
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ 

วันพุธท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห,องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
___________________________  

 
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.   รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๖. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๘.   นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์               เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 

        (เข4าประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.) 
๙.  นายไตรรัตน� วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.     
 
ผู,เข,าร�วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
ผู,ไม�เข,าประชุม 
๑. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ  ติดภารกิจ 
 
เจ,าหน,าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก;กเกียรติกุล ผู4อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู4อํานวยการส?วน  
   รักษาการในตําแหน?งผู4อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู4อํานวยการส?วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู4อํานวยการส?วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู4อํานวยการส?วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก?งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาววัลภา  กระเดา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค�กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ?มมณี ลูกจ4าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ช้ีแจง 
 

๑.   นางสาวมณีรัตน�  กําจรกิจการ ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการในตําแหน?งผู4อํานวยการสํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน� และรักษาการในตําแหน?ง
ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข?าย   
สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๒. นายฉันทพันธ�  ขําโคกกรวด ผู4อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน  
๓.   นางปริตา  วงศ�ชุตินาท ผู4อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง  
                                                                        และโทรทัศน�   
๔. นายกีรติ  อาภาพันธ� ผู4 อํานวยการสํานักค?าธรรมเนียมและอัตราค?าบริการ          

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๕. นางยุพา  ทรัพย�ยิ่ง        ผู4อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ    
๖. นายวเรศ  บวรสิน ผู4อํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๗. นายนิพนธ�  จงวิชิต ผู4เชี่ยวชาญระดับ (ช๒) รักษาการในตําแหน?งผู4จัดการกองทุน

วิจัยและพัฒนา  
๘.   นายสุปรีย�  เทียนทํานูล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๙.   นางสาววงศ�วิภา  กาญจนอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข?าย สิ่งอํานวยความสะดวก 
  และเครื่องวิทยุคมนาคม 
 
 
 



๓ 
 

๑๐. นายธนิศ  สงกรานต� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักค?าธรรมเนียมและอัตราค?าบริการในกิจการ 
                                                             กระจายเสียงและโทรทัศน�                                                           
๑๑. นายศักด์ิดา  มะเกลี้ยง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักค?าธรรมเนียมและอัตราค?าบริการในกิจการ 
  กระจายเสียงและโทรทัศน�                                                            
๑๒. นายสุภัทรสิทธิ์ สวนสุข                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
                                                        สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยกีระจายเสยีงและโทรทัศน�                                      
๑๓. นางสาวนิศารัตน�  สมัครนิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง    
 สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๔.  นางสาวลักษมี  นตุตะโร                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง    
 สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ   
๑๕. นางสาวพรกนก  เท่ียงธรรม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
 สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา   
๑๖. นางสาวกชมน  ทวิชศรี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข?าย สิ่งอํานวยความ

สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๑๗. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
                                                       สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
๑๘. นายบูรฉัตร  นิเวศ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
                                                           สํานักค?าธรรมเนียมและอัตราค?าบริการในกิจการ 

กระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๙. นายปริญญา  เทศบรรทัด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล?าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   :  เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เปIนประธานในพิธีเปHดการ
สัมมนาเผยแพร?ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง โครงสร4างพ้ืนฐานอัจฉริยะเพ่ือความ
ปลอดภัยสาธารณะ (Smart Infrastructure for Public Safety : SIPS)        
ณ อาคารหอประชุม สํานักงาน กสทช.  ซ่ึงจัดข้ึนโดยสํานักงาน กสทช. 
ร?วมกับสํานักงานศูนย�วิจัยและให4คําปรึกษาแห?งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�     
ซ่ึงสํานักงานศูนย�วิจัยฯ เปIนผู4ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการนําโครงสร4าง



๔ 
 

พ้ืนฐานด4านการสื่อสารไปใช4บูรณาการข4อมูลในด4านการรักษาความปลอดภัย 
โดยเชื่อมโยงข4อมูลจากกล4องวงจรปHด และข4อมูลการติดต?อสื่อสารผ?าน
อินเทอร�เน็ต รวมท้ังข4อมูลอัตลักษณ�ของบุคคลด4วย โครงการดังกล?าวเปIน
โครงการแรก ซ่ึงได4ดําเนินการในจังหวัดสระแก4ว โดยมีหน?วยงานต?างๆ       
ในพ้ืนท่ีร?วมดําเนินการหลายหน?วยงาน อาทิ สถานีตํารวจภูธรตําบลคลองลึก
สํานักงานตรวจคนเข4าเมือง  โรงพยาบาลอรัญประเทศ  กรมทหารพรานท่ี ๑๒ 
ค?ายทหารพรานสระแก4ว และโรงพยาบาลค?ายสุรสีหนาท  เพ่ือเชื่อมโยงบูรณาการ
กล4องวงจรปHดเข4าด4วยกัน เวลาท่ีพบบุคคลต4องสงสัย และโครงการดังกล?าว
หากได4รับความสําเร็จ ก็จะนําไปขยายผลไปยังพ้ืนท่ีใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต4 ซ่ึงเปIนพ้ืนท่ีเปaาหมายหลักต?อไป  

๒. เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. พร4อมด4วยคณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช.       
ได4เดินทางไปตรวจเยี่ยมสํานักงาน กสทช.เขต ๒ (อุบลราชธานี) โดยมีผู4อํานวยการ
สํานักงาน กสทช. ภาค ๒ และผู4อํานวยการสํานักงาน กสทช. เขต ๒ (อุบลราชธานี) 
ให4การต4อนรับคณะ และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีผ?านมา รวมท้ังปbญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงในภาพรวมการดําเนินงานเปIนไปตามเปaาหมาย
ท่ีวางไว4 สําหรับปbญหาอุปสรรคท่ีมี อาทิ เรื่องค?าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ล?วงเวลา ซ่ึงจะได4ให4สํานักงาน กสทช. พิจารณาต?อไป 

๓. คณะรัฐมนตรี ได4มีมติแต?งต้ังเลขาธิการ กสทช. เปIนกรรมการผู4ทรงคุณวุฒิ           
ในคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ และในวันนี้ช?วงเช4า     
มีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  
ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยเลขาธิการ กสทช. ได4ขออนุญาตไปเข4าร?วมการประชุม 
ดังกล?าว และได4มอบหมายให4รองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน� วิริยะศิริกุล)  
เข4าร?วมประชุม เพ่ือทําหน4าท่ีเลขานุการท่ีประชุม กสทช. แทน   

 
มติท่ีประชุม   รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ4งให4ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๖๐  
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
 ตามท่ีรองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน� วิริยะศิริกุล) สํานักงาน กสทช. เสนอ     
  
หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย�ฯ แจ4งว?าไม?ร?วมพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากไม?ได4เข4าร?วมการ

ประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
    



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๐  

  
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีรองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน� วิริยะศิริกุล) เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

 รองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน� วิริยะศิริกุล) ขอให4ท่ีประชุมรับทราบเรื่อง     
เพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน ๑๓ เรื่อง  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีเป9น

เลขหมายสวยครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ : คณะทํางาน
บริหารจัดการและกํากับดูแลการประมูลเลขหมายฯ  จท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี      

ท่ีเปIนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ มีข4อสังเกตขอฝากให4สํานักงาน กสทช. พิจารณาเรื่องการจัด

ประมูลออนไลน� สําหรับเลขหมายสวยท่ีมีมูลค?าไม?สูง ท้ังนี้ เพ่ือให4การจัดประมูล
เลขหมายสวยดําเนินการได4รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู,กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ : คส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู4กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข4อง ประจําเดือน มิถุนายน 
๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย�ฯ  มีข4อสังเกตตารางท่ี ๒.๗ เรื่องผลการแก4ไขปbญหาการรบกวน

ทางความถ่ีวิทยุของผู4ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ซ่ึงจะมีในส?วนท่ียุติการ
ออกอากาศและอยู?ระหว?างการปรับปรุง โดยต4องการทราบความชัดเจนเรื่อง
ข4อมูลท่ีอยู?ระหว?างปรับปรุง เปIนกรณีท่ีหยุดการออกอากาศอยู?แล4วใช?หรือไม? และ
เม่ือได4ดําเนินการปรับปรุงเรียบร4อยแล4ว จึงได4อากาศใหม?ใช?หรือไม? 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู,กระทําความผิดเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ : คส.   

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู4กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนท่ีเ ก่ียวข4อง ประจําเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย�ฯ  มีข4อสังเกตตารางท่ี ๒.๗ เรื่องผลการแก4ไขปbญหาการรบกวน

ทางความถ่ีวิทยุของผู4ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ซ่ึงจะมีในส?วนท่ียุติการ
ออกอากาศและอยู?ระหว?างการปรับปรุง โดยต4องการทราบความชัดเจนเรื่อง
ข4อมูลท่ีอยู?ระหว?างปรับปรุง เปIนกรณีท่ีหยุดการออกอากาศอยู?แล4วใช?หรือไม? และ
เม่ือได4ดําเนินการปรับปรุงเรียบร4อยแล4ว จึงได4อากาศใหม?ใช?หรือไม? 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :  สถิติเรื่องร,องเรียนเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ : กส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบสถิติเรื่องร4องเรียนประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี 

สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให4สํานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข4อง
ดําเนินการพิจารณาเรื่องร4องเรียนให4แล4วเสร็จโดยเร็ว 

  
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ มีข4อสังเกตสถิติเรื่องร4องเรียนประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

พบว?ามีเรื่องร4องเรียนท่ีค4างดําเนินการต้ังแต? ปf ๒๕๕๕ จํานวน  ๑๑๖ เรื่อง ซ่ึงเปIน
เรื่องท่ีอยู?ในความรับผิดชอบของสํานักคุ4มครองผู4บริโภคฯ ประมาณ ๒๕-๓๐ % 
ขอให4พิจารณาหาแนวทางเพ่ือให4ได4ข4อยุติท้ังหมดหรือมากกว?านี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ :  การแจ,งเปล่ียนแปลงกรรมการของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด : ปส.๒  ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู4มีอํานาจกระทําการแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แซท จํากัด จากเดิม “นายภาวิต จิตรกร” เปIน “นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ” 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :   การเปล่ียนแปลงกรรมการผู,มีอํานาจกระทําการแทนของ บริษัท อาร�.เอส. 
เทเลวิช่ัน จํากัด : ปส.๒   

 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู4มีอํานาจกระทําการแทน บริษัท อาร�.เอส. 

เทเลวิชั่น จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : การเปล่ียนแปลงกรรมการผู,มีอํานาจกระทําการแทน และรายช่ือผู,ถือหุ,น  

ของบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด� บรอดคาสติ้ง จํากัด : ปส.๒   
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู4มีอํานาจกระทําการแทน และรายชื่อผู4ถือหุ4น

ของบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด� บรอดคาสต้ิง จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘:   การแจ,งเปล่ียนแปลงผู, อํานวยการสถานีของบริษัท อาร�เอส จํากัด 

(มหาชน) : ปส.๒ 
  

มติท่ีประชุม รับทราบการแจ4งเปลี่ยนแปลงผู4อํานวยการสถานีของบริษัท อาร�เอส จํากัด 
(มหาชน) จํานวน ๓ ช?องรายการ ได4แก? ช?องรายการ You Channel และช?อง
รายการสบายดีทีวี จากเดิม “นายมานพ  ชาญยุทธกร” เปลี่ยนเปIน “นายองอาจ  
สิงห�ลําพอง” และช?องรายการ ๒ จากเดิม “ นางภัทธิรา ปาลวัฒน�วิไชย” เปลี่ยนเปIน 
“นายองอาจ  สิงห�ลําพอง” ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ :   การแจ,งเปล่ียนแปลงผู,อํานวยการสถานีของบริษัท บันเทิง วาไรตี้ จํากัด : 

ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู4อํานวยการสถานีของบริษัท บันเทิง วาไรต้ี จํากัด     

จากเดิม “ นางภัทธิรา ปาลวัฒน�วิไชย” เปลี่ยนเปIน “นายองอาจ  สิงห�ลําพอง”  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐:   การเปล่ียนแปลงผู,อํานวยการสถานีของ บริษัท ไทย นิวส� เน็ตเวิร�ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด 

ช�องรายการ TNN24 : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู4อํานวยการสถานีของ บริษัท ไทย นิวส� เน็ตเวิร�ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด 

ช?องรายการ TNN24 จากเดิม “นายสมพันธ�  จารุมิลินท”เปลี่ยนเปIน “นายอภิศักด์ิ  
ธนเศรษฐกร” ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑:  การพิจารณามอบอํานาจให,ดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๘๕๒/๒๕๖๐ 
และคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๓๕/๒๕๖๐ เพ่ิมเติม : มส. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบการพิจารณามอบอํานาจให4ดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๘๕๒/๒๕๖๐ และ

คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๓๕/๒๕๖๐ เพ่ิมเติม โดยมอบหมายให4นายสมบัติ ลีลาพตะ 
ผู4อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� เปIนผู4รับมอบอํานาจเพ่ิมเติม     
ในส?วนของผู4แทนสํานักงาน กสทช. เพ่ือรับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช. ผู4ถูกฟaอง
คดีท้ังสองคดี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ  มีข4อสังเกตเรื่อง การพิจารณามอบอํานาจว?าหากเปIนการมอบอํานาจ

เพ่ิมเติมให4มีผู4แทนสํานักงาน กสทช. ด4วยก็ไม?ติดใจอันใด แต?หากเปIนกรณีท่ีจะ
มอบอํานาจให4สํานักงาน กสทช. โดยไม?มีกรรมการ กสทช. เปIนผู4รับผิดชอบคดีเลยนัน้ 
เห็นว?าจะต4องพิจารณาโดยเคร?งครัด   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ :  บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) ขอเข,าร�วมทดลองให,บรกิารวิทยุกระจายเสียง

ในระบบดิจิตอล : จส. 
   
