
  
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห/องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

___________________________ 
 
ผู/เข/าประชุม  
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ  
๓. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๖. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู/เข/าร�วมประชุม 
 

๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กสทช. 
 
เจ/าหน/าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก6กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส9วน  
   รักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน!  ผู�อํานวยการส9วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส9วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส9วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก9งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



 ๒ 
 

๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาววัลภา  กระเดา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ9มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู/ช้ีแจง 
 

๑. นายเสน9ห!  สายวงศ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี และรักษาการในตําแหน9ง
  ผู�อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๒. นายสุทธิศักด์ิ  ตันตะโยธิน ผู�อํานวยการสํานักสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร 
  โทรคมนาคม  
๓. นางสาวนรีกานต!  บางอ�อ วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล9าวเปDดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ  
 

วันนี้เปFนการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เนื่องจากมีเรื่องสําคัญเร9งด9วน 
ท่ีจะต�องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมรวม ๒ เรื่อง ได�แก9 เรื่อง (ร9าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย9านความถ่ี 
๗๐๓–๗๔๘/๗๕๘–๘๐๓ เมกะเฮิรตซ! ซ่ึงได�ไปดําเนินการรับฟ̀งความคิดเห็นสาธารณะเรียบร�อยแล�ว     
และเรื่องการพิจารณาให�ความเห็นชอบเรื่อง บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด ขอรับการสนับสนุนค9าส9งสัญญาณ
ท่ีให�บริการเปFนการท่ัวไป ผ9านโครงข9ายดาวเทียมอินเทลแซท (Intelsat) ต9อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห9งชาติ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ขอให�นําเสนอท่ีประชุมพิจารณา   
 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.   

 
– ไม9มี – 

 
 



 ๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

– ไม9มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

– ไม9มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕    : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : (ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล 

(International Mobile Telecommunications–IMT) ย�านความถ่ี ๗๐๓–๗๔๘/
๗๕๘–๘๐๓ เมกะเฮิรตซ� : คณะทํางานด/านการจัดทําหลักเกณฑ�ฯ คภ.  

   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะทํางานด�านการจัดทําหลักเกณฑ!และการ

อนุญาตให�คลื่นความถ่ีย9าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟ̀งความคิดเห็นสาธารณะต9อ (ร9าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 

แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile  
Telecommunications–IMT) ย9านความถ่ี ๗๐๓–๗๔๘/๗๕๘–๘๐๓ เมกะเฮิรตซ! 
พร�อมผลการพิจารณา/แนวทางดําเนินการต9อไปของ กสทช. ท้ังนี้ ให�นําลงเผยแพร9
ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต9อไป  

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบ (ร9าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications– 
IMT) ย9านความถ่ี ๗๐๓–๗๔๘/๗๕๘–๘๐๓ เมกะเฮิรตซ! ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล9าว 
เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก9อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – IMT) 
ย9านความถ่ี ๗๐๓–๗๔๘/๗๕๘–๘๐๓ เมกะเฮิรตซ! 

 
 
 
 
 



 ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : การพิจารณาให/ความเห็นชอบเรื่อง บริษัท เนกซ� สเตป จํากัด ขอรับการสนับสนุน
ค�าส�งสัญญาณท่ีให/บริการเปVนการท่ัวไป ผ�านโครงข�ายดาวเทียมอินเทลแซท 
(Intelsat) ต�อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแห�งชาติ : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ 

เพ่ือขอให�พิจารณาวินิจฉัยกรณีบริษัท เนกซ! สเตป จํากัด ขอรับการสนับสนุน
ค9าส9งสัญญาณท่ีให�บริการเปFนการท่ัวไป ผ9านโครงข9ายดาวเทียมอินเทลแซท 
(Intelsat) ในฐานะผู�ออกคําสั่ง คสช. ท่ี ๗๖/๒๕๕๙        

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดส9งเรื่องบริษัท เนกซ! สเตป จํากัด ขอรับการ
สนับสนุนค9าส9งสัญญาณท่ีให�บริการเปFนการทั่วไป ผ9านโครงข9ายดาวเทียม
อินเทลแซท (Intelsat) ให�คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด�านกฎหมายของ กสทช.       
เพ่ือให�ความเห็นประกอบการพิจารณาต9อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง การพิจารณาให�ความเห็นชอบเรื่อง บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด 
ขอรับการสนับสนุนค9าส9งสัญญาณท่ีให�บริการเปFนการท่ัวไป ผ9านโครงข9ายดาวเทียม
อินเทลแซท (Intelsat) ต9อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคมแห9งชาติ 

 
ประธาน ได�กล9าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล9าวปDดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.        
 


