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ผู+เข+าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน� กรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ กรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� กรรมการ 
๖. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๗. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๘. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๙. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
เจ+าหน+าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก6กเกียรติกุล ผู8อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู8อํานวยการส;วน  

รักษาการในตําแหน;งผู8อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน� ผู8อํานวยการส;วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส ผู8อํานวยการส;วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู8อํานวยการส;วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก;งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
 
 



 ๒ 
 

๙. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๐. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักสื่อสารองค�กร 

๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ;มมณี ลูกจ8าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู+ช้ีแจง 
๑. นายวเรศ  บวรสิน ผู8อํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๒. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู8อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๓. นายจาตุรนต�  โชคสวัสด์ิ ผู8อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๔. นายนิพนธ�  จงวิชิต ผู8เชี่ยวชาญ (ช ๒)  

รักษาการในตําแหน;งผู8จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  
๕. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ ผู8อํานวยการส;วน สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๖. นางสาวชนัณภัสร�  วานิกานุกูล ผู8อํานวยการส;วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗. นางสาวกนกวรรณ  อุ;นจิตต� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน;งผู8อํานวยการส;วน 

สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๘. นางสาวกานต�ชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน;งผู8อํานวยการส;วน 

สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๙. นายสุปรีย�  เทียนทํานูล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึง

และเพ่ือสังคม 
๑๐. นางสุนันทา อยู;ประยงค� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ       

และพัฒนาผู8ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๑. นายนิธินันท�  สมบูรณ� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ       

และพัฒนาผู8ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๒. นางสาวตามตะวัน  อรุณกมล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน� 
๑๓. นายปริญญา  เทศบรรทัด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริการโทรคมนาคม   

โดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม  
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล;าวเปJดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เปKนประธานในพิธี      
เจริญพระพุทธมนต�ถวายพระราชกุศล และลงนามถวายพระพร เนื่องใน   
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ8าอยู;หัว มหาวชิราลงกรณ    
บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงสํานักงาน 
กสทช. จัดพิธีข้ึน ณ สํานักงาน กสทช. โดยมีผู8เข8าร;วมพิธีประกอบด8วย 
กรรมการ กสทช. ผู8บริหารระดับสูง ผู8บริหาร พนักงาน กสทช. และลูกจ8าง  
ซ่ึงเปKนไปด8วยความเรียบร8อย 

๒. เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. พร8อมด8วยผู8บริหาร
สํานักงาน กสทช. ได8ร;วมพิธีทําบุญตักบาตรอาหารแห8งร;วมกับคณะรัฐบาล   
ณ ลานพระราชวังดุสิต เพ่ือถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวาย  
พระราชกุศลแด;สมเด็จพระนางเจ8าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ 
และสมเด็จพระเจ8าอยู;หัว รัชกาลท่ี ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
๖๕ พรรษา โดยเปKนการจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ�และสามเณร จํานวน ๖๕๑ รูป  
หลังจากนั้นประธาน กสทช. พร8อมด8วยกรรมการ กสทช. และผู8บริหาร
สํานักงาน กสทช. ได8ไปร;วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ8าอยู;หัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาว;าการ
พระราชวัง ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท;าน และเลขาธิการ กสทช.      
ท่ีเข8าร;วมพิธีดังกล;าว และขอบคุณสํานักงาน กสทช. ท่ีได8ดําเนินการเปKนไปด8วย
ความเรียบร8อย 

๓. เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. ได8ร;วมเปKนสักขีพยานในพิธีลงนาม 
Letter of Intent (LOI) ระหว;างสํานักงาน กสทช. กับหน;วยงาน Malaysian 
Communications and Multimedia Commission (MCMC) ซ่ึงสํานักงาน 
กสทช. จัดพิธีลงนาม ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ โดยท้ังสองหน;วยงานตกลง 
ท่ีจะจัดทํากรอบความร;วมมือระหว;างกันในลักษณะ LOI เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข8อมูลด8านต;างๆ ได8แก; ด8านกิจการโทรคมนาคม ด8านกิจการกระจายเสียง  
และการจัดสัมมนาและอบรมร;วมกัน รวมท้ังกิจกรรมภายใต8กรอบ APEC  APT  
ITU และอาเซียน เปKนต8น โดยมีเลขาธิการ กสทช. และ Chief Officer 
Corporate Strategy (Ms. Nur Sulyna Abdullah) เปKนผู8แทนหน;วยงาน 
ลงนามใน LOI ร;วมกัน ซ่ึงมีประธาน กสทช. และประธาน MCMC (Dr. Halim 
Shafie) เข8าร;วมเปKนสักขีพยานในครั้งนี้ด8วย 

 
 
 
 



 ๔ 
 

 
๔. ระหว;างวันท่ี ๓–๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. ได8เข8าร;วมพิธีเปJดงาน

สัมมนา “NBTC Expo Thailand (NET 2017)” โดยในปyนี้ได8จัดสัมมนาในหัวข8อ
ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยทางไซเบอร� (Cyber Security) ซ่ึงสํานักงาน กสทช. 
ได8เชิญ Mr. Richard A. Clarke อดีตท่ีปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ๔ สมัย 
และเปKนผู8พัฒนายุทธศาสตร�การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�กลยุทธ�
ให8กับสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปKนผู8เชี่ยวชาญด8านความปลอดภัยทางไซเบอร� และ
นักเขียนชื่อดังจากหนังสือชื่อ “Cyber War : The Next Threat to National 
Security and What to Do About It” มาเปKนวิทยากรในครั้งนี้   โดยเม่ือวันท่ี 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สัมมนาในหัวข8อ “Cyberwarfare in Digital Economy Era : 
Strategic Considerations for Thailand” จัดงาน ณ ห8องประชุมพินิตประชานาถ 
ศาลาว;าการกลาโหม โดยได8รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร 
วงษ�สุวรรณ) และรัฐมนตรีว;าการกระทรวงกลาโหมเปKนประธานในพิธีเปJด  
การสัมมนา ซ่ึงการสัมมนาได8เน8นท่ีหน;วยงานด8าน ความม่ันคงเปKนหลัก 
ภายหลังพิธีเปJดงาน ประธาน กสทช. ได8ปาฐกถาพิเศษเก่ียวกับป�ญหาและ
ความสําคัญของ Cyber Security ในป�จจุบัน รวมท้ังบริบทของประเทศไทย
ด8านไซเบอร� และต;อจากนั้น Mr. Richard A. Clarke ร;วมบรรยาย ซ่ึงมี
ผู8เข8าร;วมการสัมมนาฯ ในวันดังกล;าว  อาทิ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก 
ประจิน จั่นตอง) รัฐมนตรีช;วยว;าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก อุดมเดช  สีตบุตร) 
ผู8บัญชาการเหล;าทัพ นายทหารระดับสูง และตัวแทนหน;วยงานด8านความม่ันคง
ท่ีเก่ียวข8อง เข8าร;วมสัมมนาประมาณ ๒๐๐ คน และเม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ได8จัดสัมมนาในหัวข8อ “Cyber Security : Challenges and Opportunities in 
the Digital Economy” ณ ห8องฉัตรา โรงแรมสยามเคมปJนสก้ี กรุงเทพมหานคร 
โดยได8รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)    
เปKนประธานในพิธีเปJดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษในหัวข8อ “ยุทธศาสตร� 
Cyber Security รัฐ–เอกชนร;วมใจก8าวสู;ยุคไทยแลนด� 4.0” โดยมีผู8เข8าร;วม
สัมมนา อาทิ ผู8บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู8ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และประชาชนท่ีสนใจ ประมาณ ๕๐๐ คน ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท;าน 
เลขาธิการ กสทช. ท่ีเข8าร;วมพิธีดังกล;าว และขอบคุณสํานักงาน กสทช.       
ท่ีจัดเตรียมงานสัมมนาให8เปKนไปด8วยความเรียบร8อย ซ่ึงได8รับการตอบรับจาก
สื่อมวลชนเปKนอย;างดี  
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๕. เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานพระราชวโรกาสให8ประธาน กสทช. กรรมการ กสทช. และผู8บริหาร
สํานักงาน กสทช. เข8าเฝ�าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
เพ่ือทูลเกล8าถวายเงินร;วมสนับสนุนในการดําเนินการระบบสารสนเทศ      
เพ่ือการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล8า จํานวน ๒๖,๘๔๒,๐๐๐ บาท 
เพ่ือพระราชทานให8มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล8า ในพระราชูปถัมภ� 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือนําไปใช8ในการดําเนิน
โครงการตามวัตถุประสงค�ต;อไป 

๖. เนื่ อ ง ในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเ ด็จพระนาง เจ8 าสิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สํานักงาน กสทช. 
ได8กําหนดจัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้  
๑) วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ สํานักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

“การบริจาคโลหิต” จึงขอเชิญชวนร;วมบริจาคโลหิตถวายเปKนพระราชกุศล 
ต้ังแต;เวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑  

๒) วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สํานักงาน กสทช. นิมนต�พระสงฆ�
มารับบิณฑบาตข8าวสารอาหารแห8ง ณ บริเวณลานหน8าพระบรมราชานุสาวรีย� 
รัชกาลท่ี ๕ และในเวลา ๑๑.๐๐ น. จัดพิธีลงนามถวายพระพร ณ อาคาร
หอประชุม ชั้น ๑ สํานักงาน กสทช.  

๓) วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญกรรมการ กสทช.   
ทุกท;านเข8าร;วมลงนามถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง  

๗. ขอแสดงความยินดีกับเลขาธิการ กสทช. (นายฐากร ตัณฑสิทธิ์) เนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีได8มีมติอนุมัติเสนอแต;งต้ังเปKนกรรมการผู8ทรงคุณวุฒิด8าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห;งชาติ ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เสนอ ท้ังนี้ 
โดยมีผลต้ังแต;เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปKนต8นไป 

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ8งให8ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้ งท่ี ๘/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
มติท่ีประชุม             ๑. รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
๒. เห็นชอบให8สํานักงาน กสทช. เสนอเรื่อง การขอทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การมอบอํานาจ
ให8ดําเนินคดีต;อศาลปกครองและศาลยุติธรรมแทน กสทช. ตามบันทึก
ความเห็นของ กสทช. ประวิทย�ฯ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 



 ๖ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐  
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให8ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน   

๒๓ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร) 

ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ : กสทช. พลเอก สุกิจฯ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุ กิจฯ) 

ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐–เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ราย ได8แก; พลเอก 
มนตรี สังขทรัพย�  นายธวัช บวรวนิชยกูร  และพลเอก ประสิทธิชัย  พิบูลรัตน� 
ท้ังนี้ ตามข8อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว;าด8วยการจ8างท่ีปรึกษา ผู8ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู8ช;วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
(พลเอก สุกิจฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เดือนพฤษภาคม

และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ : วส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เดือนพฤษภาคม 

และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการดําเนินการไกล� เกล่ียข+อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ : รท. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการไกล;เกลี่ยข8อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ตามข8อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการไกล;เกลี่ย
ข8อพิพาทระหว;างผู8รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู8ร8องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



 ๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการดําเนินการไกล� เกล่ียข+อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ : รท. 