มติท่ีประชุม รับทราบการขอเข4าร?วมทดลองให4บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของ               

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท)  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.  เสนอ 
 
หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย�ฯ มีข4อสังเกตเรื่องบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท)       

ขอเข4าร?วมทดลองให4บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  โดยเห็นว?าจะต4องรอ
ความชัดเจนในแผนความถ่ีวิทยุดิจิตอลก?อน หลัง กสทช. พิจารณาเห็นชอบแผนฯ แล4ว 
จึงจะให4เริ่มดําเนินการทดลองได4    

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน,าท่ีของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน : ผบ. 
   
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด4านกฎหมาย กสทช. 

กรณีการแต? ง ต้ั งคณะอนุกรรมการเ พ่ือสนับสนุนการปฏิ บั ติหน4 า ท่ีของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   กสทช.ประวิทย�ฯ มีข4อสังเกต ประเด็นท่ีสํานักงาน กสทช. ได4เรียกเงินคืนจากอนุกรรมการท่ี

แต?งต้ังข้ึน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน4าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  แต?โดยท่ีศาลปกครองกลางได4มีคําวินิจฉัยยกฟaอง ขณะนี้อยู?ในข้ันตอนการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   ซ่ึงถ4าหากศาลปกครองสูงสุดมีคําวินิจฉัยให4ยกฟaอง



๙ 
 

เช?นเดียวกัน   ก็อาจจะต4องพิจารณาในส?วนท่ีอนุกรรมการฯ  ได4มีการส?งคืนเงินให4
สํานักงาน กสทช. แล4ว  โดยสํานักงาน กสทช. จะต4องพิจารณาเตรียมการหาแนวทาง
สําหรับการดําเนินการในเรื่องดังกล?าว  

  
ระเบียบวาระท่ี  ๕   :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑   : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.     
ด,านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส�งวิทยุกระจายเสียง 

ระบบ เอ.เอ็ม : ทส. 
  

มติท่ีประชุม                ๑.  ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร?างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องส?งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให4มีการรับฟbงความคิดเห็นสาธารณะ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ เพ่ือให4เปIนไปตามมาตรา ๒๘ แห?งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต?อไป  

 
หมายเหตุ                ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง ร?างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส?ง
วิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒: การอนุญาตให,มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการโทรทัศน� 

ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ BTU CHANNEL : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม  ๑. อนุมัติให4ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให4บริการโทรทัศน�ท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก?มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ช?องรายการ BTU 
CHANNEL โดยให4มีอายุใบอนุญาต ๑ ปf นับต้ังแต?วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด4านกิจการโทรทัศน� ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให4สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร4อมแจ4ง
เง่ือนไขการเปIนผู4ให4บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี แบบ
บอกรับสมาชิก เพ่ือให4ผู4รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร?งครัด  

๒. มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
(ปส.๒) จัดส?งผังรายการให4สํานักคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน� (บส.) เพ่ือใช4ในการกํากับดูแลด4านการคุ4มครองผู4ใช4บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     



๑๐ 
 

ผู4ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) เพ่ือใช4ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ  

๓. รับทราบการแจ4งเปลี่ยนแปลงผู4อํานวยการสถานี ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ช?องรายการ BTU CHANNEL  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  ๔. มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ4งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    
ช?องรายการ BTU CHANNEL ให4ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
และวิธีการอนุญาตการให4บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
เง่ือนไขแนบท4ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�      
เพ่ือให4บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี       
ในกรณีท่ีมีการแจ4งเปลี่ยนแปลงผู4อํานวยการสถานี ให4มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี แจ4งให4คณะกรรมการทราบภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต?วันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
หมายเหตุ                ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การอนุญาตให4มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกอบกิจการเพ่ือ
ให4บริการโทรทัศน� ท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช?องรายการ BTU 
CHANNEL 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓:  การอนุญาตให,บริษัท ดีทีวี เซอร�วิส จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการโทรทัศน�
ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ ทีวีลาว (TV LAO) : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม  ๑. อนุมัติให4ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เ พ่ือให4
ให4บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก      
แก?บริษัท ดีทีวี เซอร�วิส จํากัด ช?องรายการ ทีวีลาว (TV LAO) โดยให4มีอายุใบอนุญาต 
๕ ปf นับต้ังแต?วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด4านกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ ให4สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร4อมแจ4งเง่ือนไขการเปIนผู4ให4บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการ
ท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให4ผู4รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร?งครัด  

๒. มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
(ปส.๒) จัดส?งผังรายการให4สํานักคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน� (บส.) เพ่ือใช4ในการกํากับดูแลด4านการคุ4มครองผู4ใช4บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู4ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) เพ่ือใช4ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
 
 



๑๑ 
 

หมายเหตุ                 ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓  เรื่อง การอนุญาตให4บริษัท ดีทีวี เซอร�วิส จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให4บริการโทรทัศน�ท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี  แบบบอกรับสมาชิก  
ช?องรายการ ทีวีลาว (TV LAO) 

 ๒.  กสทช. ประวิทย�ฯ   มีข4อสังเกตขอให4ระมัดระวังเรื่องการพิจารณาชื่อช?องรายการ        
ท่ีบริษัทฯ ได4นําชื่อประเทศมาใช4เปIนชื่อช?องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔:  การอนุญาตให,บริษัท ทีวีดี เซอร�วิสเซส จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ 55 CHANNEL : 
ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม  ๑. อนุมัติให4ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให4บริการโทรทัศน�ท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี 

แบบบอกรับสมาชิก แก?บริษัท ทีวีดี เซอร�วิสเซส จํากัด ช?องรายการ 55 
CHANNEL โดยให4มีอายุใบอนุญาต ๕ ปf นับต้ังแต?วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด4านกิจการโทรทัศน� ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให4สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร4อมแจ4ง
เง่ือนไขการเปIนผู4ให4บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี แบบ
บอกรับสมาชิก เพ่ือให4ผู4รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร?งครัด  

๒. มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
(ปส.๒) จัดส?งผังรายการให4สํานักคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน� (บส.) เพ่ือใช4ในการกํากับดูแลด4านการคุ4มครองผู4ใช4บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู4ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) เพ่ือใช4ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ   

 
หมายเหตุ                ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การอนุญาตให4บริษัท ทีวีดี เซอร�วิสเซส จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให4บริการโทรทัศน�ท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช?องรายการ 55 
CHANNEL 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การอนุญาตให, ห,างหุ,นส�วนจํากัด ยะลาเคเบิลเน็ทเวิร�ค ประกอบกิจการเพ่ือให, 
   บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ ยะลาเคเบ้ิล 

เน็ทเวิร�ค : ปส.๒ 
    

มติท่ีประชุม  ๑. อนุมัติให4ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให4บริการโทรทัศน�ท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก?ห4างหุ4นส?วนจํากัด ยะลาเคเบิลเน็ทเวิร�ค ช?องรายการ 
ยะลาเคเบ้ิลเน็ทเวิร�ค โดยให4มีอายุใบอนุญาต ๒ ปf นับต้ังแต?วันท่ีใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ  ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด4านกิจการโทรทัศน� 



๑๒ 
 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให4สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร4อมแจ4งเง่ือนไขการเปIนผู4ให4บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม?ใช4คลื่น
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให4ผู4รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร?งครัด  

๒. มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
(ปส.๒) จัดส?งผังรายการให4สํานักคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน� (บส.) เพ่ือใช4ในการกํากับดูแลด4านการคุ4มครองผู4ใช4บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู4ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) เพ่ือใช4ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ   

 
หมายเหตุ                ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การอนุญาตให4 ห4างหุ4นส?วนจํากัด ยะลาเคเบิลเน็ทเวิร�ค 
ประกอบกิจการเพ่ือให4บริการโทรทัศน�ท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก       
ช?องรายการ ยะลาเคเบ้ิลเน็ทเวิร�ค 

 
ระเบียบวารท่ี ๕.๑.๖:   การอนุญาตให, ห,างหุ,นส�วนจํากัด ดีซี อีเลคโทรนคิส� ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ ห,างหุ,นส�วนจํากัด 
ดีซี อีเลคโทรนิคส� : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม  ๑. อนุมัติให4ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให4บริการโทรทัศน�ท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี 

แบบบอกรับสมาชิก แก?ห4างหุ4นส?วนจํากัด ดีซี อีเลคโทรนิคส� ช?องรายการ        
ห4างหุ4นส?วนจํากัด ดีซี อีเลคโทรนิคส� โดยให4มีอายุใบอนุญาต ๕ ปf นับต้ังแต?วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด4าน
กิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให4สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร4อมแจ4งเง่ือนไขการเปIนผู4ให4บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการ
ท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให4ผู4รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดย
เคร?งครัด  

๒. มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
(ปส.๒) จัดส?งผังรายการให4สํานักคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน� (บส.) เพ่ือใช4ในการกํากับดูแลด4านการคุ4มครองผู4ใช4บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู4ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) เพ่ือใช4ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ   

 
หมายเหตุ                ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๖  เรื่อง การอนุญาตให4 ห4างหุ4นส?วนจํากัด ดีซี อีเลคโทรนิคส� ประกอบกิจการ
เพ่ือให4บริการโทรทัศน�ท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช?องรายการ ห4างหุ4นส?วน
จํากัด ดีซี อีเลคโทรนิคส� 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ :  การอนุญาตให,บริษัท เวิล�ดวาย-เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ 
โทรทัศน� ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ WCTV CABLE TV : 
ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม  ๑. อนุมัติให4ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให4บริการโทรทัศน�ท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี 

แบบบอกรับสมาชิก แก?บริษัท เวิล�ดวาย-เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให4บริการโทรทัศน� ท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช?องรายการ WCTV 
CABLE TV โดยให4มีอายุใบอนุญาต ๒ ปf นับต้ังแต?วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ   
ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด4านกิจการโทรทัศน� ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให4สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร4อมแจ4ง
เ ง่ือนไขการเปIนผู4 ให4บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี         
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให4ผู4รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร?งครัด  

๒. มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
(ปส.๒) จัดส?งผังรายการให4สํานักคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน� (บส.) เพ่ือใช4ในการกํากับดูแลด4านการคุ4มครองผู4ใช4บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู4ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) เพ่ือใช4ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ  

  
หมายเหตุ                ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การอนุญาตให4บริษัท เวิล�ดวาย-เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให4บริการโทรทัศน� ท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช?องรายการ WCTV 
CABLE TV 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : บริษัท ดีทีวี เซอร�วิส จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี จํานวน 
๒ ช�องรายการ : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตให4บริษัท ดีทีวี เซอร�วิส จํากัด ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให4บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม?ใช4คลื่น
ความถ่ี วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  จํานวน ๒ ช?องรายการ ตามความเห็น
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด4านกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้  

 ๑.๑ ช?องรายการ Bayon TV เลขท่ีใบอนุญาต B1-S21040-0008-58 วันท่ีอนุญาต
ให4ยกเลิกประกอบกิจการ (วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  

 ๑.๒ ช?องรายการ TVK เลขท่ีใบอนุญาต B1-S21040-0016-58 วันท่ีอนุญาต    
ให4ยกเลิกประกอบกิจการ (วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 



๑๔ 
 

๒. มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ4งบริษัท ดีทีวี เซอร�วิส ให4ดําเนินการ
เก่ียวกับค?าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
และแจ4งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต?วันท่ี
ได4รับหนังสือแจ4ง    

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง บริษัท ดีทีวี เซอร�วิส จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให4บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม?ใช4
คลื่นความถ่ี จํานวน ๒ ช?องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : บริษัท มีเดียเพล็กซ� อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด ขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ  
 DOONEE by AIS : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม อนุญาตให4บริษัท มีเดียเพล็กซ� อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช?อง

