
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
___________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ท าหน้าที่ประธานกรรมการ 
๒. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๓. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๔. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๕.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ ติดภารกิจไปต่างประเทศ  
๒. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ ติดภารกิจไปต่างประเทศ 
 
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. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี       นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวพยุงทรัพย์  เรืองสม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
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 ๒ 
 

๙. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักสื่อสารองค์กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นางสาวสุพินญา จ าปี ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๓. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๔. นางสาวแสงนภา  รังคสิริ เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๕.   นายวิษณุ  เพียรทอง เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๖. นางสาวณัฐสุดา  อัคราวัฒนา นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักกฎหมายโทรคมนาคม  
๗.    นายชลธิศ  จิระภาค นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักการอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  
 
ประธาน     กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

ในวันนี้เป็นการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ซึ่งมีเรื่องส าคัญเร่งด่วน     
ที่ขอเชิญกรรมการ กสทช. ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา ๑) เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐ – ๘๙๕/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz  และ ๒) ก าหนดวันประชุม กสทช. 
เพ่ือประกาศผลการประมูลดังกล่าว ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒     :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 

 - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช.  
 

 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพื่อทราบ 

 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  : การด าเนินการเพื่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม     

ย่าน ๘๙๐ – ๘๙๕/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz  : คณะท างานเพื่อด าเนินการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม  วท. มท. 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๗ ของ

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับ
กิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐ – ๘๙๕ /๙๓๕ – ๙๔๐ MHz จ านวน ๑ ราย 
ได้แก่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ตามผลการพิจารณาของคณะท างานเพ่ือ
ด าเนินการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาการ
เป็นผู้เข้าร่วมการประมูลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ และประกาศรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมการประมูลให้ทราบเป็นการทั่วไปต่อไป  

 ๒. เห็นชอบก าหนดวันประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาประกาศผลการประมูลคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐ – ๘๙๕ / ๙๓๕ – ๙๔๐ MHz   

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การด าเนินการเพื่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐ – ๘๙๕ / ๙๓๕ – ๙๔๐ MHz   

 
ประธาน ขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.        
 

 
 