                                             
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการไกล;เกลี่ยข8อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน

มิถุนายน ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ตามข8อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการไกล;เกลี่ย
ข8อพิพาทระหว;างผู8รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู8ร8องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ : ดท. คท.   
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบั ติงานตามท่ี กสทช. ได8แต;ง ต้ังเจ8าพนักงาน            

ผู8ออกใบอนุญาตหรือมอบหมายให8เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก8ไข
เพ่ิมเติม ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : ร�างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 

เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการใช+จ�ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�
สาธารณะ : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบร;างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการใช8จ;ายเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. รับทราบร;างหลักเกณฑ�การยื่นข8อเสนอโครงการประเภทท่ี ๒ กรณีทําความ 
ตกลงกับหน;วยงานของรัฐ (ทุนตามนโยบายกรณีหน;วยงานของรัฐยื่นข8อเสนอ
โครงการ) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : การแจ+งเปล่ียนแปลงช่ือนิติบุคคลของบริษัท นิวเคเบิลทีวี เน็ทเวิร�ค จํากัด 

เปIนบริษัท ซีทีวี คอร�ปอเรช่ัน จํากัด : ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ8งเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลของ บริษัท นิวเคเบิลทีวี เน็ทเวิร�ค จํากัด 

เปKนบริษัท ซีทีวี คอร�ปอเรชั่น จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
 



 ๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑  
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามข8อ ๙  ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ระหว;างวันท่ี ๑๔ มิถุนายน – ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของผู8ยื่นต;ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสาร
ครบถ8วน และไม;ปรากฏประวัติว;ามีการออกอากาศขัดต;อเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๑๖๓ สถานี ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๑๑๓ สถานี 
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๓๒ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๑๘ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : รายงานการออกอากาศข�าวในพระราชสํานักของผู+รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรทัศน�ท่ีให+บริการเปIนการท่ัวไป : ปส.๒   
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการออกอากาศข;าวในพระราชสํานักของผู8รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน�ท่ีให8บริการเปKนการท่ัวไป จํานวน ๕ นิติบุคคล ๗ ช;องรายการ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : การขอเปล่ียนแปลงเวลาการออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก สําหรับ

ถ�ายทอดสดการแข�งขันฟุตบอล Chang FA cup รอบ ๖๔ ทีม ของช�องรายการ 
True4U (ทรูโฟร�ยู) : ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข;าวในพระราชสํานัก ของบริษัท 
ทรู โฟร� ยู สเตชั่น จํากัด ช;องรายการ True4U (ทรูโฟร�ยู) โดยออกอากาศเวลา
ประมาณ ๒๑.๐๐ น. เนื่องจากถ;ายทอดสดการแข;งขันฟุตบอล Chang FA cup 
รอบ ๖๔ ทีม ระหว;างทีมราชบุรี มิตรผล เอฟซี กับทีมบุรีรัมย� ยูไนเต็ด เม่ือวันท่ี 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต้ังแต;เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
 
 
 



 ๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : การดําเนินการตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด      
ช�องรายการ NOW : ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม รับทราบการดําเนินการตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี    
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด    
ช;องรายการ NOW ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : การแจ+งเปล่ียนแปลงผู+อํานวยการสถานีของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)        

ช�องรายการ MCOT HD : คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด+านกิจการ
โทรทัศน� ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู8อํานวยการสถานีของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)       
ช;องรายการ MCOT HD จากเดิม นายชัยนันต�  สันติวาสะ เปลี่ยนเปKน นายธิติพร  
จุติมานนท� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : การเปล่ียนแปลงกรรมการและผู+มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน 

ทีวี จํากัด : คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด+านกิจการโทรทัศน� ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู8 มี อํานาจกระทําการแทนบริษัท          

จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ :  เรื่องร+องเรียน กรณีขอให+ตรวจสอบการออกอากาศเนื้อหารายการท่ีมีลักษณะ

เปIนการใบ+หวยของช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล ช�อง นิวทีวี 
(NEW TV) : ผส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบมติคณะอนุกรรมการด8านผังรายการและเนื้อหารายการ ท่ีมีต;อเรื่อง

ร8องเรียน กรณีขอให8ตรวจสอบการออกอากาศเนื้อหารายการท่ีมีลักษณะเปKนการ
ใบ8หวยของช;องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล ช;อง นิวทีวี (NEW TV) 
ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นควรยุติเรื่องร8องเรียน เนื่องจากข8อเท็จจริงและหลักฐาน      
ท่ีปรากฏไม;เพียงพอต;อการพิจารณา ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 



 ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ :  เรื่องร+องเรียน กรณีขอให+ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เรื่องเล�าเช+านี้”
ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง ๓ HD และรายการ 
“ข�าวเช+าอมรินทร� MORNING NEWS” ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ช�อง Amarin TV HD อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบมติคณะอนุกรรมการด8านผังรายการและเนื้อหารายการ ท่ีมีต;อเรื่อง
ร8องเรียน กรณีขอให8ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เรื่องเล;าเช8านี้” ทางช;อง
รายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช;อง ๓ HD และรายการ “ข;าวเช8า
อมรินทร� MORNING NEWS” ทางช;องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช;อง Amarin TV HD อาจมีเนื้อหาไม;เหมาะสม ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นควร
ยุติเรื่องร8องเรียน เนื่องจากไม;เปKนเนื้อหาท่ีขัดต;อมาตรา ๓๗ แห;งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามเอกสาร 
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : เรื่องร+องเรียน กรณีขอให+บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ยกเว+น

ค�าปรับจากการยกเลิกสัญญาเนื่องจากใช+บริการไม�ถึง ๑๒ เดือน และ          
มีมาตรการชดเชยเยียวยาให+กับผู+ร+องเรียน (เลขท่ี ๘๖/๒๕๖๐) : บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร8องเรียน กรณีขอให8บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 

จํากัด ยกเว8นค;าปรับจากการยกเลิกสัญญาเนื่องจากใช8บริการไม;ถึง ๑๒ เดือน 
และมีมาตรการชดเชยเยียวยาให8กับผู8ร8องเรียน (เลขท่ี ๘๖/๒๕๖๐) ตามมติ
คณะอนุกรรมการคุ8มครองผู8บริโภคด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ : เรื่องร+องเรียน กรณีขอให+บริษัท ทรูไลฟk พลัส จํากัด เร�งดําเนินการช้ีแจง   

การคืนเงินค�ามัดจําอุปกรณ�จํานวน ๒,๐๐๐ บาท ให+กับผู+ร+องเรียนด+วย   
(เลขท่ี ๕๖/๒๕๕๙) : บส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร8องเรียน กรณีขอให8บริษัท ทรูไลฟ� พลัส จํากัด เร;งดําเนินการ
ชี้แจงการคืนเงินค;ามัดจําอุปกรณ�จํานวน ๒,๐๐๐ บาท ให8กับผู8ร8องเรียนด8วย 
(เลขท่ี ๕๖/๒๕๕๙) ตามมติคณะอนุกรรมการคุ8มครองผู8บริโภคด8านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
  

 
 



 ๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ : เรื่องร+องเรียน กรณีขอให+ บริษัท ทรู วิช่ันส� จํากัด ปรับลดค�าบริการรายเดือน
ตั้งแต�วันท่ียุติช�องรายการและยกเว+นค�าบริการของรอบบิลเดือนมกราคม 
๒๕๖๐ (เลขท่ี ๑๐/๒๕๖๐) : บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร8องเรียน กรณีขอให8 บริษัท ทรู วิชั่นส� จํากัด ปรับลด

ค;าบริการรายเดือนต้ังแต;วันท่ียุติช;องรายการและยกเว8นค;าบริการของรอบบิล
เดือนมกราคม ๒๕๖๐ (เลขท่ี ๑๐/๒๕๖๐) ตามมติคณะอนุกรรมการคุ8มครอง
ผู8บริโภคด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ : เรื่องร+องเรียน กรณีขอให+ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด ส�งกล�องรับสัญญาณ

ดาวเทียมท่ีสามารถรับชมรายการโทรทัศน�ได+ตามปกติ (เลขท่ี ๓๔๓/๒๕๕๙) : บส.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร8องเรียน กรณีขอให8 บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด   
ส;งกล;องรับสัญญาณดาวเทียมท่ีสามารถรับชมรายการโทรทัศน�ได8ตามปกติ  
(เลขท่ี ๓๔๓/๒๕๕๙) ตามมติคณะอนุกรรมการคุ8มครองผู8บริโภคด8านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ :  เรื่องร+องเรียน กรณีขอให+ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด ชดเชยด+วยการ       
คืนเงินจํานวน ๘๗๙.๗๘ บาท และชดเชยค�าเสียหายจํานวน ๔๑๓ บาท 
(เลขท่ี ๓๗๘/๒๕๕๙) : บส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร8องเรียน กรณีขอให8 บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด 
ชดเชยด8วยการคืนเงินจํานวน ๘๗๙.๗๘ บาท และชดเชยค;าเสียหายจํานวน ๔๑๓ บาท 
(เลขท่ี ๓๗๘/๒๕๕๙) ตามมติคณะอนุกรรมการคุ8มครองผู8บริโภคด8านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ :  คํา ส่ังไม�รับคําฟmองไว+ พิจารณาคดีหมายเลขดํา ท่ี ๖๑/๒๕๖๐ ระหว�าง        
นางทิยาณรรณ นิ่มมะโน ผู+ฟmองคดีกับ กสทช. ผู+ถูกฟmองคดีท่ี ๑ และเทศบาลเมือง
เขารูปช+าง ผู+ถูกฟmองคดีท่ี ๒ : มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบคําสั่งศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขดําท่ี ๖๑/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงท่ี 

๑๑๔/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว;างนางทิยาณรรณ  นิ่มมะโน      
ผู8ฟ�องคดีกับ กสทช. ผู8ถูกฟ�องคดีท่ี ๑ และเทศบาลเมืองเขารูปช8าง ผู8ถูกฟ�องคดีท่ี ๒ 
โดยศาลมีคําสั่งไม;รับคําฟ�องนี้ไว8พิจารณา และให8จําหน;ายคดีออกจากสารบบความ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  



 ๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ :  รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมใหญ�ระดับโลกว�าด+วย
วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ขององค�การโทรคมนาคมแห�งเอเชียและแปซิฟnก 
ครั้งท่ี ๒ (APG19–2) : คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ�ระดับโลกว�าด+วย
วิทยุคมนาคม คภ. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมใหญ;ระดับโลก

ว;าด8วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ขององค�การโทรคมนาคมแห;งเอเชียและ
แปซิฟJก ครั้งท่ี ๒ (APG19–2) ซ่ึงจัดข้ึนระหว;างวันท่ี ๑๗–๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐      
ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ : งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๒ ส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ : ลย.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๒ สิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ตามข8อ ๗๘ ของระเบียบ กทช. ว;าด8วยการรับ การจ;าย 
และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. / คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงาน  

ของ กสทช. ด+านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู+ทดลอง

ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได+รับใบอนุญาตมากกว�า ๑ 
สถานีข้ึนไป (ข+อมูล ณ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให8ต;ออายุ ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการให8แก;ผู8ทดลอง   

ประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได8รับใบอนุญาตมากกว;า 
๑ สถานีข้ึนไป ของนิติบุคคลจํานวน ๑๐๐ ราย รวม ๒๓๓ สถานี โดยให8มี
ระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปy นับจากวันท่ีใบอนุญาตใบสุดท8ายของผู8ทดลอง
ประกอบกิจการแต;ละรายสิ้นสุดลงตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. ประกาศรายชื่อผู8ทดลองประกอบกิจการ     
ท่ีผ;านการพิจารณาลงเผยแพร;ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. เพ่ือประชาสัมพันธ�
ให8ผู8ทดลองประกอบกิจการได8รับทราบต;อไป 

 



 ๑๓ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง สําหรับผู8ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ซ่ึงได8รับใบอนุญาตมากกว;า ๑ สถานีข้ึนไป (ข8อมูล ณ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขยายเวลางดออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๑๐๗.๒๕ MHz ออกไปถึงวันท่ี 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม อนุญาตให8มหาวิทยาลัยนเรศวรขยายเวลางดออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๑๐๗.๒๕ MHz ออกไปถึงวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ หากพ8นระยะเวลาดังกล;าวแล8ว 
มหาวิทยาลัยนเรศวรยังไม;สามารถออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยนเรศวรได8 ให8มหาวิทยาลัยนเรศวรคืนคลื่นความถ่ีให8แก;สํานักงาน 
กสทช. ต;อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขยายเวลางดออกอากาศสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๑๐๗.๒๕ MHz 
ออกไปถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการ

สาธารณะของสมาคมธุรกิจการท�องเท่ียวจังหวัดอํานาจเจริญ สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงส�งเสริมพัฒนาอาชีพจังหวัดอํานาจเจริญ (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๖๘) 
: ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8ถอนเรื่องในระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาต;ออายุ       

การทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการสาธารณะของสมาคมธุรกิจ 
การท;องเท่ียวจังหวัดอํานาจเจริญ สถานีวิทยุกระจายเสียงส;งเสริมพัฒนาอาชีพ
จังหวัดอํานาจเจริญ (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๖๘) ออกจากการพิจารณา ตามท่ี 
กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ เสนอ ท้ังนี้ เนื่องจากมีข8อเท็จจริงเพ่ิมเติม โดยมอบหมาย
ให8สํานักงาน กสทช. ไปจัดทําบทวิเคราะห� และดําเนินการตามข้ันตอน ก;อนนําเสนอ 
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป 

 



 ๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการ กรณีดําเนินการออกอากาศ
สถานีวิทยุกระจายเสียงภายหลังระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการส้ินสุดลง 
: ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตให8มูลนิธิบุญนิยม ได8รับการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการสําหรับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงบุญนิยมปฐมอโศก (รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๘๑) 
เนื่องจากเอกสารการยื่นต;ออายุการทดลองประกอบกิจการถูกต8องครบถ8วน
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) กําหนด อย;างไรก็ดี เนื่องจากปรากฏ
ประวัติการออกอากาศท่ีขัดต;อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ จึงเห็นควร
ให8มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการเพียง ๖ เดือน นับแต;วันท่ี กสทช.  
มีมติ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบให8กําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามข8อ ๓๓ (๒) ของประกาศ 
กสทช. เรื่ อง  หลัก เกณฑ�การกํา กับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ด8วยการ
ออกคําสั่งตักเตือนเปKนลายลักษณ�อักษรให8มูลนิธิบุญนิยม ดําเนินการแก8ไขหรือ
ปรับปรุงการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงบุญนิยมปฐมอโศก    
(รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๘๑) ให8ถูกต8องตามกฎหมายว;าด8วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�และกิจการโทรทัศน� และเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ  

๓. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. แจ8งผลการพิจารณาและสิทธิในการฟ�องคดี
ปกครองให8มูลนิธิบุญนิยม ทราบเปKนหนังสือภายใน ๗ วัน นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ  

๔. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติการฝ�าฝ�นเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงบุญนิยมปฐมอโศก (รหัสสถานี 
๐๒๕๒๑๓๘๑) ในระบบฐานข8อมูล เพ่ือใช8เปKนข8อมูลประกอบการดําเนินการ
ในส;วนท่ีเก่ียวข8องต;อไป 

๕. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. ส;วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช8คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงบุญนิยมปฐมอโศก (รหัสสถานี 
๐๒๕๒๑๓๘๑) หากพบการกระทําความผิดให8ดําเนินการบังคับใช8กฎหมาย
ต;อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาต;ออายุการทดลองประกอบกิจการ 
กรณีดําเนินการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงภายหลังระยะเวลาการ
ทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 



 ๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : ผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน� เพ่ือให+บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการ    
ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ีของบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร�ค จํากัด : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให8ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�เพ่ือให8บริการ

โครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี ระดับชาติ 
แก;บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร�ค จํากัด ตามความเห็นคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� โดยให8มี
พ้ืนท่ีการให8บริการในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดพิษณุโลก โดยอายุใบอนุญาตมีระยะเวลา
สิ้นสุดในวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๗๑ (ตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู;ของใบอนุญาตเลขท่ี 
B1–N21131–0002–56) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง ผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมของการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�เพ่ือให8บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ีของบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล 
เน็ตเวิร�ค จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : ให+ความเห็นชอบรายช่ือบุคลากรเข+าร�วมการอบรมในภารกิจกระจายเสียง 

และโทรทัศน� : อส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ รายชื่อผู8 เข8าร;วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร ตามเอกสาร        

ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. หลักสูตร “Introduction to Media Studies for Regulators” ระหว;าง

วันท่ี ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
๒. หลักสูตร “แนวโน8มของโลกด8านเทคโนโลยีสารเสนเทศ (Trend of IT)” 

ระหว;างวันท่ี ๒๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  
 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง ให8ความเห็นชอบรายชื่อบุคลากรเข8าร;วมการอบรม
ในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 



 ๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๓๕/๒๕๖๐ (บริษัท ทิพย�มณี มีเดีย 
เน็ตเวิร�ค จํากัด ผู+ฟmองคดี ได+ย่ืนฟmอง กสท. ผู+ถูกฟmองคดีท่ี ๑ และ สํานักงาน กสทช. 
ผู+ถูกฟmองคดีท่ี ๒) : มส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. มอบอํานาจให8ประธาน กสทช. (พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี) หรือ กสทช.  

พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ หรือผู8แทนสํานักงาน กสทช. เปKนผู8รับผิดชอบ
ในการดําเนินคดีแทน กสท. (กสทช. ในป�จจุบัน) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดทําคําชี้แจงและการจัดทําคําให8การแก8คําฟ�องคดี  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๓๕/๒๕๖๐ 
(บริษัท ทิพย�มณี มีเดีย เน็ตเวิร�ค จํากัด ผู8ฟ�องคดี ได8ยื่นฟ�อง กสท. ผู8ถูกฟ�อง
คดีท่ี ๑ และสํานักงาน กสทช. ผู8ถูกฟ�องคดีท่ี ๒) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๘๕๒/๒๕๖๐ (ระหว�างกรมประชาสัมพันธ� 

ผู+ฟmองคดี กับ กสทช. ผู+ถูกฟmองคดี) : มส.  
 
มติท่ีประชุม ๑. มอบอํานาจให8ประธาน กสทช. (พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี) หรือ กสทช. 

พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน� หรือผู8แทนสํานักงาน กสทช. เปKนผู8รับผิดชอบใน
การดําเนินคดีแทน กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดทําคําชี้แจง และการจัดทําคําให8การแก8คําฟ�องคดี
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๓. เห็นชอบในหลักการเรื่องการมอบอํานาจเพ่ิมเติมในการดําเนินคดีแทน กสทช. 
รวมท้ัง คดีท่ีฟ�อง กสท. และ กทค. เดิม โดยให8เพ่ิมผู8แทนสํานักงาน กสทช. 
เปKนผู8รับผิดชอบในการดําเนินคดีแทน กสทช. ในทุกคดี  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๘๕๒/๒๕๖๐ 
(ระหว;างกรมประชาสัมพันธ� ผู8ฟ�องคดี กับ กสทช. ผู8ถูกฟ�องคดี)   

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
 
 



 ๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การให+บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ผ�านโครงข�ายอ่ืนใดท่ีนอกเหนือ
โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� (Over the Top : OTT) : คณะอนุกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� Over the Top ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการกําหนดหลักเกณฑ�วิ ธี การ เ ก่ียว กับการอนุญาต           

การให8บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� OTT ตามท่ีคณะอนุกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� Over the Top เสนอ 

๒. มอบหมายให8คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  
Over the Top นําหลักการกําหนดหลักเกณฑ�วิธีการเก่ียวกับการอนุญาต 
การให8บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� OTT ตามข8อ ๑ พร8อมข8อคิดเห็นของ
ท่ีประชุมในประเด็นเรื่องความชัดเจนของ OTT ไปจัดประชุมกลุ;มย;อยเพ่ือ  
รับฟ�งความคิดเห็นกับผู8มีส;วนได8เสีย และจัดทําเปKนร;างประกาศ กสทช. 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติเห็นชอบ ก;อนนําร;างประกาศดังกล;าว
เสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให8ความเห็นชอบ และนําไปจัดประชุม
เพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะจากผู8มีส;วนได8เสียและประชาชนท่ัวไป    
ตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด  

๓. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. ไปศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการให8บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน�ผ;านโครงข;ายอ่ืนท่ีไม;ใช;โครงข;ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน� ท้ังนี้ เพ่ือให8เกิดความชัดเจนในการกํากับดูแล OTT โดยให8ศึกษา
ครอบคลุมทุกมิติ 

๔. เห็นชอบให8เพ่ิมเติมองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� Over the Top เพ่ือให8การกํากับดูแลการให8บริการ OTT 
มีความครอบคลุม/ครบถ8วนท้ังด8านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�   
และกิจการโทรคมนาคม ดังนี้ 
๔.๑ ด8านกิจการโทรคมนาคม ได8แก; กสทช.รศ.ประเสริฐฯ กสทช. พลเอก สุกิจฯ 

และรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม และผู8ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

๔.๒ ด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ได8แก; กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  
๕. อนุมัติให8คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� Over the 

Top เดินทางไปร;วมหารือกับหน;วยงานกํากับดูแลด8าน OTT ในภูมิภาคอาเซียน 
ท้ังนี้ เพ่ือให8การกําหนดหลักเกณฑ�วิธีการเก่ียวกับการกํากับดูแลการให8บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน� OTT ของประเทศไทย มีความสอดคล8องในทิศทาง
เดียวกันกับประเทศต;างๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

 
 
 



 ๑๘ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การให8บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ผ;าน
โครงข;ายอ่ืนใด ท่ีนอกเหนือโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� (Over the 
Top : OTT) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การขอเปล่ียนแปลงเวลาออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก กรณีพิเศษ       

การถ�ายทอดสดการแข�งขันกีฬาฟุตบอล ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐    
ของช�องไทยรัฐทีวี : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให8บริ ษัท ทริปเปJล วี  บรอดคาสท� จํากัด ช;องรายการไทยรัฐทีวี 

เปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข;าวในพระราชสํานัก กรณีพิเศษ การถ;ายทอดสด
การแข;งขันกีฬาฟุตบอล ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เริ่มเวลาประมาณ ๒๑.๔๕ น. และวันท่ี ๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ เริ่มเวลาประมาณ ๒๒.๑๕ น. ภายหลังจบการถ;ายทอดสด
การแข;งขันฟุตบอลชิงถ8วยพระราชทาน คิงส�คัพ ครั้งท่ี ๔๕  

๒. วันท่ี ๑๙ วันท่ี ๒๑ และวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เริ่มเวลาประมาณ 
๒๑.๑๕ น. ภายหลังจบการถ;ายทอดสดการแข;งขันฟุตบอลเอเชียเยาวชนชาย 
อายุไม;เกิน ๒๓ ปy AFC U23  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข;าวใน
พระราชสํานัก กรณีพิเศษ การถ; ายทอดสดการแข;ง ขันกีฬาฟุตบอล 
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ของช;องไทยรัฐทีวี 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ :  การขอเปล่ียนแปลงเวลาการออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก สําหรับการ

ถ�ายทอดสดการแข�งขันกีฬาของบริษัท โมโน บรอดคาซท� จํากัด ช�องรายการ 
โมโน ทเวนตี้ไนน� (Mono 29) : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให8บริษัท โมโน บรอดคาซท� จํากัด ช;องรายการโมโน ทเวนต้ีไนน� (Mono 29) 

เปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข;าวในพระราชสํานัก สําหรับการถ;ายทอดสด  
การแข;งขันกีฬา จํานวน ๒ วัน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภายหลังจบการถ;ายทอดสดการแข;งขันชกมวย 

Mono29 Top King World Series 2017 โดยออกอากาศเวลาประมาณ 
๒๑.๐๐ น.  



 ๑๙ 
 

๒. วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภายหลังจบการถ;ายทอดสดการแข;งขันบาสเก็ตบอล 
Thailand Basketball League 2017 โดยออกอากาศเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น.
  