รายการจากเดิมช?องรายการ DOONEE by AIS เปIนช?องรายการ AIS DOONEE 
Channel (เอไอเอส ดูนี่ แชนแนล) ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด4านกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง บริษัท มีเดียเพล็กซ� อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด ขอเปลี่ยนแปลง
ชื่อช?องรายการ DOONEE by AIS 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐: พักใช,ใบอนุญาต กรณีไม�ชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป\ : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให4พักใช4ใบอนุญาตของผู4ได4รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน� เพ่ือให4บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม?ใช4
คลื่นความถ่ี กรณีไม?ชําระค?าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปf เปIนระยะเวลาไม?เกิน 
๓๐ วัน นับต้ังแต?วันท่ีได4รับแจ4งหนังสือ จํานวน ๓ ราย ๓ ใบอนุญาต ได4แก?  
๑) บริษัท เน็ตเวิร�ค เคเบ้ิลทีวี จํากัด  ช?องรายการ NTV เลขท่ีใบอนุญาต B1- 
S21040-0139-57  ๒) บริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร�ปอเรชั่น จํากัด ช?องรายการ  
H Plus Channel เลขท่ีใบอนุญาต B1-S21040-0357-56 และ ๓) บริษัท 
ไทย มงคล มัลติมีเดีย จํากัด ช?องรายการ มงคล แชนแนล เลขท่ีใบอนุญาต 
B1-S21040-0159-56 ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด4าน
กิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ4งผู4ให4บริการโครงข?ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน� เพ่ือให4บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� และบริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง 
จํากัด ระงับการให4บริการช?องรายการท่ีถูกพักใช4ใบอนุญาตทันทีท่ีคําสั่งพักใช4
ใบอนุญาตมีผลบังคับใช4     



๑๕ 
 

หมายเหตุ                  ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง พักใช4ใบอนุญาต กรณีไม?ชําระค?าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปf  

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ  มีข4อสังเกตในเรื่องลําดับเวลาในช?วงการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด4านกิจการโทรทัศน� ซ่ึงได4มีมติเม่ือวันท่ี 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เห็นควรให4พักใช4ใบอนุญาตของบริษัท เอเอสทีวี 
(ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงบริษัทได4ยื่นชําระค?าธรรมเนียมรายปf ช?องรายการ
สถานี New 1  ต้ังแต?วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงขอให4สํานักงาน กสทช.   
ได4ตรวจสอบให4รอบคอบในการเสนอข4อมูลท่ีครบถ4วนให4ท่ีประชุมพิจารณา 
เพ่ือท่ีจะได4มีมติท่ีถูกต4อง   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑:การพิจารณาแก,ไข ปรับปรุง มาตรา ๒๐ แห�งพระราชบัญญัติการประกอบ 
  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ : ปส.๓ 
     
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว?าโดยท่ีคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด4านกฎหมาย กสทช.  

มีประเด็นความเห็นว?าการท่ีกรมประชาสัมพันธ�ซ่ึงเปIนส?วนราชการจะประกอบ
ธุรกิจแข?งกับเอกชนนั้น  อาจจะเปIนการขัดกับแนวนโยบายแห?งรัฐตามมาตรา ๗๕ 
วรรคสองแห?งรัฐธรรมนูญแห?งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม? 
ดังนั้น เพ่ือให4เกิดความชัดเจนในประเด็นข4อกฎหมาย ท่ีประชุมจึงมีมติให4
สํานักงาน กสทช. ส?งประเด็นความเห็นของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด4าน
กฎหมาย กสทช. ดังกล?าวให4กรมประชาสัมพันธ�  เ พ่ือนําไปหารือสํานัก
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปIนหน?วยงานต4นสังกัดพิจารณา ก?อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต?อไป  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การพิจารณาแก4ไข ปรับปรุง มาตรา ๒๐ แห?งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒: การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ระดับ
ท,องถ่ินของห,างหุ,นส�วนจํากัด เอสพีเคเบิลทีวี : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม ๑.  อนุญาตให4ห4างหุ4นส?วนจํากัด เอสพีเคเบิลทีวี ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน� เพ่ือให4บริการโครงข?ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการ
ท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี ระดับท4องถ่ิน นับต้ังแต?วันท่ี กสทช. มีมติ ตามความเห็น
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด4านกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ4งห4างหุ4นส?วนจํากัด เอสพีเคเบิลทีวี 
เพ่ือให4ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลท่ีมีการพาดสายไว4กับการไฟฟaาส?วนภูมิภาค 



๑๖ 
 

และแจ4งผลการดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลให4สํานักงาน กสทช. ทราบ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต?วันท่ีได4ดําเนินการแล4วเสร็จ รวมท้ังให4ดําเนินการ
เก่ียวกับค?าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข?ายกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� และแจ4งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต?วันท่ีได4รับหนังสือแจ4ง    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� 
เพ่ือให4บริการโครงข?ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�  สําหรับกิจการท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี 
ระดับท4องถ่ินของห4างหุ4นส?วนจํากัด เอสพีเคเบิลทีวี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓: การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการโครงข�าย 
  กระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ีระดับท,องถ่ิน 
    ของห,างหุ,นส�วนจํากัด อํานาจเจริญเคเบ้ิลทีวี แอนด� เทรดดิ้ง : ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม                   ๑.  อนุญาตให4ห4างหุ4นส?วนจํากัด อํานาจเจริญเคเบ้ิลทีวี แอนด� เทรดด้ิง ยกเลิกการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให4บริการโครงข?ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี ระดับท4องถ่ิน  นับต้ังแต?วันท่ี กสทช. 
มีมติ ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด4านกิจการโทรทัศน�  ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ   

๒. มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ4งห4างหุ4นส?วนจํากัด อํานาจเจริญ
เคเบ้ิลทีวี แอนด� เทรดด้ิง ให4ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลท่ีมีการพาดสายไว4กับ
การไฟฟaาส?วนภูมิภาค และแจ4งผลการดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลให4สํานักงาน 
กสทช. ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต?วันท่ีได4ดําเนินการแล4วเสร็จ รวมท้ังให4
ดําเนินการเก่ียวกับค?าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข?ายกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� และแจ4งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน 
๗ วัน นับต้ังแต?วันท่ีได4รับหนังสือแจ4ง   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� 
เพ่ือให4บริการ โครงข?ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม?ใช4คลื่น
ความถ่ีระดับท4องถ่ินของห4างหุ4นส?วนจํากัด อํานาจเจริญเคเบ้ิลทีวี แอนด� เทรดด้ิง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔:การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ระดับ
ท,องถ่ินของบริษัท 168 เคเบิลทีวี จํากัด : ปส.๓ 
 



๑๗ 
 

มติท่ีประชุม                   ๑.  อนุญาตให4บริษัท 168 เคเบิลทีวี จํากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน� เพ่ือให4บริการโครงข?ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�  สําหรับกิจการท่ี
ไม?ใช4คลื่นความถ่ี ระดับท4องถ่ิน นับต้ังแต?วันท่ี กสทช. มีมติ ตามความเห็น
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด4านกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ4งบริษัท 168 เคเบิลทีวี จํากัด     
ให4ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลท่ีมีการพาดสายไว4กับการไฟฟaาส?วนภูมิภาค และ
แจ4งผลการดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลให4สํานักงาน กสทช. ทราบ ภายใน     
๑๕ วัน นับแต?วันท่ีได4ดําเนินการแล4วเสร็จ รวมท้ังให4ดําเนินการเก่ียวกับ
ค?าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข?ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
และแจ4งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต?วันท่ีได4รับ
หนังสือแจ4ง    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔  เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� 
เพ่ือให4บริการโครงข?ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี 
ระดับท4องถ่ินของบริษัท 168 เคเบิลทีวี จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕: รายได,ท่ีเก่ียวเนื่องจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  
   ท่ีต,องนํามาคํานวณค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป\เพ่ิมเติม : นส. มส. 
  
มติท่ีประชุม   เห็นชอบแนวทางการพิจารณารายได4ท่ีเก่ียวเนื่องจากการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน�ท่ีจะต4องนํามาคํานวณค?าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปf
เพ่ิมเติม ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประเมินมูลค?าคลื่นความถ่ี
และกําหนดโครงสร4างอัตราค?าธรรมเนียมและบริการด4านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     
๑) เงินสนับสนุนค?าใช4จ?ายในการส?งสัญญาณโทรทัศน�ท่ีให4บริการเปIนการท่ัวไป

ผ?านดาวเทียมตามคําสั่ง คสช. ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ ไม?ถือเปIนรายได4ท่ีเก่ียวข4องกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� ท่ีต4องนํามาคํานวณ
ค?าธรรมเนียมรายปf  

๒) เงินรายได4จากการแบ?งเวลาให4ผู4อ่ืนดําเนินรายการในกิจการท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี 
ถือเปIนรายได4ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�ท่ี
ต4องนํามาคํานวณค?าธรรมเนียมรายปf           

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๕  เรื่อง รายได4ท่ีเก่ียวเนื่องจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน�ท่ีต4องนํามาคํานวณค?าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปfเพ่ิมเติม   

 
 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖:การลดหย�อนค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป\ : นส. 
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบการกําหนดอัตราการลดหย?อนค?าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปfแก?บริษัท สปริงนิวส� 

เทเลวิชั่น จํากัด จํานวน ๒ ใบอนุญาต ตามความเห็นคณะอนุกรรมการประเมิน
มูลค?าคลื่นความถ่ีและกําหนดโครงสร4างอัตราค?าธรรมเนียมและบริการด4านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช.  ดังนี้ 

                          ๑) ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0031-56 ช?องรายการ สถานีโทรทัศน�สปริงนิวส� 
(กิจการท่ีไม?ใช4คลื่นความถ่ี) รอบบัญชี ๒๕๕๘ อัตราลดหย?อนตามเกณฑ�ระเบียบ 
ร4อยละ ๑๕.๐๐  

                           ๒) ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S20031-0018-57 ช?องรายการ สถานีโทรทัศน�สปริงนิวส� 
(บริการธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู?ข?าวสารและสาระ) รอบบัญชี ๒๕๕๘ อัตรา
ลดหย?อนตามเกณฑ�ระเบียบ ร4อยละ ๑๕.๐๐   
  

หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การลดหย?อนค?าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปf 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข4อคิดเห็น ขอให4สํานักงาน กสทช. ประชาสัมพันธ�เรื่อง
การพิจารณาลดหย?อนค?าธรรมเนียมรายปfให4แก?ผู4ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลให4
สาธารณชนได4รับทราบด4วย     

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๗: บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เอช พลัส แชนแนล  คอร�ปอเรช่ัน จาํกัด 

ขอยกเว,นและลดหย�อนผ�อนผันการชําระค�าธรรมเนียมรายป\ : นส. 
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบให4ยกคําร4องกรณีขอยกเว4นและลดหย?อนผ?อนผันการชําระค?าธรรมเนียม
รายปf แก?บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จํากัด  และบริษัท เอช พลัส แชนแนล  
คอร�ปอเรชั่น จํากัด  ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด4านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗   เรื่อง บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จํากัด  และ บริษัท เอช พลัส แชนแนล  
คอร�ปอเรชั่น จํากัด ขอยกเว4นและลดหย?อนผ?อนผันการชําระค?าธรรมเนียมรายปf  

                                   ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข4อสังเกต กรณีการรับชําระหนี้ว?าจะยอมรับการชําระหนี้ท่ี   
ไม?ครบถ4วนหรือการชําระหนี้เพียงบางส?วนหรือไม? โดยสํานักงาน กสทช. ควรท่ีจะ
ดําเนินการ ให4เปIนแนวทางเดียวกันท้ังด4านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคม 

 
 
 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘: ผู,รับใบอนุญาตไม�ชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป\ในแต�ละป\  (ส้ินรอบระยะเวลา
บัญชีภายในป\ ๒๕๕๙) : นส. 

