ วิส จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ มีอ านาจเหนือตลาด         
อย่างมีนัยส าคัญในตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อสามารถเรียก   
ถึงจุดปลายทางและไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะที่ก าหนด : กทค.  วท.  

  



๑๐ 
 
     
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต่อร่างค าสั่ง กสทช. 

เรื่อง ยกเลิกการก าหนดให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มี
อ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญในตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพ่ือสามารถเรียกถึงจุดปลายทางและไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะที่ก าหนด    
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดสัญญาอนุญาต
ใหด้ าเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Mobile Telephone) จากบริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้น าร่างค าสั่งเสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือลงนามต่อไป      

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. วาระที ่

๕.๒.๓ เรื่อง ร่างค าสั่ง กสทช. เรื่อง ยกเลิกการก าหนดให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญในตลาดบริการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือสามารถเรียกถึงจุดปลายทางและไม่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการเฉพาะทีก่ าหนด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : ขออนุมัติใช้เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจ าเป็นของส านักงาน กสทช. เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายส าหรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม       
ย่านความถี ่๘๙๕ – ๙๐๕ MHz / ๙๔๐ – ๙๕๐ MHz : กทค.  อท.  

      
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น          

ของส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๕๙ ในกรอบวงเงินจ านวนไม่เกิน ๑๘.๐๐๐ ล้านบาท 
เพ่ือส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม
ย่านความถี่ ๘๙๕ – ๙๐๕ MHz / ๙๔๐ – ๙๕๐ MHz ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมี
เงื่อนไขการอนุมัติ ดังนี้  

 ๑) กรณีที่ผู้ชนะการประมูลได้ช าระค่าธรรมเนียมงวดแรก และบริษัท แจส โมบาย 
บรอดแบนด์ จ ากัด ยังไม่น าเงินมาช าระค่าความเสียหายจากการประมูลคลื่น ๙๐๐ MHz 
ครั้งที่ผ่านมา ให้ส านักงาน กสทช. หักค่าใช้จ่ายส าหรับการประมูลดังกล่าวจากเงิน
ค่าธรรมเนียมของผู้ชนะการประมูล ก่อนน าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน เพ่ือส่งคืน 
งบกลางกรณีฉุกเฉินและจ าเป็นของส านักงาน กสทช. และให้ส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการเรียกให้บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จ ากัด ช าระเงินค่าเสียหาย
ดังกล่าวข้างต้นต่อไป  

 ๒) กรณีที่บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จ ากัด น าเงินมาช าระค่าความเสียหาย  
จากการประมูลคลื่น ๙๐๐ MHz ครั้งที่ผ่านมา ก่อนผู้ชนะการประมูลมาช าระ
ค่าธรรมเนียมงวดแรก ให้ส านักงาน กสทช. น าเงินที่ได้รับช าระจากบริษัท แจส โมบาย 
บรอดแบนด์ จ ากัด น าส่งคืนงบกลางกรณีฉุกเฉินและจ าเป็นของส านักงาน กสทช.
   



๑๑ 
 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. วาระที ่

๕.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจ าเป็นของส านักงาน กสทช.   
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม 
ย่านความถี ่๘๙๕ – ๙๐๕ MHz / ๙๔๐ – ๙๕๐ MHz 

     
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ITU 

Telecom World 2016 : รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่ฯ  ยย. 
  
มติที่ประชุม อนุมัติการสนับสนุนงบประมาณในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ITU Telecom World 2016 

โดยใช้จ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปี ๒๕๕๘ ที่ กสทช. ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
จ านวน ๓๐๐.๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ส านักงาน กสทช. ส่งมอบเงินสนับสนุนการร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ผ่านคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือจัดเตรียม
งาน ITU Telecom World 2016 จ านวน ๓๐๐.๐๐๐ ล้านบาท ทั้งจ านวน และหาก
ส านักงาน กสทช. มีความจ าเป็นต้องด าเนินการภารกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
ให้ขอใช้จ่ายงบประมาณจากคณะกรรมการแห่งชาติฯ ต่อไป ตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการ
ด้านการบริหารงบประมาณในคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือเตรียมการจัดงาน ITU Telecom 
World 2016     

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณในการเป็น
เจ้าภาพร่วมจัดงาน ITU Telecom World 2016  

 ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๗๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ขอให้บันทึกความเห็นเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๓.๑ ดังนี้ 