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข;าว  
ในพระราชสํานัก สําหรับการถ;ายทอดสดการแข;งขันกีฬาของบริษัท โมโน 
บรอดคาซท� จํากัด ช;องรายการโมโน ทเวนต้ีไนน� (Mono 29) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ :  การขอเปล่ียนแปลงเวลาการออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก สําหรับการ

ถ�ายทอดสดการแข�งขันฟุตบอล International Champion Cup 2017 / 2018 
ของบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด� บรอดคาสติ้ง จํากัด ช�องรายการ พีพีทีวี 
(PPTV) : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให8บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด� บรอดคาสต้ิง จํากัด ช;องรายการ พีพีทีวี 

(PPTV) เปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข;าวในพระราชสํานัก ภายหลังจบ   
การถ;ายทอดสดการแข;งขันฟุตบอล International Champion Cup 2017 / 2018 
(ICC 2017 / 2018) จํานวน ๖ วัน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. วันท่ี ๑๘ และวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกอากาศเวลาประมาณ ๒๐.๒๐ น.    
๒. วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกอากาศเวลาประมาณ ๒๑.๐๕ น.  
๓. วันท่ี ๒๕ วันท่ี ๒๗ และวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกอากาศเวลา

ประมาณ ๒๐.๓๕ น.   
 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข;าว  
ในพระราชสํานัก สําหรับการถ;ายทอดสดการแข;งขันฟุตบอล International 
Champion Cup 2017/2018 ของบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด� บรอดคาสต้ิง 
จํากัด ช;องรายการ พีพีทีวี (PPTV) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การเปล่ียนแปลงกรรมการและผู+มีอํานาจกระทําการผูกพันบริษัท สยามสปอร�ต 

เทเลวิช่ัน จํากัด : คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด+านกิจการโทรทัศน�  ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู8มีอํานาจกระทําการผูกพันบริษัท 

สยามสปอร�ต เทเลวิชั่น จํากัด ผู8ได8รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน� เพ่ือให8บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม;ใช8
คลื่นความถ่ี ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



 ๒๐ 
 

๒. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ8งบริษัท สยามสปอร�ต เทเลวิชั่น 
จํากัด ให8ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท8ายใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน� เพ่ือให8บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม;ใช8
คลื่นความถ่ี โดยเคร;งครัด ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู8ถือหุ8น และผู8กระทําการแทน 
ให8บริษัทฯ แจ8งให8คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับต้ังแต;วันท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด8านกิจการ
โทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๓. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน� (ปส.๒) บันทึกข8อมูลดังกล;าวเพ่ือใช8เปKนข8อมูลประกอบการกํากับ
ดูแลต;อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู8มีอํานาจ
กระทําการผูกพันบริษัท สยามสปอร�ต เทเลวิชั่น จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : การขอเปล่ียนแปลงเวลาการออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก สําหรับการ

ถ�ายทอดสดการแข�งขันฟุตบอล โตโยต+า ไทย ลีก ๒๐๑๗ ของช�องรายการ 
True4U (ทรูโฟร�ยู) : ปส.๒   

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให8บริษัท ทรูโฟร�ยู สเตชั่น จํากัด ช;องรายการ True4U (ทรูโฟร�ยู)  

เปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข;าวในพระราชสํานัก สําหรับการถ;ายทอดสด
การแข;งขันฟุตบอล โตโยต8า ไทย ลีก ๒๐๑๗ โดยเริ่มเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. 
ภายหลังจบการถ;ายทอดสดการแข;งขันฟุตบอล จํานวน ๓ วัน ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว;างทีมเอสซีจี เมืองทอง กับ ทีมชลบุรี เอฟซี  
๒. วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว;างทีมเอสซีจี เมืองทอง กับ ทีมบุรีรัมย� ยูไนเต็ด   
๓. วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว;างทีมชลบุรี เอฟซี กับ ทีมไทยฮอนด8า 

ลาดกระบัง เอฟซี  
 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข;าว      
ในพระราชสํานัก สําหรับการถ;ายทอดสดการแข;งขันฟุตบอล โตโยต8า ไทย ลีก 
๒๐๑๗ ของช;องรายการ True4U (ทรูโฟร�ยู) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
  



 ๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ :  การขอเปล่ียนแปลงเวลาการออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก สําหรับการ
ถ�ายทอดสดการแข�งขันชกมวย Mono29 Top King World Series 2017 
ของบริษัท โมโน บรอดคาซท� จํากัด ช�องรายการ โมโน ทเวนตี้ไนน� (Mono 29) 
: ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม อนุญาตให8บริษัท โมโน บรอดคาซท� จํากัด ช;องรายการ โมโน ทเวนต้ีไนน� (Mono 29) 
เปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข;าวในพระราชสํานัก สําหรับการถ;ายทอดสด
การแข;งขันชกมวย Mono29 Top King World Series 2017 โดยเริ่มเวลา
ประมาณ ๒๑.๐๐ น. ในวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ภายหลังจบการถ;ายทอดสด
การแข;งขันชกมวย ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข;าว  
ในพระราชสํานัก สําหรับการถ;ายทอดสดการแข;งขันชกมวย Mono29 Top 
King World Series 2017 ของบริษัท โมโน บรอดคาซท� จํากัด ช;องรายการ 
โมโน ทเวนต้ีไนน� (Mono 29) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การขอเปล่ียนแปลงเวลาการออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก สําหรับ

ถ�ายทอดสดการแข�งขันวอลเลย�บอลหญิง WORLD GRAND PRIX 2017  
รอบ Final ช�องรายการ 3 FAMILY : ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม อนุญาตให8บริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด ช;องรายการ 3 FAMILY เปลี่ยนแปลง
เวลาการออกอากาศข;าวในพระราชสํานัก สําหรับการถ;ายทอดสดการแข;งขัน
วอลเลย�บอลหญิง WORLD GRAND PRIX 2017 รอบ Final จํานวน ๔ วัน 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. วันท่ี ๒ และวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยเริ่มเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น.  
๒. วันท่ี ๕ และวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยเริ่มเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข;าว       
ในพระราชสํานัก สําหรับถ;ายทอดสดการแข;งขันวอลเลย�บอลหญิง WORLD 
GRAND PRIX 2017 รอบ Final ช;องรายการ 3 FAMILY 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 



 ๒๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : การขอเปล่ียนแปลงเวลาการออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก สําหรับ      
การถ�ายทอดสดการแข�งขันฟุตบอล จํานวน ๒ วัน ของช�องรายการ True4U 
(ทรูโฟร�ยู) : ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม อนุญาตให8บริษัท ทรูโฟร�ยู สเตชั่น จํากัด ช;องรายการ True4U (ทรูโฟร�ยู)  
เปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข;าวในพระราชสํานัก สําหรับการถ;ายทอดสด
การแข;งขันฟุตบอล จํานวน ๒ วัน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ออกอากาศข;าวในพระราชสํานัก โดยเริ่มเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ภายหลัง

จบการถ;ายทอดสดการแข;งขันฟุตบอล Chang FA Cup ในวันท่ี ๒ สิงหาคม 
๒๕๖๐  

๒. ออกอากาศข;าวในพระราชสํานัก โดยเริ่มเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ภายหลัง
จบการถ;ายทอดสดการแข;งขันฟุตบอลโตโยต8า ไทย ลีก ๒๐๑๗ ในวันท่ี ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๐  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข;าว     
ในพระราชสํานัก สําหรับการถ;ายทอดสดการแข;งขันฟุตบอล จํานวน ๒ วัน 
ของช;องรายการ True4U (ทรูโฟร�ยู) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : การขอเปล่ียนแปลงเวลาการออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก สําหรับ

ถ�ายทอดสดการแข�งขันกีฬา ของสถานีโทรทัศน�ไทยทีวีสี ช�อง ๓ ช�องรายการ 
3 HD ช�องรายการ 3 SD และช�องรายการ 3 FAMILY : ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตให8บริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด ช;องรายการ 3 SD เปลี่ยนแปลงเวลา
การออกอากาศข;าวในพระราชสํานัก โดยเริ่มเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. 
ภายหลังจบการถ;ายทอดสดการแข;งขันมอเตอร�สปอร�ต มอเตอร�ไซค�ชิงแชมป�โลก 
The 2017 MotoGP World Championship ในวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. อนุญาตให8บริษัท บางกอกเอ็นเตอร�เทนเม8นต� จํากัด สถานีโทรทัศน�ไทยทีวีสี
ช;อง ๓ และบริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด ช;องรายการ 3 HD เปลี่ยนแปลง
เวลาออกอากาศข;าวในพระราชสํานัก ดังนี้ 
๒.๑ ออกอากาศข;าวในพระราชสํานัก โดยเริ่มเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. 

ภายหลังจบการถ;ายทอดสดการแข;งขันชกมวยไทยโลก THAI FIGHT  
เรารักยะลา ในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

๒.๒ ออกอากาศข;าวในพระราชสํานักทันที ภายหลังจบการถ;ายทอดสด    
การแข;งขันวอลเลย�บอลหญิง WORLD GRAND PRIX 2017 ในวันท่ี ๒๑ 
วันท่ี ๒๒ และวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  



 ๒๓ 
 

๓. อนุญาตให8บริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด ช;องรายการ 3 FAMILY เปลี่ยนแปลง
การออกอากาศข;าวในพระราชสํานัก ดังนี้ 
๓.๑ ออกอากาศข;าวในพระราชสํานัก ภายหลังจบการถ;ายทอดสดการแข;งขันฟุตบอล 

FIFA Confederations Cup Russia 2017 ในวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
๓.๒ ออกอากาศข;าวในพระราชสํานักทันที ภายหลังจบการถ;ายทอดสด    

การแข;งขันวอลเลย�บอลหญิง WORLD GRAND PRIX 2017 ในวันท่ี ๘ 
วันท่ี ๙ วันท่ี ๑๕ วันท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๓ และวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐   

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข;าว  
ในพระราชสํานัก สําหรับถ;ายทอดสดการแข;งขันกีฬา ของสถานีโทรทัศน�ไทย
ทีวีสี ช;อง ๓ ช;องรายการ 3 HD ช;องรายการ 3 SD และช;องรายการ 3 FAMILY 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : การขอเปล่ียนแปลงเวลาการออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก สําหรับการ

ถ�ายทอดสดการแข�งขันฟุตบอล โตโยต+า ลีก คัพ ๒๐๑๗ ในวันพุธท่ี ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของช�องรายการ True4U (ทรูโฟร�ยู) : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม อนุญาตให8บริษัท ทรูโฟร�ยู สเตชั่น จํากัด ช;องรายการ True4U (ทรูโฟร�ยู)  
เปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข;าวในพระราชสํานัก สําหรับการถ;ายทอดสด
การแข;งขันฟุตบอล โตโยต8า ลีก คัพ ๒๐๑๗ โดยเริ่มเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.  
ในวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

   
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข;าว  
ในพระราชสํานัก สําหรับการถ;ายทอดสดการแข;งขันฟุตบอล โตโยต8า ลีก คัพ 
๒๐๑๗ ในวันพุธท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของช;องรายการ True4U (ทรูโฟร�ยู) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ :  ผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให+บริการโทรทัศน�
ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เอบีทีวี มีเดีย จํากัด ช�องรายการ 
ChoiceTV : คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด+านกิจการโทรทัศน� ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให8ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให8บริการโทรทัศน�ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี 

แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท เอบีทีวี มีเดีย จํากัด ช;องรายการ ChoiceTV 
ช;องรายการประเภท (๕) กีฬา การท;องเท่ียว ส;งเสริมสุขภาพ โดยให8มีอายุ
ใบอนุญาต ๑ ปy นับต้ังแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ตามความเห็นคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด8านกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้       
ให8สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร8อมแจ8งเง่ือนไขการเปKนผู8ให8บริการ
โทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให8ผู8รับ
ใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

๒. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให8สํานักคุ8มครองผู8บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน� (บส.) เพ่ือใช8ในการกํากับดูแลด8านการคุ8มครองผู8ใช8บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู8ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) เพ่ือใช8ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๐ เรื่อง ผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมของการ
ประกอบกิจการเพ่ือให8บริการโทรทัศน�ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ของบริษัท เอบีทีวี มีเดีย จํากัด ช;องรายการ ChoiceTV 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : ผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให+บริการโทรทัศน�

ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปIนครั้งแรก ของบริษัท 
ซุปเปอร�  บรอดแบนด�  เน็ทเวอร�ค  จํ า กัด จํ านวน ๗ ช�องรายการ : 
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด+านกิจการโทรทัศน� ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให8ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให8บริการโทรทัศน�ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี 

แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปKนครั้งแรก แก;บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� 
เน็ทเวอร�ค จํากัด จํานวน ๗ ช;องรายการ โดยให8มีอายุใบอนุญาต ๑ ปy 
นับต้ังแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด8านกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให8สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร8อมแจ8งเง่ือนไขการเปKนผู8ให8บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการ



 ๒๕ 
 

ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๗ ช;องรายการ เพ่ือให8ผู8รับ
ใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด  

๒. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให8สํานักคุ8มครองผู8บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน� (บส.) เพ่ือใช8ในการกํากับดูแลด8านการคุ8มครองผู8ใช8บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู8ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) เพ่ือใช8ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง ผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมของการ
ประกอบกิจการเพ่ือให8บริการโทรทัศน�ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ท่ียื่นขอเปKนครั้งแรก ของบริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด 
จํานวน ๗ ช;องรายการ 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : ผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให+บริการโทรทัศน�

ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปIนครั้งแรก ของบริษัท เอส อาร� เค 
มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ BT บันเทิงไทย : คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด+านกิจการโทรทัศน� ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให8ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให8บริการโทรทัศน�ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี 

แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท เอส อาร� เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)       
ช;องรายการ BT บันเทิงไทย โดยให8มีอายุใบอนุญาต ๑ ปy นับต้ังแต;วันท่ี กสทช. 
มีมติ ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด8านกิจการโทรทัศน� 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให8สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร8อมแจ8งเง่ือนไขการเปKนผู8ให8บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให8ผู8รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

๒. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให8สํานักคุ8มครองผู8บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน� (บส.) เพ่ือใช8ในการกํากับดูแลด8านการคุ8มครองผู8ใช8บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู8ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) เพ่ือใช8ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
 



 ๒๖ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง ผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมของการ
ประกอบกิจการเพ่ือให8บริการโทรทัศน�ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ท่ียื่นขอเปKนครั้งแรก ของบริษัท เอส อาร� เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)   
ช;องรายการ BT บันเทิงไทย 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : การส�งเสริมการรวมกลุ�มของผู+รับใบอนุญาต ผู+ผลิตรายการ และผู+ประกอบวิชาชีพ

ส่ือสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     

ด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ท่ีมีต;อเรื่อง การส;งเสริมการรวมกลุ;ม
ของผู8รับใบอนุญาต ผู8ผลิตรายการ และผู8ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ซ่ึงเห็นว;าการจัดต้ังองค�กรในรูปแบบต;างๆ 
ของผู8รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� ผู8ผลิตรายการ 
หรือผู8ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� เกิดข้ึนด8วยความสมัครใจของแต;ละบุคคล โดยไม;มีกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ หรือข8อบังคับใดๆ บัญญัติบังคับไว8 ดังนั้น กสทช. จึงไม;มี
อํานาจตามกฎหมายท่ีจะควบคุม กํากับดูแลองค�กรต;างๆ เหล;านั้น หากจะทําได8 
ก็แต; โดยให8การส;ง เสริมการรวมกลุ;มของผู8 รับใบอนุญาต ผู8ผลิตรายการ         
หรือผู8ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� เพ่ือทําหน8าท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ   
หรือวิชาชีพ และการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเอง ภายใต8
มาตรฐานจริยธรรมเท;านั้น ตามมาตรา ๒๗ (๑๘) แห;งพระราชบัญญัติองค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง การส;งเสริมการรวมกลุ;มของผู8รับใบอนุญาต 
ผู8ผลิตรายการ และผู8ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : พิจารณาเห็นชอบการจัดสรรวงเงินเพ่ือให+การสนับสนุนผู+ได+รับใบอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน และ
การจัดทําประกาศ สํานักงาน กสทช. เรื่อง กําหนดวันย่ืนคําขอรับการสนับสนุน
ผู+ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�การส�งเสริมชุมชนท่ีมีความพร+อม และสนับสนุนผู+ประกอบ
กิจการกระจายเสียง บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบการจัดสรรวงเงิน จํานวน ๑๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือสนับสนุนผู8ได8รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการชุมชน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. จัดทําประกาศ สํานักงาน กสทช. เรื่อง กําหนด
วันยื่นคําขอรับการสนับสนุนผู8ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนท่ีมี
คุณภาพ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การส;งเสริมชุมชนท่ีมีความพร8อม 
และสนับสนุนผู8ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยกําหนดระยะเวลาให8ผู8ประกอบกิจการสามารถยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุน
ได8ภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๔ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการจัดสรรวงเงินเพื่อให8   
การสนับสนุนผู8ได8รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการชุมชน และการจัดทําประกาศ สํานักงาน กสทช. เรื่อง 
กําหนดวันยื่นคําขอรับการสนับสนุนผู8ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการ
ชุมชนท่ีมีคุณภาพ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การส;งเสริมชุมชน   
ท่ีมีความพร8อม และสนับสนุนผู8ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชน   
ท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ :  การส�งบุคลากรเข+าร�วมประชุม “Pacific Media Partnership Conference 

2017 (PMPC2017)” ระหว�างวันท่ี ๑๓–๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองโฮนีอารา 
ประเทศหมู�เกาะโซโลมอน : จส. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให8ผู8อํานวยการส;วน สํานักกิจการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล (นางสาวอรศรี ศรีระษา) 

เข8าร;วมประชุมและบรรยายในการประชุม “Pacific Media Partnership 
Conference 2017 (PMPC2017)” ระหว;างวันท่ี ๑๓–๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐       
ณ เมืองโฮนีอารา ประเทศหมู;เกาะโซโลมอน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง การส;งบุคลากรเข8าร;วมประชุม “Pacific Media Partnership 
Conference 2017 (PMPC2017)” ระหว;างวันท่ี ๑๓–๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐    
ณ เมืองโฮนีอารา ประเทศหมู;เกาะโซโลมอน 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : เรื่องร+องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ Wake Up News เม่ือวันพุธท่ี ๒๑ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลช�อง 
VOICE TV ไม�เปIนไปตามคําส่ังทางปกครอง : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ8งบริษัท วอยซ� ทีวี จํากัด เพ่ือขอ   

ความร;วมมือให8ปฏิบัติตามคําสั่ง กสท. โดยเคร;งครัด ตามความเห็นคณะอนุกรรมการ 
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง เรื่องร8องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ 
Wake Up News เม่ือวันพุธท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทางช;องรายการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลช;อง VOICE TV ไม;เปKนไปตามคําสั่งทางปกครอง 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : เรื่องร+องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “เข+าใจตรงกันนะ” เมื่อวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ และรายการ “ห+องข�าวเล�าเรื่อง สุดสัปดาห�” เมื่อวันที่ ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทางช�องรายการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี ช�อง PEACE 
TV อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8มีคําสั่งพักใช8ใบอนุญาตบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จํากัด ผู8รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทัศน� ช;องรายการโทรทัศน�ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี ช;อง PEACE TV  
กรณีการออกอากาศรายการ “เข8าใจตรงกันนะ” เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และรายการ 
“ห8องข;าวเล;าเรื่อง สุดสัปดาห�” เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทางช;องรายการ
โทรทัศน�ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี ช;อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม;เหมาะสม ท้ังนี้ โดยให8พักใช8
ใบอนุญาตเปKนเวลา ๓๐ วัน นับแต;วันท่ีได8รับคําสั่ง และหากยังคงฝ�าฝ�นหรือ      
ไม;ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว จะใช8มาตรการทางปกครองท่ีสูงข้ึนต;อไป ตามความเห็น
คณะอนุกรรมการด8านผังรายการและเนื้อหารายการ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง เรื่องร8องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ 
“เข8าใจตรงกันนะ” เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และรายการ “ห8องข;าวเล;าเรื่อง 
สุดสัปดาห�” เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทางช;องรายการโทรทัศน� ท่ีไม;ใช8
คลื่นความถ่ี ช;อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม;เหมาะสม 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : พิจารณาอุทธรณ�ของมูลนิธิสว�างจิตนครปฐม (สถานีวิทยุกระจายเสียงมูลนิธิ

สว�างจิตนครปฐม ๑๐๗.๒๕ MHz) : คส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8ยกคําอุทธรณ�ของมูลนิธิสว;างจิตนครปฐม (สถานีวิทยุกระจายเสียง

มูลนิธิสว;างจิตนครปฐม ๑๐๗.๒๕ MHz) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�     
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให8สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ8งมูลนิธิ 
สว;างจิตนครปฐม (สถานีวิทยุกระจายเสียงมูลนิธิสว;างจิตนครปฐม ๑๐๗.๒๕ MHz) 
เพ่ือให8ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ8าหน8าท่ีให8แล8วเสร็จโดยเร็ว อนึ่ง หากฝ�าฝ�น
ไม;ดําเนินการ ให8สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามกระบวนการทางปกครอง   
โดยเสนอความเห็นให8ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาพักใช8หรือเพิกถอนใบอนุญาตต;อไป 
  

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่อง พิจารณาอุทธรณ�ของมูลนิธิสว;างจิตนครปฐม 
(สถานีวิทยุกระจายเสียงมูลนิธิสว;างจิตนครปฐม ๑๐๗.๒๕ MHz) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 



 ๓๐ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ :  แผนการชดเชยเยียวยาผู+ใช+บริการเพ่ิมเติม ของบริษัท ไลฟkสตาร� จํากัด กรณี 

บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด แจ+งยุติการให+บริการช�องรายการ ทางกล�อง
รับสัญญาณโทรทัศน�ดาวเทียม Sun Box : บส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ8มครองผู8บริ โภค       

ด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ซ่ึงเห็นว;าบริษัท ไลฟ�สตาร� จํากัด 
เปKนผู8รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให8บริการ
โครงข;ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก ตามข8อ ๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาให8บริการโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ คสช. 
ฉบับท่ี ๒๗/๒๕๕๗ เรื่อง การถ;ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล และสถานีโทรทัศน�ท่ีได8รับอนุญาตสัญญาหรือ
สัมปทานจากส;วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน;วยงานอ่ืนของรัฐ ประกอบ   
มติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น 
บริษัท ไลฟ�สตาร� จํากัด จึงมีหน8าท่ีต8องปฏิบัติตามข8อกําหนดของประกาศ 
กสทช. ดังกล;าวข8างต8น  

๒. เห็นชอบแผนการชดเชยเยียวยาผู8ใช8บริการเพ่ิมเติม ของบริษัท ไลฟ�สตาร� 
จํากัด กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด แจ8งยุติการให8บริการช;องรายการ 
ทางกล;องรับสัญญาณโทรทัศน�ดาวเทียม Sun Box ตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการคุ8มครองผู8บริโภคด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง แผนการชดเชยเยียวยาผู8ใช8บริการเพ่ิมเติม   
ของบริษัท ไลฟ�สตาร� จํากัด กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด แจ8งยุติการ
ให8บริการช;องรายการทางกล;องรับสัญญาณโทรทัศน�ดาวเทียม Sun Box 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : เรื่องร+องเรียน กรณีขอให+ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชท จํากัด คืนเงินค�าแพ็กเกจ 

Beyond CTH ตามจํานวนวันท่ีไม�สามารถรับชมได+ (เลขท่ี ๑๒๙/๒๕๕๙) : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8ยุติข8อร8องเรียนของนายวงศธร  จิรสุจริตธรรม กรณีขอให8 บริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แชท จํากัด คืนเงินค;าแพ็กเกจ Beyond CTH ตามจํานวนวันท่ีไม;สามารถรับชมได8 
(เลขท่ี ๑๒๙/๒๕๕๙) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ8มครองผู8บริโภค
ด8านกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 



 ๓๑ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๐ เรื่อง เรื่องร8องเรียน กรณีขอให8 บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แชท จํากัด คืนเงินค;าแพ็กเกจ Beyond CTH ตามจํานวนวันท่ีไม;สามารถ
รับชมได8 (เลขท่ี ๑๒๙/๒๕๕๙) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : เรื่องร+องเรียน กรณีขอให+สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณา

ของช�อง FOX Movies Premium ออกอากาศผ�านกล�องรับสัญญาณดาวเทียม
ของบริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ�ป จํากัด (เลขท่ี ๓๔๖/๒๕๕๙) : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8ยุติข8อร8องเรียนของนายนันทวุฒิ  อินทวารี กรณีขอให8สํานักงาน กสทช. 

ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาของช;อง FOX Movies Premium ออกอากาศ
ผ;านกล;องรับสัญญาณดาวเทียมของบริษัท ทรู วิชั่นส� กรุ6ป จํากัด (เลขท่ี ๓๔๖/๒๕๕๙) 
เนื่องจากไม;พบว;ามีการโฆษณาท่ีเข8าข;ายเปKนการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบ
ผู8บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการคุ8มครองผู8บริโภคด8านกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๑ เรื่อง เรื่องร8องเรียน กรณีขอให8สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาของช;อง FOX Movies Premium 
ออกอากาศผ;านกล;องรับสัญญาณดาวเทียมของบริษัท ทรู วิชั่นส� กรุ6ป จํากัด 
(เลขท่ี ๓๔๖/๒๕๕๙)  

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. / คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงาน

 ของ กสทช. ด+านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ

สมัครเล�น : บท. 
 
มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตให8สมาคมวิทยุสมัครเล;นตามบัญชีรายชื่อสมาคมท่ีได8แจ8งความประสงค�

ต;อสํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดการอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล;นข้ันต8น จํานวน ๑๕ สมาคม ประจําปy ๒๕๖๑ และ
จัดการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล;นข้ันต8น จํานวน ๗ 
สมาคม ประจําปy ๒๕๖๑ โดยให8สมาคมวิทยุสมัครเล;นดําเนินการตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล;น ท้ังนี้ 



 ๓๒ 
 

มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. กําหนดลําดับการจัดสอบ และการจัดอบรม
และสอบฯ โดยให8สิทธิสมาคมท่ียังไม;เคยดําเนินการเปKนลําดับแรก และ
กําหนดลําดับสมาคมท่ีเคยดําเนินการมาแล8วในปyก;อนหน8านี้ตามจํานวนครั้ง
จากน8อยไปหามาก เปKนไปตามลําดับการยื่นคําขอก;อนหลัง ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

๒. อนุมัติในหลักการให8สํานักงาน กสทช. ส;วนกลางและส;วนภูมิภาค จัดการสอบ
เพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล;น  

๓. อนุมัติในหลักการให8สํานักงาน กสทช. ใช8ระบบสารสนเทศสําหรับการให8บริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จท่ีจุดเดียว (One–Stop Service) ดําเนินการในข8อ ๑. 
และ ๒. เพ่ือเปKนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกให8กับประชาชน       
และลดข้ันตอนการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช.   

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล;น 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๕๗ 
ให+แก�กรมประชาสัมพันธ� : จท. 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๕๗ ให8แก;      
กรมประชาสัมพันธ� เพ่ือใช8เปKนเลขหมาย Call Center สําหรับศูนย�ข8อมูลข;าวสาร
งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช จนกว;าจะ
เสร็จสิ้นภารกิจ และยกเว8นค;าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอและค;าธรรมเนียม 
เลขหมาย ตามข8อ ๗๒ ข8อ ๗๓ และข8อ ๗๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยให8มีผลต้ังแต;วันท่ี ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงเปKนวันครบกําหนดการอนุญาตให8ใช8งานเลขหมายดังกล;าว
เปKนระยะเวลา ๖ เดือน ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให8สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบและกํากับดูแล
ให8ผู8ท่ีได8รับการจัดสรรเลขหมายดังกล;าว ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. ข8างต8น  
โดยเคร;งครัดต;อไป   

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น     
๔ หลัก หมายเลข ๑๒๕๗ ให8แก;กรมประชาสัมพันธ� 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 



 ๓๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การพิจารณาคําขอยกเว+นค�าบริการสําหรับการใช+บริการเลขหมายโทรศัพท�
แบบส้ัน ๔ หลัก ของสํานักงานคณะกรรมการปmองกันและปราบปรามยาเสพติด 
: จท. นท. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให8ยกเว8นค;าบริการสําหรับการใช8บริการเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 

หมายเลข ๑๓๘๖ ของสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(สํานักงาน ป.ป.ส.) ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ตามข8อ ๔ (๑) (๑.๒) และวรรคสอง ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การลดหรือยกเว8นค;าบริการสําหรับการใช8บริการเลขหมายโทรศัพท�
แบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก ท่ีจะได8รับการยกเว8นค;าบริการ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง การพิจารณาคําขอยกเว8นค;าบริการสําหรับการ     
ใช8บริการเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก ของสํานักงานคณะกรรมการ
ป�องกันและปราบปรามยาเสพติด 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : บริษัท ท็อปแวลู คอร�ปอเรท จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�   

แบบส้ัน ๔ หลัก : จท.  
 

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๗๗ ให8บริษัท ท็อปแวลู 
คอร�ปอเรท จํากัด ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง บริษัท ท็อปแวลู คอร�ปอเรท จํากัด ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บริษัท ทีทีซี มอเตอร� จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ 

หลัก : จท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๗๔ ให8บริษัท ทีทีซี 

มอเตอร� จํากัด ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



 ๓๔ 
 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท ทีทีซี มอเตอร� จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : บริษัท เงินติดล+อ จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : 

จท. 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๗๖ ให8บริษัท เงินติดล8อ 
จํากัด ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง บริษัท เงินติดล8อ จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร� หาดใหญ� จํากัด ขอใช+เลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน 

๔ หลัก หมายเลข ๑๗๒๘ ร�วมกับ บริษัท ศิครินทร� จํากัด (มหาชน) : จท.  
 

มติท่ีประชุม อนุญาตให8บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร� หาดใหญ; จํากัด ใช8เลขหมายโทรศัพท�
แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๒๘ ร;วมกับ บริษัท ศิครินทร� จํากัด (มหาชน)  
ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร� หาดใหญ; จํากัด ขอใช8เลขหมาย
โทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๒๘ ร;วมกับ บริษัท ศิครินทร� จํากัด 
(มหาชน)  

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : บริษัท ทรู อินเตอร�เนช่ันแนล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม : ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให8ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม เลขท่ี      

๓ก/๕๐/๐๐๑ ของบริษัท ทรู อินเตอร�เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด โดยให8มีผล
นับจากวันท่ีบริษัทฯ มีหนังสือแจ8งให8สํานักงาน กสทช. ทราบถึงวันท่ีท่ีผู8ใช8บริการ
คงเหลือได8โอนย8ายไปยังผู8 ให8บริการรายอ่ืนเรียบร8อยแล8ว ท้ังนี้  ตามข8อ ๕       
และข8อ ๒๓ (๓) ของเง่ือนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง บริษัท ทรู อินเตอร�เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : สัญญาใช+โครงข�ายโทรคมนาคมเพ่ือให+บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายใน

โครงการระบบรถไฟฟmามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว�างบริษัท แบงคอก 
เมโทร เน็ทเวิร�คส� จํากัด และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (๒๑๐๐) : ชท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบสัญญาใช8โครงข;ายโทรคมนาคมเพ่ือให8บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีภายใน

โครงการระบบรถไฟฟ�ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว;างบริษัท แบงคอก    
เมโทร เน็ทเวิร�คส� จํากัด และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (๒๑๐๐) ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง สัญญาใช8โครงข;ายโทรคมนาคมเพ่ือให8บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบรถไฟฟ�ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
ระหว;างบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร�คส� จํากัด และบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) (๒๑๐๐) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
 
 
 
 



 ๓๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และ
วิธีการใช+หรือเ ช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคมสําหรับผู+รับใบอนุญาต          
การให+บริการอินเทอร�เน็ต : ชท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการของรายละเอียดเอกสารเปรียบเทียบการยกเลิกประกาศ 

กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการใช8หรือเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม
สําหรับผู8 รับใบอนุญาตการให8บริการอินเทอร� เน็ต  และแนวทางและ
กระบวนการในการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบในหลักการร;างประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�และวิธีการใช8หรือเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคมสําหรับ         
ผู8รับใบอนุญาตการให8บริการอินเทอร�เน็ต ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
ท้ังนี้  ให8สํานักงาน กสทช. ดําเนินการเพ่ือให8 เปKนไปตามมาตรา ๒๘          
แห;งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการใช8หรือเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคมสําหรับ      
ผู8รับใบอนุญาตการให8บริการอินเทอร�เน็ต 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : ร�างแผนปฏิบัติการการจัดให+มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณ

โทรศัพท�เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีชายขอบ (ระยะเร�งด�วน) ภายใต+แผนการจัดให+มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕–
๒๕๕๙) : ถท.  

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบการปรับแผนการจัดให8มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ

บริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ในส;วนของการปรับกรอบวงเงินของ
เป�าหมายท่ี ๑ ๓ และ ๔ โดยให8กรอบวงเงินรวมสําหรับรองรับการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการการจัดให8มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและบริการอินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ (ระยะเร;งด;วน) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบร;างแผนปฏิบัติการการจัดให8มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ (ระยะเร;งด;วน) ภายใต8แผนการจัดให8มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) 
ในกรอบวงเงิน ๑๔,๔๔๔.๕๗ ล8านบาท ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



 ๓๗ 
 

๓. เห็นชอบให8เปลี่ยนชื่อแผนจาก “ร;างแผนปฏิบัติการการจัดให8มีสัญญาณ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ    
(ระยะเร;งด;วน) ภายใต8แผนการจัดให8มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง
และบริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙)” เปKน “ร;างแผนปฏิบัติการ   
การจัดให8มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ี    
ในพ้ืนท่ีชายขอบ (ระยะเร;งด;วน) ภายใต8แผนการจัดให8มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙)”    

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง ร;างแผนปฏิบั ติการการจัดให8 มีบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีชายขอบ 
(ระยะเร;งด;วน) ภายใต8แผนการจัดให8มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง
และบริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : นางสาวปnยนาถ  พงษ�สุวรรณ ดําเนินการแทนนายนทภพ  เริงนภาพล 

ร+องเรียน บริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบป�ญหาถูกระงับเลขหมาย 
(ต+องการเลขหมายคืน) : รท. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการคุ8มครองผู8บริโภค  

ด8านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เลขหมายท่ีร8องเรียนจํานวน ๘ เลขหมาย ได8แก; 09 5495 9785,         

09 6680 8099, 09 6686 8794, 09 6686 6860, 09 5495 
8932, 09 5509 0590, 09 6639 2856 และ 09 6686 8623    
ผู8ร8องเรียนมิได8เติมเงินเพ่ือชําระค;าบริการล;วงหน8า จึงไม;มีวันใช8งานคงเหลือ 
เปKนเหตุให8ถูกยกเลิกบริการตามเง่ือนไขสัญญาใช8บริการ บริษัท เรียล มูฟ 
จํากัด จึงไม;ต8องคืนเลขหมายโทรศัพท�ดังกล;าวให8แก;ผู8ร8องเรียน  