  
มติท่ีประชุม                ๑. เห็นชอบกําหนดแนวทางการดําเนินงานกรณีผู4รับใบอนุญาตไม?ชาํระค?าธรรมเนียม

ใบอนุญาตรายปfในแต?ละปf (สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีภายในปf ๒๕๕๙)  ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้  

                             ๑.๑ ก?อนครบกําหนดระยะเวลาชาํระค?าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�รายปf ให4สํานักค?าธรรมเนียม
และอัตราค?าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� มีหนังสือแจ4งผู4รับ
ใบอนุญาตดําเนินการชําระค?าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปfภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกล?าว  

                                  ๑.๒ เม่ือครบกําหนดระยะเวลาชําระค?าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปfแล4ว  หากผู4รับ
ใบอนุญาตรายใดยังไม?ชําระหรือชําระไม?ครบถ4วน  ให4สํานักค?าธรรมเนียม
และอัตราค?าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�  มีหนังสือแจ4งเตือน
ให4ผู4รับใบอนุญาตดําเนินการชําระค?าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปfท่ีค4างชําระ
ให4แล4วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นบัแต?วันท่ีได4รับหนังสือแจ4ง   

                             ๑.๓ เม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามข4อ ๒ แล4ว ผู4รับใบอนุญาตรายใดยังไม?
ชําระหรือชําระไม?ครบถ4วน ให4สํานักค?าธรรมเนียมและอัตราค?าบริการใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� ดําเนินการรวบรวมข4อเท็จจริงของผู4รับ
ใบอนุญาต ท่ียังไม?ได4ชําระหรือชําระไม?ครบถ4วนเพ่ือเสนอ กสทช. 
พิจารณามีคําสั่งเตือนทางปกครองให4ผู4รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน�รายดังกล?าวชําระค?าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปf 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต?วันท่ีได4รับหนังสือแจ4ง พร4อมกําหนดมาตรการ 
ทางปกครองให4 พักใช4หรือ เพิกถอนใบอนุญาตในกรณี ท่ีไม?ชํ าระ
ค?าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในคําสั่ง 

     ๑.๔ หากกรณีต4องดําเนินการออกคําสั่งพักใช4หรือเพิกถอนใบอนุญาต มอบหมายให4
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� และ สํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข?าย สิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม  นําเสนอ
ข4อเท็จจริง และข4อกฎหมายในกระบวนการเพิกถอนใบอนุญาตโดยประสาน
ข4อมูลสํานักค?าธรรมเนียมและอัตราค?าบริการในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน� เสนอต?อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด4านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เพ่ือพิจารณาก?อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. ต?อไป 

๒. ให4สํานักงาน กสทช. รับข4อคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ในกรณีท่ี
ผู4รับใบอนุญาต ไม?ปฏิบัติตามเง่ือนไขใบอนุญาต โดยไม?ยื่นชําระค?าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปfตามกําหนดเวลา ท้ังนี้ให4สอดคล4องกับกฎหมาย ระเบียบและ
ประกาศท่ีเก่ียวข4องและมีแนวปฏิบัติท่ีเปIนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให4กระบวนการ



๒๐ 
 

ข้ันตอนมีคําสั่งทางปกครองเปIนไปโดยชอบด4วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓. เห็นชอบให4สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งทางปกครองแจ4งให4ผู4รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ท่ียังไม?ชําระหรือชําระไม?ครบถ4วน 
(รายชื่อตามเอกสารแนบ) ดําเนินการชําระค?าธรรมเนียมให4ครบถ4วนภายใน 
๑๕ วัน นับแต?วันท่ีได4รับหนังสือแจ4งพร4อมกําหนดมาตรการทางปกครองให4 
พักใช4ใบอนุญาตในกรณีท่ีไม?ชําระค?าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในคําสั่ง 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘  เรื่อง ผู4รับใบอนุญาตไม?ชําระค?าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปfในแต?ละปf 
(สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีภายในปf ๒๕๕๙)  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒   : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   
 ด,านกิจการโทรคมนาคม 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : สรุปผลการรับฟbงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข,อง  

กับหลักเกณฑ�และเงื่อนไขการอนุญาตให,ใช,คลื่นความถี่สําหรับอากาศยาน
ซ่ึงไม�มีนักบิน (Unmanned Aircraft System) จํานวน ๒ ฉบับ : คภ. คท.  

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟbงความคิดเห็นสาธารณะต?อร?างประกาศ กสทช.       

ท่ีเก่ียวข4องกับหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ีสําหรับ
อากาศยานซ่ึงไม?มีนักบิน (Unmanned Aircraft System) จํานวน ๒ ฉบับ 
ได4แก? ร?างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการอนุญาตให4ใช4คลื่น
ความถ่ีสําหรับอากาศยานซ่ึงไม?มีนักบิน สําหรับการใช4งานเพ่ือความม่ันคงของรัฐ 
และ ร?างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการอนุญาตให4ใช4คลื่น
ความถ่ีสําหรับอากาศยานซ่ึงไม?มีนักบิน สําหรับใช4งานเปIนการท่ัวไป ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให4สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร?ในเว็บไซต�
ของสํานักงาน กสทช. ต?อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร?างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และ
เง่ือนไขการอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ีสําหรับอากาศยานซ่ึงไม?มีนักบิน สําหรับ
การใช4งานเพ่ือความม่ันคงของรัฐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให4นํา
ประกาศดังกล?าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก?อนนําไปลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให4มีผลบังคับใช4ต?อไป 

๓. เห็นชอบการปรับปรุงร?างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการ
อนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ีสําหรับอากาศยานซ่ึงไม?มีนักบิน สําหรับใช4งานเปIน
การท่ัวไป ตามความเห็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.        
ด4านกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๒๑ 
 

๔. เห็นชอบแนวทางการจัดให4มีการรับฟbงความคิดเห็นสาธารณะ ร?างประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ีสําหรับ
อากาศยานซ่ึงไม?มีนักบิน สําหรับใช4งานเปIนการท่ัวไป (ฉบับแก4ไขปรับปรุง) 
ครั้งท่ี ๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ เพ่ือให4เปIนไปตามมาตรา ๒๘ 
แห?งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอ    
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต?อไป    

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑  เรื่อง  สรุปผลการรับฟbงความคิดเห็นสาธารณะต?อร?างประกาศ  กสทช.  
ท่ีเก่ียวข4องกับหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ีสําหรับ
อากาศยานซ่ึงไม?มีนักบิน (Unmanned Aircraft System) จํานวน ๒ ฉบับ 

                               ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข4อสังเกตประเด็นเรื่องผู4มีอํานาจครอบครองอุปกรณ� 
Electronic Fence และป�นยิงคลื่น โดยขอให4สํานักงาน กสทช. พิจารณาเพ่ิมเติมว?า 
หากจะเพ่ิมข้ันตอนเรื่อง Electronic Fence หรือเรื่องป�นยิงคลื่น ควรจะอยู?ใน
ประกาศฉบับนี้ หรือจะต4องทําเพ่ิมเติมเปIนร?างประกาศอีกหนึ่งฉบับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒: ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให,บริการโทรคมนาคม 

   ประเภทข,อมูลผ�านโครงข�ายโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี : ทท. 
 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร?างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของคุณภาพการให4บริการโทรคมนาคม ประเภทข4อมูลผ?านโครงข?าย
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ี ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให4มีการรับฟbงความคิดเห็นสาธารณะต?อร?างประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให4บริการโทรคมนาคม ประเภทข4อมูล
ผ?านโครงข?ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ 
เพ่ือให4เปIนไปตามมาตรา ๒๘ แห?งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต?อไป  

  
อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส?ง
ให4ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ร?างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให4บริการ
โทรคมนาคม ประเภทข4อมูลผ?านโครงข?ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี 

๒.  กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๐๑  ลงวันท่ี ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๐ 
ขอให4บันทึกความเห็นไว4ในหมายเหตุท4ายมติท่ีประชุม วาระท่ี ๕.๒.๒ ดังนี ้

 



๒๒ 
 

  “1.สํานักงาน กสทช. เคยนําเสนอแนวคิดควบรวมประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของคุณภาพการให'บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง และประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให'บริการโทรคมนาคมประเภทข'อมูล
สําหรับโครงข,ายโทรศัพท-เคลื่อนท่ี เพ่ือไม,ก,อให'เกิดความซํ้าซ'อนและลักลั่น
ในการบังคับใช' แต,ว,ามาตรฐานของคุณภาพการให'บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียงเป1นป2ญหาใหญ,ของสังคมท่ีสัมพันธ-กับการเปลี่ยนผ,านจาก
ระบบสัมปทานสู,ระบบใบอนุญาต ซ่ึงมีท้ังเรื่องท่ีเก่ียวข'องกับมาตรการ
เยียวยาผู' ใช'บริการเป1นการชั่วคราวฯ และการย'ายค,ายผู' ให'บริการ
โทรศัพท-เคลื่อนท่ี ดังนั้นจึงเป1นเหตุท่ีต'องเร,งบังคับใช'มาตรฐานของ
คุณภาพการให'บริการโทรคมนาคมประเภทเสียงก,อน แต,ในเม่ือขณะนี้
สํานักงาน กสทช. กําลังปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของ
คุณภาพการให'บริการโทรคมนาคมประเภทข'อมูลสําหรับโครงข,าย
โทรศัพท-เคลื่อนท่ีใหม, ผมจึงมีความเห็นว,า สํานักงาน กสทช. ควรเร,ง
ดําเนินการยกร,างและออกประกาศเรื่องมาตรฐานของคุณภาพการ
ให'บริการโทรคมนาคมในลักษณะควบรวมท้ังบริการประเภทเสียงและ
ประเภทข'อมูลไว'ด'วยกัน เนื่องจากเทคโนโลยีป2จจุบันอยู,ในยุค 4จี และในอนาคต
ก็จะเข'าสู,ยุค 5จี ดังนั้นหากยังคงทยอยแยกการออกประกาศ ก็อาจ       
ไม,สามารถสนองตอบต,อป2ญหาได' เพราะเทคโนโลยีของบริการเสียงจะไป
ซ'อนทับกิจการ LTE หรือกิจการอ่ืนๆ ท้ังหมด 

2. ในการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพของบริการ โดยปกติผู'ให'บริการจะ
รายงานว,าคุณภาพบริการเป1นไปตามมาตรฐานเสมอ ดังนั้น สํานักงาน 
กสทช. ควรวิเคราะห-แนวทางและกําหนดเป1นมาตรการในการตรวจสอบ
ความถูกต'องของข'อมูลท่ีผู'ให'บริการรายงาน และในกรณีท่ีพบว,าคุณภาพ
บริการไม,เป1นไปตามมาตรฐาน ก็ให'มีการบังคับใช'กฎหมายเพ่ือให'คุณภาพ
บริการเป1นไปตามประกาศ 

3. ในประเด็นเรื่องการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพของบริการ สํานักงาน 
กสทช. ควรปรับปรุงให'เป1นเกณฑ-เดียวกันท้ังบริการประเภทเสียงและ
บริการประเภทข'อมูล โดยกําหนดการวัดเป1นรายเดือน และส,งข'อมูลให'
สํานักงาน กสทช. ทุก 3 เดือน 

4. ในประเด็นเรื่องค,าชี้ วัด คุณภาพเรื่องอัตราข'อร'องเรียนท่ีเ ก่ียวกับ
ข'อผิดพลาดในการเรียกเก็บค,าบริการ ร,างประกาศกําหนดว,า “ข'อร'องเรียน
ต'องเป1น Valid Complaint” เท,านั้น แต,ในความเป1นจริงผู'บริโภคส,วนใหญ,
มักร'องเรียนผ,านคอลล-เซ็นเตอร- ดังนั้นหากไม,มีการนับยอดร'องเรียนผ,าน
คอลล-เซ็นเตอร-เป1น Valid Complaint ก็จะทําให'การรับรู'ป2ญหา
คลาดเคลื่อนจากความเป1นจริง และทําให'การประเมินคุณภาพการ
ให'บริการแตกต,างจากข'อเท็จจริงไปได' จึงอยากให'สํานักงาน กสทช. 
ปรับปรุงในส,วนนี้ 



๒๓ 
 

5. ในการกําหนดมาตรฐานของคุณภาพการให'บริการโทรคมนาคมประเภท
ข'อมูล สํานักงาน กสทช. ควรศึกษาค,าพารามิเตอร-ของประเทศต,างๆ ท่ีมี
ระดับเศรษฐกิจใกล' เคียงกับประเทศไทยมาประกอบการกําหนด        
ค,าเปRาหมายด'วย เพราะหากกําหนดค,าเปRาหมายท่ีตํ่าเกินไป ในขณะท่ี
การโฆษณาทําให'ผู'บริโภคเข'าใจว,าจะได'ใช'บริการท่ีมีคุณภาพสูง ก็จะทํา
ให'เกิดข'อร'องเรียนของผู'บริ โภคตามมา ซ่ึงเม่ือสํานักงาน กสทช. 
พิจารณาตามเกณฑ-มาตรฐานท่ีกําหนดไว' ตํ่า ก็จะทําให'ป2ญหาของ
ผู'บริโภคไม,มีทางออก 

6. ผมเห็นควรให'ยังคงมีการกําหนดค,ามาตรฐานบริการท่ีเก่ียวกับ SMS และ 
MMS ต,อไป เพราะถึงแม'จะเป1นเทคโนโลยีเก,า แต,ยังคงมีผู'ใช'บริการอยู,      
ซ่ึงถ'ายกเลิกค,ามาตรฐานนี้ ก็เท,ากับไม,มีการกํากับดูแลกิจการท่ียังมี
บริการอยู,ในตลาดของอุตสาหกรรม” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : แนวทางการกําหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงินค�าบริการ

ล�วงหน,าสําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี และร�างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนด
วงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงินค�าบริการล�วงหน,าสําหรับบริการ
โทรศัพท�เคล่ือนท่ี : นท. วท. มท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบแนวทางการกําหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงิน

ค?าบริการล?วงหน4าสําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ตามความเห็นคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด4านกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ กําหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงินค?าบริการล?วงหน4า 

สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีไม?เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑.๒ กําหนดให4ผู4ใช4บริการสามารถแลกเปลี่ยนวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในส?วน

ท่ีเกินกว?า ๑๐,๐๐๐ บาท  เปIนจํานวนวันใช4งานด4วยอัตราข้ันสูง ไม?เกิน ๒ บาท 
โดยให4ผู4ใช4บริการต4องได4รับระยะเวลาใช4งานเพ่ิมไม?น4อยกว?า ๓๐ วัน ต?อการ
แลกเปลี่ยน ๑ ครั้ง  

                               ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบในหลักการร?างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนด
วงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงินค?าบริการล?วงหน4าสําหรับบริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๓. เห็นชอบแนวทางการจัดให4มีการรับฟbงความคิดเห็นสาธารณะต?อร?างประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกําหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงินค?าบริการ
ล?วงหน4าสําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ท้ังนี้ เพ่ือให4เปIนไปตามมาตรา ๒๘ แห?งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต?อไป  

 



๒๔ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง แนวทางการกําหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บ
เงินค?าบริการล?วงหน4าสําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี และร?างประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกําหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงินค?าบริการล?วงหน4า
สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔:  การทบทวนค�าธรรมเนียมในกิจการโทรคมนาคม : นท. ปท.๑. ปท.๒  

  
มติท่ีประชุม   ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบแนวทางการทบทวนค?าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
    ๑.๑ รายได4จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม ๐ – ๑๐๐ ล4านบาท อัตรา 

ค?าธรรมเนียมร4อยละ ๐.๑๒๕ 
    ๑.๒ รายได4จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมเกิน ๑๐๐ – ๕๐๐ ล4านบาท 

อัตราค?าธรรมเนียมร4อยละ ๐.๒๕ 
    ๑.๓ รายได4จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมเกิน ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ล4านบาท 

อัตราค?าธรรมเนียมร4อยละ ๐.๕ 
    ๑.๔ รายได4จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมเกิน ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ล4านบาท 

อัตราค?าธรรมเนียมร4อยละ ๐.๗๕ 
    ๑.๕ รายได4จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมเกิน ๕,๐๐๐ ล4านบาท อัตรา 

ค?าธรรมเนียมร4อยละ ๑.๕ 
  ท้ังนี้ มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. รับข4อคิดเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการ

ศึกษาเรื่องการทบทวนค?าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� ให4มีอัตราเปIนมาตรฐานเดียวกันกับกิจการโทรคมนาคม
และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต?อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร?างประกาศ กสทช. เรื่อง 
ค?าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

๓. เห็นชอบแนวทางการจัดให4มีการรับฟbงความคิดเห็นสาธารณะต?อร?างประกาศ  
กสทช. เรื่อง ค?าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒)  

     ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ เพ่ือให4เปIนไปตามมาตรา ๒๘ แห?ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต?อไป  

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส?ง 
 ให4ในภายหลัง 

 
 
 



๒๕ 
 

หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง การทบทวนค?าธรรมเนียมในกิจการโทรคมนาคม 

   ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๐๒ ลงวนัท่ี ๑๘  กันยายน ๒๕๖๐  
ขอให4บันทึกความเห็นไว4ในหมายเหตุท4ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๔ ดังนี ้
“๑.ในประเด็นท่ีผมมอบหมายให'สํานักงาน กสทช. ไปศึกษาการกําหนดอัตรา

ค,าธรรมเนียมการประกอบกิจการโทรคมนาคมเปรียบเทียบกับค,าธรรมเนียมการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน-นั้น โดยหลักแล'วต'องพิจารณา
สภาพความอยู,รอดของอุตสาหกรรมด'วย เพราะหากไม,สามารถอยู,รอดได' 
ก็ย,อมกระทบต,อประโยชน-สาธารณะ อันถือเป1นภาระหน'าท่ีของหน,วยงาน
กํากับดูแลท่ีจะพิจารณาการกํากับดูแลให'เหมาะสม  

๒. ในการนําร,างประกาศดังกล,าวไปรับฟ2งความคิดเห็นสาธารณะนั้น ผมเห็นว,า
สํานักงาน กสทช. จําเป1นต'องนําประเด็นดังต,อไปนี้ไปรับฟ2งความคิดเห็น
สาธารณะด'วย 
๑) การแก'ไขข'อกําหนดให'ผู'รับใบอนุญาตสามารถเป[ดเผยรายได'ท่ีเกิดข้ึน

ตามแบบใบอนุญาตไว'ในเอกสารแสดงรายได'แทนการเป[ดเผยในหมายเหตุ
งบการเงิน ซ่ึงอาจทําให'ความน,าเชื่อถือของรายได'ท่ีจะนํามาคํานวณ
อัตราค,าธรรมเนียมมีความน,าเชื่อถือลดลง โดยผมเห็นว,าการกําหนดให'
เป[ดเผยในหมายเหตุงบการเงินตามเดิมนั้นมีความเหมาะสมมากกว,า 
ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. อาจต'องปรึกษาประเด็นดังกล,าวกับสมาคม      
ผู'ตรวจสอบบัญชี สภาวิชาชีพ หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ,นดิน 
(สตง.) เพ่ือพิจารณาว,าประเด็นนี้สําคัญหรือไม,อย,างไร ถ'าเป1นประเด็น
สําคัญแล'วอาจต'องคงเดิม เพราะการแสดงในหมายเหตุงบการเงิน ท่ีผ,านมา
ไม,เคยมีป2ญหา ถ'าจะไปลดความน,าเชื่อถือของเอกสารแสดงรายได'    
อาจทําให'เกิดป2ญหาตามมาภายหลังได' 

๒) เรื่องการกําหนดมาตรการเฉพาะสําหรับผู'รับใบอนุญาตท่ีได'รับ
ประโยชน-จากการลดค,าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงผม
มีความเห็นสอดคล'องกับท,านประธาน กสทช. ว,าต'องคํานึงถึง
ผลประโยชน-ท่ีจะเกิดต,อผู'บริโภคด'วย จึงอาจต'องมีการประเมินด'วยว,า
ผู'รับใบอนุญาตรายใดได'ประโยชน-จากการลดค,าธรรมเนียมเป1นจํานวนมาก 
ก็ควรต'องมีการกําหนดมาตรการเฉพาะให'ผู'รับใบอนุญาตท่ีได'รับ
ประโยชน-จากการลดค,าธรรมเนียมประกอบกิจการในครั้งนี้ มีมาตรการ
เฉพาะเพ่ือผู'บริโภค เพ่ือให'ประโยชน-จากการลดค,าธรรมเนียมตกแก,
ผู'บริโภคด'วย ส,วนผู'รับใบอนุญาตท่ีได'รับการปรับลดค,าธรรมเนียมเพียง
เล็กน'อยก็ให'เป1นไปกลไกตลาดต,อไป 

๓) ในประเด็นการกําหนดอัตราค,าธรรมเนียมในแต,ละช,วงชั้นรายได' ซ่ึง
สํานักงาน กสทช. กําหนดอัตราค,าธรรมเนียมไว'เป1นแบบข้ันบันได โดยเริ่ม
จากร'อยละ ๐.๑๒๕ ๐.๒๕ ๐.๕ และ ๐.๗๕ แต,พอข้ันสุดท'าย อัตรา



๒๖ 
 

ค,าธรรมเนียมกระโดดไปเป1นร'อยละ ๑.๕๐ นั้น ในประเด็นนี้ ผมเห็นว,า
อาจต'องวิเคราะห-ว,าการกําหนดอัตราค,าธรรมเนียมดังกล,าวทําให'เกิด
ความได'เปรียบเสียเปรียบกันหรือไม,อย,างไร อย,างไรก็ตาม การปรับลด
ค,าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคมลงนี้ คงยังไม,ได'กระทบการ
ดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. มากนัก เนื่องจากยังมีส,วนอัตรา
ค,าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมท่ียังมิได'พิจารณาในครั้งนี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕:  บริษัท ชับบ� ไลฟq แอสชัวรันซ� จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 

  โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๘๓ ให4แก? บริษัท ชับบ� 
ไลฟ� แอสชัวรันซ� จํากัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๕ บริษัท ชับบ� ไลฟ� แอสชัวรันซ� จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ :  บริษัท โฮม โปรดักส� เซ็นเตอร� จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
  

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๘๔ ให4แก? บริษัท โฮม 
โปรดักส� เซ็นเตอร� จํากัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๕ บริษัท โฮม โปรดักส� เซ็นเตอร� จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การกําหนดท�าทีเบ้ืองต,นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด,วย
การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๘ 
ในประเด็นด,านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม : คณะกรรมการร�วมทางเทคนิคฯ  คภ.  

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด4าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด4านกิจการโทรคมนาคม ท่ีมีต?อการกําหนดท?าทีเบ้ืองต4นสําหรับการประชุม



๒๗ 
 

คณะกรรมการร?วมทางเทคนิคว?าด4วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณ
ชายแดนไทย – ลาว  (JTC) ครั้งท่ี ๘ ในประเด็นด4านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (The 8th Meeting of Joint 
Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies 
along Lao PDR - Thailand Common Border–JTC) ซ่ึงจัดข้ึนระหว?างวันท่ี  ๑๑-๑๓ 
กันยายน ๒๕๖๐  ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การกําหนดท?าทีเบ้ืองต4นสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
ร?วมทางเทคนิคว?าด4วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดน
ไทย – ลาว  (JTC) ครั้งท่ี ๘ ในประเด็นด4านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การขออนุญาตใช,คล่ืนความถ่ีในกิจการโทรทัศน� เพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 
   เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ� ตามโครงการศึกษาการใช,ประโยชน�จากคล่ืน 
   ความถ่ีของกิจการโทรทัศน�ท่ีไม�มีการใช,งานในแต�ละพ้ืนท่ี (TV white space)  
   เป9นการช่ัวคราว : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม                ๑. อนุญาตให4สถาบันเทคโนโลยีแห?งเอเชีย  (Asian Institute of Technology : AIT)  

ใช4คลื่นความถ่ีในกิจการโทรทัศน� เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคม
หรืออุปกรณ�  ซ่ึงอาศัยคลื่นความถ่ีของกิจการโทรทัศน�ท่ีไม?มีการใช4งานในแต?ละ
พ้ืนท่ี  (TV white space) เปIนการชั่วคราว ตามประกาศ กสทช.  เรื่องแผนความถ่ี
วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล    สําหรับโครงการศึกษา
การใช4ประโยชน�จากคลื่นความถ่ีของกิจการโทรทัศน�ท่ีไม?มีการใช4งานในแต?ละ
พ้ืนท่ี  (TV white space)  ท่ีได4รับการส?งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โดยกําหนดให4การอนุญาตหรอืการขยายระยะเวลา
ของการอนุญาต  มีระยะเวลารวมท้ังสิ้นไม?เกินระยะเวลาการดําเนินโครงการท่ี
ได4รับการส?งเสริม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. อนุญาตให4สถาบันเทคโนโลยีแห?งเอเชีย  (Asian Institute of Technology : 
AIT)  นําเข4าและใช4งานเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใช4ในการทดลองหรือทดสอบคลื่น
ความถ่ีเพ่ือใช4ในโครงการดังกล?าว โดยผู4รับทุนฯ จะต4องดําเนินการให4เปIนไป
ตามประกาศ  กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ีเพ่ือการ
ทดลองหรือการทดสอบเปIนการชั่วคราวในกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ
โทรคมนาคม และตามหลักเกณฑ� วิธีการ หรือเง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวข4อง 

 
 
 



๒๘ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การขออนุญาตใช4คลื่นความถ่ีในกิจการโทรทัศน� เพ่ือการ
ทดลองหรือทดสอบ เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ� ตามโครงการศึกษาการใช4
ประโยชน�จากคลื่นความถ่ีของกิจการโทรทัศน�ท่ีไม?มีการใช4งานในแต?ละพ้ืนท่ี (TV 
white space)  เปIนการชั่วคราว   

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓: พิจารณาอนุมัติปรับปรุงองค�ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ

ของสํานักงาน กสทช. : ยย. 
 

มติท่ีประชุม อนุญาตให4ถอนเรื่องในวาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่องพิจารณาอนุมัติปรับปรุงองค�ประกอบ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. ออกไป ตามท่ี        
รองเลขาธิการ กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔: การพิจารณาอนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ�าย ประจําป\ ๒๕๖๐

 ของสํานักงาน กสทช. : ยย. 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ?ายประจําปf ๒๕๖๐ ภายในกรอบวงเงิน
งบประมาณเ ดิม จํ านวน ๕,๔๘๕.๓๐๓ ล4 านบาท ตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑) รายจ?ายสําหรับการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. 