 “ การอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ITU Telecom 
World 2016 โดยใช้จ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปี ๒๕๕๘ ที่ กสทช. ได้มีมติ
อนุมัติไว้แล้ว จ านวน ๓๐๐ ล้านบาท โดยให้ส่งมอบผ่านคณะกรรมการแห่งชาติ
เพ่ือจัดเตรียมงาน ITU Telecom World 2016 ทั้งจ านวนแบบเหมาจ่าย (lump sum) 
และในกรณีท่ีส านักงาน กสทช. มีความจ าเป็นต้องด าเนินภารกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ให้ขอใช้จ่ายงบประมาณจากคณะกรรมการแห่งชาติฯ ต่อไปนั้น  

  ดิฉันเห็นว่าการอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายตามที่เห็นชอบในหลักการการเป็น
เจ้าภาพร่วมจัดงาน ITU Telecom World 2016 ในคราวประชุม กสทช. นัดพิเศษ  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นการใช้จ่ายงบประมาณใน
วงเงินที่สูง โดยมีค่าใช้จ่ายในหมวดที่ประเทศเจ้าภาพบริหารจัดการจ านวนกว่า 
๑๐๐ ล้าน อาทิ  

 



๑๒ 
 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกและสถานที่จัดงาน ๓๒.๖ ล้านบาท 
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ๑๐ ล้านบาท  
 - ค่าจัด National Pavilion รวมค่าเช่าสถานที่และตกแต่ง ๒๒ ล้านบาท  
 - ค่าจัดงานพิธีการและงานเลี้ยงรับรอง ๑๖.๘ ล้านบาท   
 - ค่าตกแต่งสถานที่ท้ังในและนอกสถานที่การจัดงาน ๑๐ ล้านบาท 
 - ค่าจัดรถรับส่ง (Shuttle bus) ส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วม ๑๐ ล้านบาท  
 - การต้อนรับที่ท่าอากาศยานฯ ๒๕.๗ ล้านบาท  
 - ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๑๐ ล้านบาท 
 - ค่าบริหารจัดการ (Professional fee) ๑๐ ล้านบาท 
 ด้วยเหตุนี้จึงเห็นควรให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินในการจัดงานครั้งนี้ให้มีความคุ้มค่า

และความสมเหตุสมผลตามที่ได้เห็นชอบให้มอบงบประมาณไปยังคณะกรรมการแห่งชาติฯ 
ซึ่งประเด็นห่วงใยดังกล่าวสอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ตามที่อนุมัติ ในหลักการให้ประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และส านักงาน กสทช. เสนอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 
โดยคณะรัฐมนตรีเห็นว่างบประมาณรายจ่ายส าหรับด าเนินการดังกล่าวให้ค านึงถึง
ความประหยัด การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประโยชน์ที่ทางราชการ
และประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ” 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 

 กสทช. สุภิญญาฯ ได้ขออนุญาตประธาน กสทช. เพ่ือสอบถามประเด็นต่างๆ เพ่ิมเติม 
รวม ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การด าเนินการของส านักงาน กสทช. ต่อกรณีบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จ ากัด      
๒) กรณีประกาศ คสช. เรื่องการจัดประมูลคลื่น ๙๐๐ MHz จะมีผลกระทบต่อมติ กสทช. เรื่องการประมูลคลื่น 
๙๐๐ MHz หรือไม่อย่างไร และ ๓) การลงนาม MOU ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด กับ บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  

ซึ่งเลขาธิการ กสทช. ได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้  
๑) การด าเนินการของส านักงาน กสทช. ต่อกรณีบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จ ากัด 

ส านักงาน กสทช. ได้แต่งตั้งคณะท างานและได้เชิญบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จ ากัด  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) และธนาคารไอซีบีซี มาให้ข้อมูลและจะรายงานน าเสนอที่ประชุม กทค. ก่อนมีหนังสือแจ้งบริษัท แจส โมบาย 
บรอดแบนด์ จ ากัด เพ่ือทราบต่อไป 

๒) กรณีประกาศ คสช. เรื่องการจัดประมูลคลื่น ๙๐๐ MHz เป็นการใช้อ านาจของ 
คสช. ตามมาตรา ๔๔ เป็นผู้ใช้อ านาจแทน กสทช. ซึ่งประกาศ คสช. ฉบับดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้โดยก าหนดให้
ยื่นซองประมูลในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ก าหนดให้เป็นวันประมูล 

๓) การลงนาม MOU ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และ 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด กับ บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด เป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการเจรจา  ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากประกาศ คสช. เรื่อง การจัด
ประมูลคลื่น ๙๐๐ MHz 



๑๓ 
 

 
มติที่ประชุม รับทราบประเด็นสอบถามของ กสทช. สุภิญญาฯ และค าชี้แจงของเลขาธิการ กสทช. 

ในประเด็นดังกล่าว 
 

ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙      
ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 

   
เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๔๕  น.                
                              
      


