
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมชั้ น ๑๒ อาคารอ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

___________________________ 
 
ผู้เข้าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ท าหน้าที่ประธานกรรมการ   
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ กรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ กรรมการ  
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์ กรรมการ   
๖.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

๑.    นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ลาป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๓. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุม กสทช. ประจ าเลขาธิการ กสทช.  
๕. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๖.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักสื่อสารองค์กร 



 ๒ 
 

๙. นางสาวพยุงทรัพย์  เรืองสม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๓. นายจาตุรนต์  โชคสวัสดิ์  ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๔. นางสาวอัจฉรา  ปัณยวณิช ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรบุคคล 
๕.   นางธีตานันตร์  สีวะรา ผู้อ านวยการส่วน  
  ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๖. นายประถมพงศ์  ศรีนวล ผู้อ านวยการส่วน  
  ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๗. นางลลิตา  อันยะวรรธนะ ผู้อ านวยการส่วน ส านักทรัพยากรบุคคล 
๘. นายณพ  อังคะสุวพลา นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักทรัพยากรบุคคล  
๙. นายนนทิวรรธน์  บังเมฆ นิติกรปฏิบัติการระดับต้น ส านักทรัพยากรบุคคล   
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

– ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.   
 

– ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการด าเนินงาน 
 

– ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพื่อทราบ 
 

– ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี ๕   : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : การรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz 

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz 
๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz : คณะท างานด าเนินการประมูลฯ, วท. 

 
มติที่ประชุม ๑. รับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz 

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz 
๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้
ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการประมูลแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายทราบ 
และประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้ทราบเป็นการทั่วไป  

  อนึ่ง กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ขอสงวนความเห็น
ในประเด็นคลื่นความถี่ย่าน ๒๖๐๐ MHz เนื่องจากยังไม่ได้มีการพิจารณา
เยียวยาให้แล้วเสร็จก่อนรับรองผลการประมูล โดยจะจัดท าบันทึกความเห็น
จัดส่งให้ในภายหลัง 

 ๒. มอบหมายให้ประธาน กสทช. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามแก่ผู้ชนะการประมูล  
แต่ละราย ภายหลังจากผู้ชนะการประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการด าเนินการ
ก่อนรับใบอนุญาตครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล   
ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติ         

ที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 
๗๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz 

 ๒. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุระเบียบวาระที่ ๕.๑ ดังนี้ 

  ผมขอสงวนความเห็นในการรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๒๖๐๐ MHz  
ว่า ส านักงาน กสทช. จะต้องด าเนินการจ่ายค่าทดแทนแก่ผู้ที ่ถูกเรียกคืน
คลื่นความถี่ย่าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ MHz และผู้ที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จก่อน  
จึงจะด าเนินการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่านดังกล่าว มิฉะนั้นอาจจะเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามกฎหมาย และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถ่ีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์
ไม่คุ้มค่า หรือน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  



 ๔ 
 

 ๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๓๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุระเบียบวาระที่ ๕.๑ ดังนี้ 

  “ผมเห็นชอบในการรับรองผลการประมูลคลื่ นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน ๗๐๐ MHz และ ๒๖ GHz ตามที่ผู้เข้าร่วม
ประมูลได้ลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่ตนเสนอ และ กสทช. ได้ประกาศผล  
การประมูลเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยขอสงวนความเห็นในการ
รับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ ย่าน ๒๖๐๐ MHz ตามความในบันทึก
ข้อความที่ สทช. ๑๐๐๕/๓๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เนื่องจากเห็นว่า 
มีการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๒๖๐๐ MHz ขึ้นก่อนที่จะมีข้อยุติในการ
ก าหนดเพ่ือทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่น
ความถี่ฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดกรณีฟ้องร้องจากผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ขึ้นได้   
ในภายหลัง และจะกระทบต่อการใช้งานคลื่นความถี่ที่มีการประมูลเสร็จสิ้นไปแล้ว 
จึงอาจมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความเรียบร้อยและความสามารถในการ
เตรียมการเพ่ือจัดประมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามมา” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ (ระดับ บ๑) : 

บย.   
 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง   

รองเลขาธิการ (ระดับ บ๑) เพ่ิมเติม เฉพาะในต าแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. 
สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร โดยให้มีก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร
เพ่ิมเติมอีก ๗ วัน ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

  อนึ่ง หากครบก าหนดที่ขยายระยะเวลารับสมัครแล้วปรากฎว่ามีจ านวนผู้ยื่น
สมัครไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอรายชื่อผู้สมัครให้
คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาด าเนินการต่อไปได้        

 ๒. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล  
รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร ออกไปอีก ๓๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  

 ๓. เนื่องจากมีจ านวนผู้สมัครน้อย จึงให้คณะกรรมการคัดเลือก และ กสทช. 
เป็นคณะเดียวกัน โดยจะพิจารณาผู้เข้ารับการคัดเลือกจากการประเมินผล
การแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ 

 ๔. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการด าเนินการอันเกี่ยวกับการรับสมัคร  
ให้สอดคล้องกับการเปิดรับสมัครเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกสายงาน
เข้าแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการคัดเลือก และ กสทช.  
ซึ่งเป็นคณะเดียวกันต่อไป  

 



 ๕ 
 

หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
รองเลขาธิการ (ระดับ บ๑) 

  
ประธาน ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.        
 