๒. กรณีเลขหมาย ๐๙ ๕๕๐๙ ๑๕๕๙ เลขหมาย ๐๙ ๕๕๐๙ ๓๙๕๐ และเลขหมาย 
๐๙ ๕๕๐๙ ๔๙๐๙ ซ่ึงบริษัท เรียล มูฟ จํากัด แจ8งว;าได8ตรวจสอบไม;พบข8อมูล
การลงทะเบียนในนามผู8ร8องเรียน และผู8ร8องเรียนไม;ได8แสดงหลักฐานพิสูจน�ว;า 
ผู8ร8องเรียนเปKนผู8มีสิทธิหรือได8รับโอนสิทธิท้ัง ๓ เลขหมาย จึงถือว;าผู8ร8องเรียน
ไม;ได8ลงทะเบียนใช8บริการ ๓ เลขหมายดังกล;าว บริษัท เรียล มูฟ จํากัด จึงไม;ต8อง
คืนเลขหมายท้ังสามให8แก;ผู8ร8องเรียน  

 
 
 



 ๓๘ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง นางสาวปJยนาถ พงษ�สุวรรณ ดําเนินการแทน 
นายนทภพ เริงนภาพล ร8องเรียน บริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบป�ญหา 
ถูกระงับเลขหมาย (ต8องการเลขหมายคืน) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : นางสาวธนัชพร งามประเสริฐ ร+องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบป�ญหา

ถูกคิดค�าบริการจากบริการเสริมโดยไม�ได+สมัครใช+บริการและถูกเรียกเก็บ
ค�าบริการสูงเกินจริง : รท. 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการคุ8มครองผู8บริโภคด8าน
กิจการโทรคมนาคม ซ่ึงเห็นว;าบริษัท เรียล มูฟ จํากัด มีสิทธิเรียกเก็บค;าบริการเสริม 
Easy๒pay ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให8บริการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข8อ ๒๒ ท้ังนี้ ต8องไม;เกินวงเงินค;าใช8บริการท่ีผู8ร8องเรียนได8จํากัดไว8 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง นางสาวธนัชพร งามประเสริฐ ร8องเรียนบริษัท 
เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบป�ญหาถูกคิดค;าบริการจากบริการเสริมโดยไม;ได8
สมัครใช8บริการและถูกเรียกเก็บค;าบริการสูงเกินจริง 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได+รับ

การยกเว+นไม�ต+องได+รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ : ทท. ทส. คภ. คท.    

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบการปรับปรุงและควบรวมประกาศ กทช. และประกาศ กสทช.       

ท่ีเก่ียวข8องกับรายการของเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีได8รับการยกเว8นไม;ต8องได8รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เปKน ร;างประกาศ 
กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได8รับการยกเว8น  
ไม;ต8องได8รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘        
ให8มีความเหมาะสมต;อการประกาศบังคับใช8ต;อไป ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให8มีการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะตามเอกสาร    
ท่ีสํ านักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้  เ พ่ือให8 เปKนไปตามมาตรา ๒๘ แห;ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอ        
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป 

 



 ๓๙ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม
และสถานี วิทยุ คมนาคม ท่ี ได8 รั บการยกเว8น ไม;ต8 อง ได8 รั บ ใบอนุญาต            
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อ ร�างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข+อง

กับการใช+เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนท่ีทางทะเล ย�านความถ่ี ๒๗ 
เมกะเฮิรตซ� จํานวน ๓ ฉบับ : คภ. ทท. คท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต;อ ร;างประกาศ กสทช.     

ท่ีเ ก่ียวข8องกับการใช8เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล       
ย;านความถ่ี ๒๗ เมกะเฮิรตซ� จํานวน ๓ ฉบับ พร8อมผลการพิจารณา/แนวทาง
ดําเนินการต;อไปของ กสทช. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้    
ให8สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร;ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข8องกับการใช8
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล ย;านความถ่ี ๒๗ เมกะเฮิรตซ� 
จํานวน ๓ ฉบับ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๒.๑ ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตให8ใช8เครื่องวิทยุ

คมนาคมสําหรับกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล ย;านความถ่ี ๒๗ เมกะเฮิรตซ� 
๒.๒ ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล  

ย;านความถ่ี ๒๗ เมกะเฮิรตซ� 
๒.๓ ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม

และอุปกรณ� สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล 
ย;านความถ่ี ๒๗ เมกะเฮิรตซ� 

ท้ังนี้ ให8นําประกาศดังกล;าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก;อนนําไป     
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให8มีผลบังคับใช8ต;อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต;อ ร;างประกาศ 
กสทช. ท่ีเก่ียวข8องกับการใช8เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล  
ย;านความถ่ี ๒๗ เมกะเฮิรตซ� จํานวน ๓ ฉบับ  

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
 
 
 



 ๔๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : ร�างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการใช+คล่ืนความถ่ีสําหรับไมโครโฟนไร+สาย 
จํานวน ๒ ฉบับ : คภ. ทท. คท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการของ ร;างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับ

การใช8คลื่นความถ่ีสําหรับไมโครโฟนไร8สาย จํานวน ๒ ฉบับ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช8งานคลื่นความถ่ีสําหรับ

ไมโครโฟนไร8สาย  
๑.๒ ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม

และอุปกรณ�สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร8สาย 
(Wireless Microphone)   

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให8มีการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะตามเอกสาร    
ท่ีสํ านักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้  เ พ่ือให8 เปKนไปตามมาตรา ๒๘ แห;ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอ        
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการใช8คลื่นความถ่ี
สําหรับไมโครโฟนไร8สาย จํานวน ๒ ฉบับ 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : การปรับปรุงหลักเกณฑ�และมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม

ระบบเรดาร�ท่ีใช+ติดตั้งในรถยนต� (Vehicle Radar) : ทท. คภ. คท. 
 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการของ ร;างประกาศ กสทช. เก่ียวกับ

เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร�ท่ีใช8ติดต้ังในรถยนต� (Vehicle Radar) 
จํานวน ๒ ฉบับ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตให8ใช8เครื่องวิทยุ

คมนาคมระบบเรดาร�ท่ีใช8ติดต้ังในรถยนต� (Vehicle Radar) 
๑.๒ ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม

และอุปกรณ� สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร�ท่ีใช8ติดต้ังในรถยนต� 
(Vehicle Radar)  

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให8มีการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะตามเอกสาร    
ท่ีสํ านักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้  เ พ่ือให8 เปKนไปตามมาตรา ๒๘ แห;ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอ       
ประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป 

 



 ๔๑ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ�และมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร�ท่ีใช8ติดต้ังในรถยนต� (Vehicle Radar) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : แนวทางการพิจารณาเรื่องร+องเรียนของผู+ใช+บริการในกิจการโทรคมนาคม : รท. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�มอบหมายให8เลขาธิการ กสทช. แก8ไขป�ญหาเรื่องร8องเรียน

ตามมาตรา ๕๗ (๔) แห;งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และข8อ ๑๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่อง
ร8องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในกรณีเรื่อง
ร8องเรียนท่ี กทค. (เดิม) หรือ กสทช. ได8เคยวินิจฉัยเปKนแนวทางไว8แล8ว หรือเรื่อง
ร8องเรียนท่ีได8มีการฟ�องร8องต;อศาลแล8ว และเรื่องร8องเรียนท่ีไม;มีข8อยุ;งยาก  
หรือไม;ซับซ8อนต;อการดําเนินการแก8ไข อนึ่ง ในกรณีท่ีมีเรื่องร8องเรียนท่ีเปKนป�ญหา
ท่ีซับซ8อน ให8สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณากําหนด  
เปKนแนวทางปฏิบัติต;อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๘ เรื่อง แนวทางการพิจารณาเรื่องร8องเรียนของผู8ใช8บริการ
ในกิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๙ : กําหนดผู+รับมอบอํานาจ ผู+รับผิดชอบดําเนินคดีแทน และแนวทางการ

ดําเนินคดีในศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๕๓๘/๒๕๖๐ ระหว�าง  
นายชูศักดิ์ พนาสิริวรกุล (ผู+ฟmองคดี) กับ กทค. (ผู+ถูกฟmองคดีท่ี ๑) สํานักงาน กสทช. 
(ผู+ถูกฟmองคดีท่ี ๒) และผู+อํานวยการเขตหนองแขม (ผู+ถูกฟmองคดีท่ี ๓) โดยมี
บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด เปIนผู+ร+องสอด : มท.  
 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติมอบอํานาจให8ประธาน กสทช. หรือ กสทช. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร 
หรือผู8แทนสํานักงาน กสทช. เปKนผู8รับมอบอํานาจช;วงในการดําเนินคดี
หมายเลขดําท่ี ๕๓๘/๒๕๖๐ ระหว;างนายชูศักด์ิ  พนาสิริวรกุล (ผู8ฟ�องคดี)  
กับ กทค. (ผู8ถูกฟ�องคดีท่ี ๑) สํานักงาน กสทช. (ผู8 ถูกฟ�องคดีท่ี ๒) และ
ผู8อํานวยการเขตหนองแขม (ผู8ถูกฟ�องคดีท่ี ๓) โดยมีบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส 
เน็ทเวอร�ค จํากัด เปKนผู8ร8องสอด แทนผู8ถูกฟ�องคดีท่ี ๑ 

๒. เห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีหมายเลขดําท่ี ๕๓๘/๒๕๖๐ ระหว;างนายชูศักด์ิ 
พนาสิริวรกุล (ผู8ฟ�องคดี) กับ กทค. (ผู8ถูกฟ�องคดีท่ี ๑) สํานักงาน กสทช. (ผู8ถูกฟ�อง
คดีท่ี ๒) และผู8อํานวยการเขตหนองแขม (ผู8ถูกฟ�องคดีท่ี ๓) โดยมีบริษัท แอดวานซ� 
ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด เปKนผู8ร8องสอด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



 ๔๒ 
 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๙ เรื่อง กําหนดผู8รับมอบอํานาจ ผู8รับผิดชอบดําเนินคดีแทน    
และแนวทางการดําเนินคดีในศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๕๓๘/๒๕๖๐ 
ระหว;างนายชูศักด์ิ พนาสิริวรกุล (ผู8ฟ�องคดี) กับ กทค. (ผู8ถูกฟ�องคดีท่ี ๑) สํานักงาน 
กสทช. (ผู8ถูกฟ�องคดีท่ี ๒) และผู8อํานวยการเขตหนองแขม (ผู8ถูกฟ�องคดีท่ี ๓)  
โดยมีบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด เปKนผู8ร8องสอด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๐ : การดําเนินภารกิจ “การจัดให+มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ

บริการเพ่ือสังคม (USO)” ตามคําส่ังหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
และตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข+อง : ถท. 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. ไปจัดทําบันทึกเพ่ือชี้แจงในประเด็นต;างๆ      
ตามหนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผ;นดิน ด;วนท่ีสุด ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ และให8นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาความถูกต8องครบถ8วน  
ก;อนจัดส;งให8สํานักงานการตรวจเงินแผ;นดินต;อไป  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒๐ เรื่อง การดําเนินภารกิจ “การจัดให8มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)” ตามคําสั่ง
หัวหน8าคณะรักษาความสงบแห;งชาติ และตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข8อง 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ติดภารกิจไม;ได8อยู;ร;วมการพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๑ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมเติมเทคโนโลยีในการ

ให+บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี ในส�วนความเปIนกลางทางเทคโนโลยี : ปท.๑  
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพ่ิมเทคโนโลยี 4G LTE 
ด8วยมาตรฐาน 3GPP Specification series 36 เพ่ือการให8บริการโทรศัพท� 
เคลื่อนท่ีย;านความถ่ี ๘๐๐ MHz ย;านความถ่ี ๘๒๔ – ๘๓๙ MHz คู;กับ       
ย;านความถ่ี ๘๖๙ – ๘๘๔ MHz โดยมีขนาด bandwidth จํานวน ๑๕ MHz 
ภายใต8ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๒ 
โดยกําหนดระยะเวลาการอนุญาตเปKนไปตามอายุใบอนุญาตของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ท่ีจะหมดอายุวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