(ส?วนกลาง) จํานวนเงิน ๗๔๖.๙๖๙ ล4านบาท 
๒) รายจ?ายสําหรับการดําเนินงานของภารกิจสายงานต?างๆ จํานวนเงิน 

๔,๑๑๘.๘๔๖ ล4านบาท ประกอบด4วย 
๒.๑ สายงานบริหารองค�กร จํานวนเงิน ๓๐๐.๓๗๙ ล4านบาท 
๒.๒ สายงานยุทธศาสตร�และกิจการองค�กร จํานวนเงิน ๒,๒๘๒.๖๒๐ ล4านบาท 
๒.๓ สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค จํานวนเงิน ๕๙๕.๕๑๔ ล4านบาท 
๒.๔ สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� จํานวนเงิน ๔๐๒.๐๗๓ ล4านบาท 
๒.๕ สายงานกิจการโทรคมนาคม จํานวนเงิน ๕๓๘.๒๖๐ ล4านบาท  

๓) เงินจัดสรรเข4ากองทุน จํานวนเงิน ๕๑๐.๐๐๐ ล4านบาท 
๔) เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปIน จํานวน ๑๐๙.๔๘๙ ล4านบาท  

  
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๔  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ?าย ประจําปf 
๒๕๖๐ ของสํานักงาน กสทช. 

                               ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๐๓ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๐ 
ขอให4บันทึกความเห็นไว4ในหมายเหตุท4ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๓.๔ ดังนี้  



๒๙ 
 

“๑. การใช4งบประมาณปf ๒๕๖๐ ของสํานักงาน กสทช. ท่ีผ?านมา ตามท่ีแสดงยอด
การใช4จ?ายของเดือนมกราคม – กรกฎาคม (ระยะเวลา ๗ เดือน)  พบว?า
มีสัดส?วนเกินครึ่งของงบประมาณท่ีได4รับการจัดสรรเพียงเล็กน4อย ดังนั้น
อาจต4องมีการเร?งรัดส?วนของงานตามแผนงานท่ีมีความสําคัญ เพ่ือให4มีการ
ดําเนินการภายในกรอบระยะเวลางบประมาณ 

๒. ควรเร?งรัดการใช4จ?ายงบประมาณในส?วนของงบผูกพันของปf ๒๕๕๘ และ 
๒๕๕๙ ท่ียังคงเหลือในสัดส?วนท่ีสูง โดยเฉพาะงบผูกพันของปf ๒๕๕๘ นั้น 
อาจต4องมีการตรวจสอบว?ามีปbญหาอุปสรรคใดหรือไม? และเร?งแก4ไข 
เนื่องจากอัตราการใช4งบประมาณในช?วงท่ีผ?านมามีค?อนข4างน4อย 

๓. ในส?วนการปรับลดงบประมาณตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอในลักษณะ
ภาพรวมว?าปรับลดลงกว?า ๘๕ ล4านบาทนั้น เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบว?าเปIนส?วนของการปรับลดงบประมาณจริงๆ อันเกิดจากการใช4จ?าย
น4อยกว?าท่ีประมาณการเพียงบางส?วน แต?มีหลายกรณีท่ีเปIนเรื่องของการ
ดําเนินการท่ีไม?เปIนไปตามแผน จึงจําเปIนต4องปรับลด และบางรายการ
การปรับลดจริง หากแต?เปIนการเลื่อนระยะเวลาการใช4งบประมาณ คือ
ปรับเปลี่ยนจากการใช4งบประมาณของปf ๒๕๖๐ ไปเปIนการใช4
งบประมาณของปf ๒๕๖๑ หรือปfต?อๆ ไป อันเนื่องมาจากการดําเนินการ
ท่ีล?าช4ากว?าแผน ดังนั้นจึงควรต4องมีการปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพการ
ดําเนินการและการต้ังงบประมาณท่ีอยู?บนฐานการประเมินท่ีเปIนจริงยิ่งข้ึน 

๔. ในส?วนของการปรับเพ่ิมงบประมาณ มีข4อสังเกตในประเด็นปลีกย?อยดังนี้ 
๑) งบประมาณท่ีปรับเพ่ิมส?วนใหญ?ไม?ใช?สําหรับงานกํากับดูแล แต?เปIน

การปรับปรุงบํารุงสํานักงาน เช?นงบของสํานักงานส?วนกลางท่ีปรับ
เพ่ิมเกือบท้ังหมดเปIนรายการด4านการก?อสร4างและการซ้ือวัสดุ
อุปกรณ�สําหรับอาคารสถานท่ี ขณะท่ีส?วนภูมิภาคขอปรับเพ่ิมงบ
จําพวกการปรับปรุงสํานักงานและบ4านพัก การทําปaาย การทําความสะอาด 
เปIนต4น 

๒) มีการขอเพ่ิมงบด4านการประชาสัมพันธ�หลายรายการ อย?างไรก็ตาม 
อนุกรรมการได4กําหนดมาตรการให4มีการพิจาณาเชิงบูรณาการใน
ภาพรวมแล4ว 

๓) มีการขอปรับเพ่ิมงบด4านการประชุมหลายรายการ” 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ :  นายสุรชัย ทรงวาจา ร,องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กรณี 
  ประสบปbญหาถูกเรียกเก็บค�าบริการส�วนลดผิดพลาด : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ4มครองผู4บริโภคด4านกิจการ

โทรคมนาคม  กรณีนายสุรชัย ทรงวาจา ร4องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปbญหาถูกเรียกเก็บค?าบริการส?วนลดผิดพลาด ท้ังนี้ 



๓๐ 
 

ตามมาตรา ๔๖ แห?งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ               ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง นายสุรชัย ทรงวาจา ร4องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปbญหาถูกเรียกเก็บค?าบริการส?วนลดผิดพลาด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : นายเศรษฐพงษ� วิสัย ร,องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

กรณีประสบปbญหาค�าบริการระหว�างประเทศ คิดค�าบริการผิดพลาด : รท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ4มครองผู4บริโภคด4านกิจการ

โทรคมนาคม กรณีนายเศรษฐพงษ� วิสัย ร4องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) กรณีประสบปbญหาค?าบริการระหว?างประเทศ คิดค?าบริการผิดพลาด 
ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๖ แห?งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ               ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง นายเศรษฐพงษ� วิสัย ร4องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปbญหาค?าบริการระหว?างประเทศ คิดค?าบริการผิดพลาด 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗:   นายกําจร ชัยเวชวิศิษฐ� ร,องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปbญหา
ถูกเรียกเก็บค�าบริการเสริมส�วนเกินโปรโมช่ันท่ีไม�ได,สมัครใช,บริการ : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ4มครองผู4บริโภคด4านกิจการ

โทรคมนาคม  กรณีนายกําจร ชัยเวชวิศิษฐ� ร4องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
กรณีประสบปbญหาถูกเรียกเก็บค?าบริการเสริมส?วนเกินโปรโมชั่นท่ีไม?ได4สมัครใช4
บริการ ท้ังนี้  ตามมาตรา ๔๖ แห?งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ               ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๗ เรื่อง นายกําจร ชัยเวชวิศิษฐ� ร4องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
กรณีประสบปbญหาถูกเรียกเก็บค?าบริการเสริมส?วนเกินโปรโมชั่นท่ีไม?ได4สมัครใช4บริการ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘:  นายนิติพัฒน� ล้ีไพบูลย� ร,องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จาํกัด กรณีประสบปbญหา 
                             เก่ียวกับคุณภาพสัญญาณอินเทอร�เน็ตผ�านโทรศัพท�เคล่ือนท่ีไม�ดี ไม�สามารถใช,บริการ             
   ได,อย�างปกติ : รท. 

 



๓๑ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ4มครองผู4บริโภคด4านกิจการ
โทรคมนาคม กรณีนายนิติพัฒน� ลี้ไพบูลย� ร4องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณี
ประสบปbญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณอินเทอร�เน็ตผ?านโทรศัพท�เคลื่อนท่ีไม?ดี  
ไม?สามารถใช4บริการได4อย?างปกติ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๖ แห?งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ               ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง นายนิติพัฒน� ลี้ไพบูลย� ร4องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
กรณีประสบปbญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณอินเทอร�เน็ตผ?านโทรศัพท�เคลื่อนท่ีไม?ดี 
ไม?สามารถใช4บริการได4อย?างปกติ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๙ : นายนุชา มนตรีเศวตกุล  ร,องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  กรณีประสบ

 ปbญหาคุณภาพสัญญาณอินเทอร�เน็ตผ�านโทรศัพท�เคล่ือนท่ีมือถือไม�ดี ไม�เป9นไปตาม   
                              โฆษณา : รท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ4มครองผู4บริโภคด4านกิจการ

โทรคมนาคม กรณีนายนุชา มนตรีเศวตกุล ร4องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
กรณีประสบปbญหาคุณภาพสัญญาณอินเทอร�เน็ตผ?านโทรศัพท�เคลื่อนท่ีมือถือไม?ดี 
ไม?เปIนไปตามโฆษณา ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๖ แห?งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๙ เรื่อง นายนุชา มนตรีเศวตกุล ร4องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด กรณีประสบปbญหาคุณภาพสัญญาณอินเทอร�เน็ตผ?านโทรศัพท�เคลื่อนท่ี       
มือถือไม?ดี ไม?เปIนไปตามโฆษณา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๐: นายทรงศักดิ์ สิงหาด ร,องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จาํกัด กรณีประสบปbญหา 

  การเรียกเก็บค�าบริการผิดพลาด และต,องการยกเลิกบริการ : รท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ4มครองผู4บริโภคด4านกิจการ
โทรคมนาคม กรณีนายทรงศักด์ิ สิงหาด ร4องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณี
ประสบปbญหาการเรียกเก็บค?าบริการผิดพลาด และต4องการยกเลิกบริการ ตามท่ี
ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๖ แห?งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑๐ เรื่อง นายทรงศักด์ิ สิงหาด ร4องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
กรณีประสบปbญหาการเรียกเก็บค?าบริการผิดพลาด และต4องการยกเลิกบริการ 



๓๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๑:นายเดชาธร ชินสุทธิประภา ร,องเรยีนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด  
กรณีประสบปbญหาเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ4มครองผู4บริโภคด4านกิจการ

โทรคมนาคม กรณีนายเดชาธร ชินสุทธิประภา  ร4องเรียนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 
จํากัด กรณีประสบปbญหาเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๖ แห?ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑๑ เรื่อง นายเดชาธร ชินสุทธิประภา ร4องเรียนบรษัิท แอดวานซ� ไวร�เลส 
เน็ทเวอร�ค จํากัด กรณีประสบปbญหาเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๒:นายจิตเกษม พรประพันธ� ร,องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกัด กรณีประสบปbญหา

ถูกกําหนดเง่ือนไขให,ต,องใช,รายการส�งเสริมการขายท่ีกําหนด : รท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ4มครองผู4บริโภคด4านกิจการ
โทรคมนาคม  กรณีนายจิตเกษม พรประพันธ�  ร4องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด กรณีประสบปbญหาถูกกําหนดเง่ือนไขให4ต4องใช4รายการส?งเสริมการขาย      
ท่ีกําหนด ท้ังนี้  ตามมาตรา ๔๖ แห?งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑๒ เรื่อง นายจิตเกษม พรประพันธ� ร4องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด  กรณีประสบปbญหาถูกกําหนดเง่ือนไขให4ต4องใช4รายการส?งเสริมการขายท่ี
กําหนด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๓: นายวีรยุทธ ศรัทธาอมรกุล  ร,องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด  กรณีประสบปbญหา  

ไม�สามารถเปล่ียนแปลงโปรโมช่ันโดยได,รับสิทธิประโยชน�ในโปรโมช่ันเดิมด,วย : รท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ4มครองผู4บริโภคด4านกิจการ
โทรคมนาคม กรณีนายวีรยุทธ ศรัทธาอมรกุล ร4องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด   
กรณีประสบปbญหาไม?สามารถเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยได4รับสิทธิประโยชน�ใน
โปรโมชั่นเดิมด4วย ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๖ แห?งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 



๓๓ 
 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๑๓  เรื่อง นายวีรยุทธ ศรัทธาอมรกุล ร4องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด  
กรณีประสบปbญหาไม?สามารถเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยได4รับสิทธิประโยชน�ใน
โปรโมชั่นเดิมด4วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๔: นายพิพัฒน� ธนพัฒน�จีรกุล ร,องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต จํากัด กรณีประสบ

ปbญหาไม�สามารถยกเลิกบริการอินเทอร�เน็ตก�อนครบกําหนดสัญญาได, : รท. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ4มครองผู4บริโภคด4านกิจการ