 ๔๓ 
 

๒. เห็นชอบการปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๒ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ในเง่ือนไขเฉพาะรายบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (รหัสบริการ 
๓–๒–๒) เพ่ือความชัดเจนและประโยชน�ในการกํากับดูแล  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๑ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมเติม
เทคโนโลยีในการให8บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ในส;วนความเปKนกลางทาง
เทคโนโลยี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๒ : บริษัท เซน เทคโนโลยี จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสาม : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให8ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม แก;บริษัท เซน 

เทคโนโลยี จํากัด โดยมีขอบเขตรายละเอียดการอนุญาตตามท่ีประกาศ กทช. 
กําหนด ท้ังนี้ ให8ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมดังกล;าวข8างต8น       
มีกําหนดระยะเวลา ๑๕ ปy ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบให8กําหนดเง่ือนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 
ตามข8อ ๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒๒ เรื่อง บริษัท เซน เทคโนโลยี จํากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๓ : บริษัท คิงส� เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม แบบท่ีสาม : ปท.๑ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให8ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม แก;บริษัท คิงส� 
เทเลคอม จํากัด (มหาชน) โดยมีขอบเขตรายละเอียดการอนุญาตตามท่ี
ประกาศ กทช. กําหนด ท้ังนี้ ให8ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ดังกล;าวข8างต8น มีกําหนดระยะเวลา ๑๕ ปy ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบให8กําหนดเง่ือนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 
ตามข8อ ๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒๓ เรื่อง บริษัท คิงส� เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 



 ๔๔ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อ ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ�การใช+งานคล่ืนความถ่ี เพ่ือสนับสนุนภารกิจการปmองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (ฉบับแก+ไขปรับปรุง)    
และร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การปรับปรุงการใช+คล่ืนความถ่ี
กิจการเค ล่ือนท่ีทางบกและกิจการประจํา ท่ี  ย�านความถ่ี ๑๓๗–๑๗๔ 
เมกะเฮิรตซ� (MHz) (ฉบับท่ี ๒) : คภ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต;อ ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ�การใช8งานคลื่นความถ่ี เพ่ือสนับสนุนภารกิจการป�องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (ฉบับแก8ไขปรับปรุง) 
และร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การปรับปรุงการใช8คลื่นความถ่ี
กิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี ย;านความถ่ี ๑๓๗–๑๗๔ เมกะเฮิรตซ� 
(MHz) (ฉบับท่ี ๒) พร8อมผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการต;อไปของ 
กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให8สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร;
ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช8งาน
คลื่นความถ่ี เพ่ือสนับสนุนภารกิจการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (ฉบับแก8ไขปรับปรุง) และร;างประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การปรับปรุงการใช8คลื่นความถ่ีกิจการเคลื่อนท่ีทางบก
และกิจการประจําท่ี ย;านความถ่ี ๑๓๗–๑๗๔ เมกะเฮิรตซ� (MHz) (ฉบับท่ี ๒) 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให8นําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม
ก;อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให8มีผลบังคับใช8ต;อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต;อ ร;างประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช8งานคลื่นความถ่ี เพ่ือสนับสนุนภารกิจการป�องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (ฉบับแก8ไข
ปรับปรุง) และร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การปรับปรุงการใช8คลื่นความถ่ี
กิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี ย;านความถ่ี ๑๓๗–๑๗๔ เมกะเฮิรตซ� 
(MHz) (ฉบับท่ี ๒) 

 
 
 



 ๔๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : พิจารณาอนุมัติผู+มีอํานาจลงนามบนบัตรผู+ประกาศและใบประกาศนียบัตร 
(ระดับสูง) : ผส.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให8ประธาน กสทช. เปKนผู8ลงนามบนบัตรผู8ประกาศ และใบประกาศนียบัตร 
(ระดับสูง) และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส� เพ่ือนําไปจัดพิมพ�บนบัตรผู8ประกาศ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติผู8มีอํานาจลงนามบนบัตรผู8ประกาศ
และใบประกาศนียบัตร (ระดับสูง) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือช�วยเหลือผู+ประสบอุทกภัยของสํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี : กบ. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให8การสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือช;วยเหลือผู8ประสบอุทกภัยของ

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยเบิกจ;ายจากเงินงบประมาณรายจ;ายของ
สํานักงาน กสทช. ประจําปy ๒๕๖๐ รายการค;าใช8จ;ายสนับสนุนการจัดกิจกรรม   
ท่ีส;งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. จํานวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ตามข8อ ๘ (๓) ของระเบียบ กทช. ว;าด8วยการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมท่ีส;งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กทช. และสํานักงาน 
กทช. พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือช;วยเหลือผู8ประสบ
อุทกภัยของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : ปฏิทินการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจําป� ๒๕๖๑ : ทบ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบปฏิทินการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจําปy ๒๕๖๑ และกรอบวงเงิน  

การจัดสรร ประจําปy ๒๕๖๑ จํานวน ๑,๕๐๐ ล8านบาท ท้ังนี้ กรอบวงเงินการจัดสรร 
ประจําปy ๒๕๖๑ ดังกล;าว ไม;รวมโครงการประเภทท่ี ๒ โครงการตามนโยบายแห;งรัฐ 
(ด8วยวิธีทําความตกลงกับหน;วยงานรัฐ) โครงการประเภทท่ี ๓ และโครงการตาม
นโยบายของ กสทช. ตามความเห็นคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ประเภทท่ี ๑ จํานวน ๓๐๐ ล8านบาท 
๒. ประเภทท่ี ๒ จํานวน ๗๐๐ ล8านบาท แบ;งเปKน 



 ๔๖ 
 

๒.๑ โครงการมุ;งเน8นการบรรลุความสําเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ (ด8วยวิธีประกวด
แข;งขันและประกวดราคา) จํานวน ๖๗๐ ล8านบาท 

๒.๒ โครงการต;อเนื่อง (ด8วยวิธีตกลงกับหน;วยงานท่ีเคยได8รับทุน) จํานวน ๓๐ 
ล8านบาท 

๓. ประเภทท่ี ๔ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร8างสรรค� จํานวน ๕๐๐ ล8านบาท 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง ปฏิทินการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจําปy ๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด+วยการลาของพนักงานและลูกจ+าง พ.ศ. .... : บย. นย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง ร;างระเบียบ กสทช. ว;าด8วย

การลาของพนักงานและลูกจ8าง พ.ศ. .... ออกไปตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให8สํานักงาน กสทช. นําเรื่องดังกล;าวเสนอในการประชุมครั้งต;อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด+วยการจ�ายเงินเดือนของพนักงานและค�าจ+างของ

ลูกจ+าง พ.ศ. .... : นย. บย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง ร;างระเบียบ กสทช. ว;าด8วย

การจ;ายเงินเดือนของพนักงานและค;าจ8างของลูกจ8าง พ.ศ. .... ออกไปตามท่ี
เลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให8สํานักงาน กสทช. นําเรื่องดังกล;าวเสนอในการ
ประชุมครั้งต;อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม : จท.  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท� สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ี จํานวน 

๗๓,๐๐๐ เลขหมาย สําหรับใช8งานในเขตพ้ืนท่ีส;วนภูมิภาค ให8แก;บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให8สํานักงาน กสทช. ติดตามการรายงาน
ข8อมูลเลขหมายโทรคมนาคมประจําเดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๐ ของบริษัทฯ 
ให8ครบถ8วน เพ่ือสํานักงาน กสทช. นํามาเปKนข8อมูลประกอบการพิจารณา     
เรื่องการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ี   
เพ่ิมเติม ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 



 ๔๗ 
 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอส�งคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการ

โทรศัพท�ประจําท่ี : จท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติรับคืนเลขหมายโทรศัพท� สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ี จํานวน 

๑๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยให8มีผลต้ังแต;วันท่ี 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปKนต8นไป ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอส;งคืนเลขหมาย
โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๓ : บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม : จท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ี ในพ้ืนท่ีให8บริการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน ๔๘,๐๐๐ เลขหมาย ให8แก;บริษัท แอดวานซ� 
ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๖.๓ เรื่อง บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๔ : บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท� 

เคล่ือนท่ีเพ่ิมเติม : จท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม ในพ้ืนท่ี

ให8บริการกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน ๑,๓๑๙,๑๕๖ เลขหมาย ให8แก;
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 



 ๔๘ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๖.๔ เรื่อง บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�
สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๕ : แต�งตั้งข+าราชการตํารวจของสํานักงานตํารวจแห�งชาติเปIนพนักงานเจ+าหน+าท่ี

เพ่ือปฏิบัติการตามประกาศ กทช. เรื่อง การเก็บรวบรวมและนําส�งข+อมูลการ
ใช+โทรศัพท�เคล่ือนท่ีในเขตท+องท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต+ท่ีอยู�ภายใต+บังคับของ
ประกาศสถานการณ�ฉุกเฉิน ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร+อยของประชาชน
ความม่ันคงของประเทศหรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือปmองกัน
ประโยชน�สาธารณะ : มท.   

 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบให8สํานักงาน กสทช. ส;งเรื่อง แต;งต้ังข8าราชการตํารวจของสํานักงาน

ตํารวจแห;งชาติ ท่ีดํารงตําแหน;ง “ผู8บัญชาการตํารวจท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัด
ยะลา ป�ตตานี และนราธิวาส” เปKนพนักงานเจ8าหน8าท่ี ตามพระราชบัญญัติ    
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือปฏิบัติการตามประกาศ กทช. 
เรื่อง การเก็บรวบรวมและนําส;งข8อมูลการใช8โทรศัพท�เคลื่อนท่ีในเขตท8องท่ี 
จังหวัดชายแดนภาคใต8 ท่ีอยู;ภายใต8บังคับของประกาศสถานการณ�ฉุกเฉิน       
ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘     
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร8อยของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ หรือเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือป�องกันประโยชน�สาธารณะ ให8คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด8านกิจการโทรคมนาคม เพ่ือพิจารณาทบทวน        
ในประเด็นข8อกฎหมายท่ีเก่ียวข8องในการแต;งต้ังข8าราชการตํารวจของสํานักงาน
ตํารวจแห;งชาติเปKนพนักงานเจ8าหน8าท่ีฯ และให8นําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต;อไป 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๖.๕ เรื่อง แต;งต้ังข8าราชการตํารวจของสํานักงานตํารวจแห;งชาติ
เปKนพนักงานเจ8าหน8าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามประกาศ กทช. เรื่อง การเก็บรวบรวม
และนําส;งข8อมูลการใช8โทรศัพท�เคลื่อนท่ีในเขตท8องท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต8ท่ีอยู;
ภายใต8บังคับของประกาศสถานการณ�ฉุกเฉิน ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร8อยของประชาชน 
ความม่ันคงของประเทศ หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือป�องกันประโยชน�
สาธารณะ 

 
 
 



 ๔๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๖ : มอบอํานาจ กสทช. คนในคนหนึ่งปฏิบัติหน+าท่ีแทน กสทช. : วท. คท. จท. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว;า โดยท่ีอํานาจในการดําเนินการเรื่องดังกล;าวเปKนอํานาจ

ของประธาน กสทช. ดังนั้น เพ่ือให8การดําเนินงานของ กสทช. เปKนไปอย;างมี
ประสิทธิภาพ จึงให8สํานักงาน กสทช. จัดทําบันทึกเสนอประธาน กสทช. เพ่ือ
พิจารณามอบอํานาจให8กรรมการ กสทช. ท;านใดท;านหนึ่งเพ่ือปฏิบัติหน8าท่ีแทน
ประธาน กสทช.  
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๖.๖ เรื่อง มอบอํานาจ กสทช. คนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน8าท่ีแทน กสทช. 

 
ประธาน ได8แจ8งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ในวันพุธท่ี ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๖๐ พร8อมกล;าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล;าวปJดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.              
 
             
        