โทรคมนาคม กรณีนายพิพัฒน� ธนพัฒน�จีรกุล ร4องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต 
จํากัด กรณีประสบปbญหาไม?สามารถยกเลิกบริการอินเทอร�เน็ตก?อนครบกําหนด
สัญญาได4 ท้ังนี้  ตามมาตรา ๔๖ แห?งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑๔ เรื่อง นายพิพัฒน� ธนพัฒน�จีรกุล ร4องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต 
จํากัด กรณีประสบปbญหาไม?สามารถยกเลิกบริการอินเทอร�เน็ตก?อนครบกําหนด
สัญญาได4 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๕: พันโทหญิง ยุรยาท นิโลดม ดําเนินการแทนนางสาวนภัทร นิโลดม ร,องเรียน

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปbญหาถูกเรียกเก็บค�าบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี
จากเลขหมายท่ีไม�ได,เป{ดใช,บริการ : รท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ4มครองผู4บริโภคด4านกิจการ
โทรคมนาคม กรณีพันโทหญิง ยุรยาท นิโลดม ดําเนินการแทนนางสาวนภัทร         
นิโลดม ร4องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปbญหาถูกเรียกเก็บค?าบริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีจากเลขหมายท่ีไม?ได4เปHดใช4บริการ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๖ แห?ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑๕ เรื่อง พันโทหญิง ยุรยาท นิโลดม ดําเนินการแทนนางสาวนภัทร         
นิโลดม ร4องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปbญหาถูกเรียกเก็บค?าบริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีจากเลขหมายท่ีไม?ได4เปHดใช4บริการ 

 
 



๓๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๓.๑๖:  นางพิชญา อบกล่ิน ร,องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต จํากัด กรณีประสบปbญหา
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการให,บริการ โดยไม�ได,รับความยินยอม : รท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ4มครองผู4บริโภคด4านกิจการ
โทรคมนาคม กรณีนางพิชญา อบกลิ่น ร4องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต จํากัด 
กรณีประสบปbญหาการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการให4บริการ โดยไม?ได4รับความยินยอม 
ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๖ แห?งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑๖ เรื่อง นางพิชญา อบกลิ่น ร4องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต จํากัด 
กรณีประสบปbญหาการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการให4บริการ โดยไม?ได4รับความยินยอม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๗: นายตฤณสิษฐ� ธัญอิสราพัฒน� ดําเนินการแทนบริษัท วู}ดดี รอยัล ฟูดส� จํากัด 

ร,องเรียนบริษัท  ดแีทค ไตรเน็ต จํากัด  กรณีประสบปbญหาถูกเรียกเก็บค�าบริการหลังจาก
แจ,งระงับการใช,บริการ และไม�สามารถยกเลิกบริการเลขหมายโทรศัพท�เคล่ือนท่ีได, : รท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ4มครองผู4บริโภคด4านกิจการ

โทรคมนาคม กรณีนายตฤณสิษฐ� ธัญอิสราพัฒน� ดําเนินการแทนบริษัท วู;ดดี รอยัล 
ฟูดส� จํากัด ร4องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปbญหาถูกเรียกเก็บ
ค?าบริการหลังจากแจ4งระงับการใช4บริการ และไม?สามารถยกเลิกบริการเลขหมาย
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีได4 ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๖ แห?งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑๗ เรื่อง นายตฤณสิษฐ� ธัญอิสราพัฒน� ดําเนินการแทนบริษัท วู;ดดี 
รอยัล ฟูดส� จํากัดร4องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปbญหาถูกเรียก
เก็บค?าบริการหลังจากแจ4งระงับการใช4บริการ และไม?สามารถยกเลิกบริการเลขหมาย
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีได4 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๘:นายเศรษฐพงษ� วิสัย ร,องเรียนบริษัท ทรู คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) กรณี

ประสบปbญหาถูกเรียกเก็บค�าบริการโทรศัพท�ระหว�างประเทศ : รท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ4มครองผู4บริโภคด4านกิจการ
โทรคมนาคม กรณีนายเศรษฐพงษ� วิสัย ร4องเรียนบริษัท ทรู คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) กรณีประสบปbญหาถูกเรียกเก็บค?าบริการโทรศัพท�ระหว?างประเทศ ท้ังนี้ 
ตามมาตรา ๔๖ แห?งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  



๓๕ 
 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๑๘ เรื่อง นายเศรษฐพงษ� วิสัย ร4องเรียนบริษัท ทรู คอร�ปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปbญหาถูกเรียกเก็บค?าบริการโทรศัพท�ระหว?างประเทศ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๙: นายศริตปรีชา ไทยวงษ� ดําเนินการแทนบริษัท สยามเมดิคอลดีไวซ� จํากัด

ร,องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปbญหาถูกคิดค�าบริการ
ผิดพลาด การถูกระงับสัญญาณการใช,บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี โดยไม�ทราบสาเหตุ : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ4มครองผู4บริโภคด4านกิจการ

โทรคมนาคม กรณี นายศริตปรีชา ไทยวงษ� ดําเนินการแทนบริษัท สยามเมดิคอลดีไวซ� 
จํากัด ร4องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปbญหาถูกคิดค?าบริการ
ผิดพลาด การถูกระงับสัญญาณการใช4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี โดยไม?ทราบสาเหตุ  
ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๖ แห?งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑๙ เรื่อง นายศริตปรีชา ไทยวงษ� ดําเนินการแทนบริษัท สยามเมดิคอล
ดีไวซ� จํากัด ร4องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปbญหาถูกคิด
ค?าบริการผิดพลาด การถูกระงับสัญญาณการใช4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี โดยไม?ทราบ
สาเหตุ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒๐:นายธีรพจน� ธรรมบวร ดําเนินการแทนนายบุญส�ง ศรีประดู� ร,องเรียนบริษัท 

แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด กรณีประสบปbญหาถูกคิดค�าบริการเสริม
ท่ีไม�ได,ใช,หรือสมัครใช,บริการ : รท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ4มครองผู4บริโภคด4านกิจการ
โทรคมนาคม กรณีนายธีรพจน� ธรรมบวร ดําเนินการแทนนายบุญส?ง ศรีประดู? 
ร4องเรียนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด กรณีประสบปbญหาถูกคิด
ค?าบริการเสริมท่ีไม? ได4 ใช4หรือสมัครใช4บริการ ท้ังนี้  ตามมาตรา ๔๖ แห?ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒๐ เรื่อง นายธีรพจน� ธรรมบวร ดําเนินการแทนนายบุญส?ง ศรีประดู? 
ร4องเรียนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด กรณีประสบปbญหาถูกคิด
ค?าบริการเสริมท่ีไม?ได4ใช4หรือสมัครใช4บริการ 

 
 



๓๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒๑: การดําเนินโครงการจัดให,มีอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ี  
                              ในพ้ืนท่ีชายขอบ : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม                ๑. รับทราบหนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผ?นดิน เรื่อง การดําเนินโครงการจัดให4

มีอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีชายขอบ และ     
คําชี้แจงของเลขาธิการ กสทช. เรื่อง การจัดทําหนังสือเพ่ือชี้แจงข4อเท็จจริงใน
ประเด็นต?างๆ รวมท้ังแจ4งข4อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ 
จันทร�โอชา) ในฐานะประธานกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ 
ในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
เรื่อง สถานการณ�ดําเนินการจัดให4มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง และ
สัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีเปaาหมาย USO สํานักงาน กสทช. ซ่ึงได4   
สั่งการให4สํานักงาน กสทช. เร?งรัดดําเนินการโครงการดังกล?าวให4แล4วเสร็จ
ภายในปf พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. รายงานให4ท่ีประชุมทราบ 

                               ๒. มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. จัดทําหนังสือเพ่ือชี้แจงข4อเท็จจริงในประเด็น
ต?างๆ รวมท้ังแจ4งข4อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร�โอชา) 
ในฐานะประธานกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ  ตามข4อ ๑. ท่ีให4
เร? งรัดการดําเนินโครงการจัดให4 มี อินเทอร� เน็ตความเร็วสู งและสัญญาณ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีชายขอบ ให4สํานักงานการตรวจเงินแผ?นดิน ทราบ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒๑  เรื่อง การดําเนินโครงการจัดให4มีอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีชายขอบ    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒๒: โครงการจัดให,มีสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง

ในพ้ืนท่ีชายขอบหมู�บ,านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) กลุ�มท่ี ๑ (ภาคเหนือ ๑) 
ส�วนท่ี ๑ การจัดให,มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet 
Service) ภายใต,โครงการจัดให,มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู�บ,าน : พย. ถท. 

 
มติท่ีประชุม                ๑. เห็นชอบให4ผ?อนผันกรณีการไม?ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว?าด4วย

การพัสดุด4วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๙ ของคณะกรรมการ
ประกวดราคาฯ ในเรื่องกําหนดระยะเวลาในการพิจารณารายละเอียดอัตรา
ค?าบริการ (Break Down) เกินกว?า ๕ วันทําการ นับถัดจากวันท่ีได4รายงานผล
การเสนอราคาต?อเลขาธิการ กสทช. ครั้งแรก ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบในการจ4างบริการโครงการจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบหมู?บ4านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+)   กลุ?มท่ี ๑ 
(ภาคเหนือ ๑) ส?วนท่ี ๑ การจัดให4มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง  (Broadband 



๓๗ 
 

Internet Service) ภายใต4โครงการจัดให4มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู?บ4าน โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส� จาก บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรชั่น จํากัด ในวงเงินรวม
ท้ังสิ้น ๒,๘๑๒,๐๑๔,๐๐๐ บาท ซ่ึงได4รวมภาษีมูลค?าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากร
อ่ืนๆ และค?าใช4จ?ายท้ังปวงด4วยแล4ว ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให4
สงวนเรื่องการลงนามในสัญญาไว4ก?อน และจะได4ดําเนินการลงนามในสัญญา
ภายหลังจากท่ีได4มีหนังสือชี้แจงสํานักงานการตรวจเงินแผ?นดินและได4นําเสนอ
ท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบเรียบร4อยแล4ว 

 
หมายเหตุ                  ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒๒  เรื่อง โครงการจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบหมู?บ4านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+)  
กลุ?มท่ี ๑ (ภาคเหนือ ๑)  ส?วนท่ี ๑ การจัดให4มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง  
(Broadband Internet Service) ภายใต4โครงการจัดให4มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
และบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู?บ4าน 

   ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๐๔ ลงวนัท่ี ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๐ 
ขอให4บันทึกความเห็นไว4ในหมายเหตุท4ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๓.๒๒ ดังนี ้
“๑. ผมเห็นด4วยกับการกําหนดสูตรการคํานวณอัตราราคาค?าบริการ

อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีโครงการโดยใช4สูตร Retail Price – X 
ดังนั้นสิ่งท่ีสําคัญก็คือจะต4องมีการระบุ Retail Price ท่ีชัดเจน รวมถึงค?า X 
ก็จะต4องมีความชัดเจน ให4เปIนท่ีเข4าใจตรงกันท้ัง กสทช. ผู4ชนะการ
ประกวดราคาท่ีจะให4บริการในอนาคต และสังคม เพ่ือหลีกเลี่ยงการบ?ายเบ่ียง
หรือบิดพลิ้วในภายหลัง ท้ังนี้ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. แจ4งต?อท่ีประชุมว?า 
เม่ือถึงตอนเซ็นสัญญาจะมีการระบุอัตราราคาค?าบริการข้ันสูงท่ีเปIนผล
จากการคํานวณตามสูตรดังกล?าวไว4ในสัญญาด4วยนั้น ถือเปIนมาตรการท่ีดี 
ซ่ึงจะต4องมีการดําเนินการให4ได4จริง 

  ๒. เนื่องจากการจะทําตามมาตรการตามท่ีเลขาธิการ กสทช. แจ4งไว4  อาจเปIนเง่ือนไข
ให4ผู4ชนะการประกวดราคาบางรายไม?อยากเข4าทําสัญญา ซ่ึงในกรณี
เช?นนั้นย?อมจะนํามาซ่ึงการริบหลักประกัน แต?เนื่องจากผู4เข4าประกวดราคาท่ีเปIน
รัฐวิสาหกิจได4รับการยกเว4นในเรื่องการวางหลักประกัน ดังนั้นผมจึงเห็นว?า 
การจัดทําทําเนียบผู4มีประวัติไม?ดี (Blacklist) ของการประกวดราคามี
ความจําเปIน โดยต4องมีการกําหนดมาตรการเชิงลงโทษท่ีเหมาะสมด4วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒๓:โครงการจัดให,มีสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง   

ในพ้ืนท่ีชายขอบหมู�บ,านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) กลุ�มท่ี ๒ (ภาคเหนือ ๒)   
ส�วนท่ี ๑ การจัดให,มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง  (Broadband Internet 
Service) ภายใต,โครงการจัดให,มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการอินเทอร�เนต็
ความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู�บ,าน : พย. ถท. 



๓๘ 
 

มติท่ีประชุม                ๑. เห็นชอบให4ผ?อนผันกรณีการไม?ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว?าด4วย
การพัสดุด4วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๙ ของคณะกรรมการ
ประกวดราคาฯ ในเรื่องกําหนดระยะเวลาในการพิจารณารายละเอียดอัตรา
ค?าบริการ (Break Down) เกินกว?า ๕ วันทําการ นับถัดจากวันท่ีได4รายงานผล
การเสนอราคาต?อเลขาธิการ กสทช. ครั้งแรก ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบในการจ4างบริการโครงการจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูง  ในพ้ืนท่ีชายขอบหมู?บ4านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) 
กลุ?มท่ี ๒ (ภาคเหนือ ๒)   ส?วนท่ี ๑ การจัดให4มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง  
(Broadband Internet Service) ภายใต4โครงการจัดให4มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ 
หมู?บ4าน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จาก บริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน)     
ในวงเงินรวมท้ังสิ้น ๒,๑๐๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงได4รวมภาษีมูลค?าเพ่ิมตลอดจน
ภาษีอากรอ่ืนๆ และค?าใช4จ?ายท้ังปวงด4วยแล4ว ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ โดยให4สงวนเรื่องการลงนามในสัญญาไว4ก?อน และจะได4ดําเนินการ      
ลงนามในสัญญาภายหลังจากท่ีได4มีหนังสือชี้แจงสํานักงานการตรวจเงิน
แผ?นดินและได4นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบเรียบร4อยแล4ว 

 
หมายเหตุ                  ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒๓ เรื่อง โครงการจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและบริการอินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูง ในพ้ืนท่ีชายขอบหมู?บ4านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) กลุ?มท่ี ๒ (ภาคเหนือ 
๒) ส?วนท่ี ๑ การจัดให4มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง  (Broadband Internet 
Service) ภายใต4โครงการจัดให4มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการอินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู?บ4าน 

                             ๒.  กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๐๕ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
ขอให4บันทึกความเห็นไว4ในหมายเหตุท4ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๓.๒๓ ดังนี้ 
“๑. ผมเห็นด4วยกับการกําหนดสูตรการคํานวณอัตราราคาค?าบริการ

อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีโครงการโดยใช4สูตร Retail Price – X 
ดังนั้นสิ่งท่ีสําคัญก็คือจะต4องมีการระบุ Retail Price ท่ีชัดเจน รวมถึงค?า X 
ก็จะต4องมีความชัดเจน ให4เปIนท่ีเข4าใจตรงกันท้ัง กสทช. ผู4ชนะการ
ประกวดราคาท่ีจะให4บริการในอนาคต และสังคม เพ่ือหลีกเลี่ยงการบ?ายเบ่ียง
หรือบิดพลิ้วในภายหลัง ท้ังนี้ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. แจ4งต?อท่ีประชุมว?า 
เม่ือถึงตอนเซ็นสัญญาจะมีการระบุอัตราราคาค?าบริการข้ันสูงท่ีเปIนผล
จากการคํานวณตามสูตรดังกล?าวไว4ในสัญญาด4วยนั้น ถือเปIนมาตรการท่ีดี 
ซ่ึงจะต4องมีการดําเนินการให4ได4จริง 

 ๒.  เนื่องจากการจะทําตามมาตรการตามท่ีเลขาธิการ กสทช. แจ4งไว4  อาจเปIนเง่ือนไข
ให4ผู4ชนะการประกวดราคาบางรายไม?อยากเข4าทําสัญญา ซ่ึงในกรณี
เช?นนั้นย?อมจะนํามาซ่ึงการริบหลักประกัน แต?เนื่องจากผู4เข4าประกวดราคาท่ีเปIน
รัฐวิสาหกิจได4รับการยกเว4นในเรื่องการวางหลักประกัน ดังนั้นผมจึงเห็นว?า 



๓๙ 
 

การจัดทําทําเนียบผู4มีประวัติไม?ดี (Blacklist) ของการประกวดราคามี
ความจําเปIน โดยต4องมีการกําหนดมาตรการเชิงลงโทษท่ีเหมาะสมด4วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒๔:โครงการจัดให,มีสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง 

ในพ้ืนท่ีชายขอบหมู�บ,านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) กลุ�มท่ี ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
ส�วนท่ี ๑ การจัดให,มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง  (Broadband Internet 
Service) ภายใต,โครงการจัดให,มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู�บ,าน : พย. ถท. 
 

มติท่ีประชุม                ๑. เห็นชอบให4ผ?อนผันกรณีการไม?ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว?าด4วย
การพัสดุด4วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๙ ของคณะกรรมการ
ประกวดราคาฯ ในเรื่องกําหนดระยะเวลาในการพิจารณารายละเอียดอัตรา
ค?าบริการ (Break Down) เกินกว?า ๕ วันทําการ นับถัดจากวันท่ีได4รายงานผล
การเสนอราคาต?อเลขาธิการ กสทช. ครั้งแรก ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบในการจ4างบริการโครงการจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและ
บริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบหมู?บ4านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) 
กลุ?มท่ี ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส?วนท่ี ๑ การจัดให4มีบริการอินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ภายใต4โครงการจัดให4มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ 
จํานวน ๓,๙๒๐ หมู?บ4าน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ในวงเงินรวมท้ังสิ้น ๒,๔๙๒,๕๙๙,๙๙๙ บาท ซ่ึงได4รวมภาษีมูลค?าเพ่ิมตลอดจน
ภาษีอากรอ่ืนๆ และค?าใช4จ?ายท้ังปวงด4วยแล4ว ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ 
โดยให4สงวนเรื่องการลงนามในสัญญาไว4ก?อน และจะได4ดําเนินการลงนามใน
สัญญาภายหลังจากท่ีได4มีหนังสือชี้แจงสํานักงานการตรวจเงินแผ?นดินและได4
นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบเรียบร4อยแล4ว 

 
หมายเหตุ                   ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒๔ เรื่อง โครงการจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบหมู?บ4านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) กลุ?มท่ี ๓         
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส?วนท่ี ๑ การจัดให4มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง 
(Broadband Internet Service) ภายใต4โครงการจัดให4มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ 
หมู?บ4าน 

                              ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๐๖ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
ขอให4บันทึกความเห็นไว4ในหมายเหตุท4ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๓.๒๔ ดังนี้ 
“๑. ผมเห็นด4วยกับการกําหนดสูตรการคํานวณอัตราราคาค?าบริการ

อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีโครงการโดยใช4สูตร Retail Price – X 
ดังนั้นสิ่งท่ีสําคัญก็คือจะต4องมีการระบุ Retail Price ท่ีชัดเจน รวมถึงค?า X 



๔๐ 
 

ก็จะต4องมีความชัดเจน ให4เปIนท่ีเข4าใจตรงกันท้ัง กสทช. ผู4ชนะการ
ประกวดราคาท่ีจะให4บริการในอนาคต และสังคม เพ่ือหลีกเลี่ยงการบ?ายเบ่ียง
หรือบิดพลิ้วในภายหลัง ท้ังนี้ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. แจ4งต?อท่ีประชุมว?า 
เม่ือถึงตอนเซ็นสัญญาจะมีการระบุอัตราราคาค?าบริการข้ันสูงท่ีเปIนผล
จากการคํานวณตามสูตรดังกล?าวไว4ในสัญญาด4วยนั้น ถือเปIนมาตรการท่ีดี 
ซ่ึงจะต4องมีการดําเนินการให4ได4จริง 

 ๒.  เนื่องจากการจะทําตามมาตรการตามท่ีเลขาธิการ กสทช. แจ4งไว4  อาจเปIนเง่ือนไข
ให4ผู4ชนะการประกวดราคาบางรายไม?อยากเข4าทําสัญญา ซ่ึงในกรณี
เช?นนั้นย?อมจะนํามาซ่ึงการริบหลักประกัน แต?เนื่องจากผู4เข4าประกวดราคาท่ีเปIน
รัฐวิสาหกิจได4รับการยกเว4นในเรื่องการวางหลักประกัน ดังนั้นผมจึงเห็นว?า 
การจัดทําทําเนียบผู4มีประวัติไม?ดี (Blacklist) ของการประกวดราคามี
ความจําเปIน โดยต4องมีการกําหนดมาตรการเชิงลงโทษท่ีเหมาะสมด4วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒๕:โครงการจัดให,มีสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง 
   ในพ้ืนท่ีชายขอบหมู�บ,านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) กลุ�มท่ี ๔ (ภาคกลาง-ใต,)

และกลุ�มท่ี ๕ [๓ จังหวัดชายแดนภาคใต,(รวม ๔ อําเภอ จังหวัดสงขลา)] ส�วนท่ี ๑ 
การจัดให,มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง  (Broadband Internet  Service)
ภายใต,โครงการจัดให,มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการอินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู�บ,าน : พย. ถท. 
 

มติท่ีประชุม                ๑. เห็นชอบให4ผ?อนผันกรณีการไม?ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว?าด4วย
การพัสดุด4วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๙ ของคณะกรรมการประกวด     
ราคาฯ ในเรื่องกําหนดระยะเวลาในการพิจารณารายละเอียดอัตราค?าบริการ (Break 
Down) เกินกว?า ๕ วันทําการ นับถัดจากวันท่ีได4รายงานผลการเสนอราคาต?อ
เลขาธิการ กสทช. ครั้งแรก ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบในการจ4างบริการโครงการจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและ
บริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบหมู?บ4านในพ้ืนท่ีชายขอบ 
(Zone C+) กลุ?มท่ี ๔ (ภาคกลาง-ใต4) และกลุ?มท่ี ๕  [ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต4 
(รวม ๔ อําเภอ จังหวัดสงขลา)] ส?วนท่ี ๑ การจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 
(Mobile Service) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จาก บริษัท อินเตอร�ลิ้งค�  
เทเลคอม จํากัด (มหาชน)  ในวงเงินรวมท้ังสิ้น ๑,๘๖๘,๒๓๕,๐๐๐ บาท    
ซ่ึงได4รวมภาษีมูลค?าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค?าใช4จ?ายท้ังปวงด4วยแล4ว 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ โดยให4สงวนเรื่องการลงนามในสัญญา     
ไว4ก?อน และจะได4ดําเนินการลงนามในสัญญาภายหลังจากท่ีได4มีหนังสือชี้แจง
สํานักงานการตรวจเงินแผ?นดินและได4นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบเรียบร4อยแล4ว 

 



๔๑ 
 

หมายเหตุ                  ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๒๕ เรื่อง โครงการจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูง ในพ้ืนท่ีชายขอบหมู?บ4านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) กลุ?มท่ี ๔ 
(ภาคกลาง-ใต4) และกลุ?มท่ี ๕ [๓ จังหวัดชายแดนภาคใต4 (รวม ๔ อําเภอ จังหวัดสงขลา)] 
ส?วนท่ี ๑ การจัดให4มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง  (Broadband Internet Service) 
ภายใต4โครงการจัดให4มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง
ในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู?บ4าน 

                             ๒.  กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๐๗ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
ขอให4บันทึกความเห็นไว4ในหมายเหตุท4ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๓.๒๕ ดังนี้ 
“๑. ผมเห็นด4วยกับการกําหนดสูตรการคํานวณอัตราราคาค?าบริการ

อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีโครงการโดยใช4สูตร Retail Price – X 
ดังนั้นสิ่งท่ีสําคัญก็คือจะต4องมีการระบุ Retail Price ท่ีชัดเจน รวมถึงค?า X 
ก็จะต4องมีความชัดเจน ให4เปIนท่ีเข4าใจตรงกันท้ัง กสทช. ผู4ชนะการ
ประกวดราคาท่ีจะให4บริการในอนาคต และสังคม เพ่ือหลีกเลี่ยงการบ?ายเบ่ียง
หรือบิดพลิ้วในภายหลัง ท้ังนี้ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. แจ4งต?อท่ีประชุมว?า 
เม่ือถึงตอนเซ็นสัญญาจะมีการระบุอัตราราคาค?าบริการข้ันสูงท่ีเปIนผล
จากการคํานวณตามสูตรดังกล?าวไว4ในสัญญาด4วยนั้น ถือเปIนมาตรการท่ีดี 
ซ่ึงจะต4องมีการดําเนินการให4ได4จริง 

 ๒.  เนื่องจากการจะทําตามมาตรการตามท่ีเลขาธิการ กสทช. แจ4งไว4  อาจเปIนเง่ือนไข
ให4ผู4ชนะการประกวดราคาบางรายไม?อยากเข4าทําสัญญา ซ่ึงในกรณี
เช?นนั้นย?อมจะนํามาซ่ึงการริบหลักประกัน แต?เนื่องจากผู4เข4าประกวดราคาท่ีเปIน
รัฐวิสาหกิจได4รับการยกเว4นในเรื่องการวางหลักประกัน ดังนั้นผมจึงเห็นว?า 
การจัดทําทําเนียบผู4มีประวัติไม?ดี (Blacklist) ของการประกวดราคามี
ความจําเปIน โดยต4องมีการกําหนดมาตรการเชิงลงโทษท่ีเหมาะสมด4วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒๖: โครงการจัดให,มีสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง

ในพ้ืนท่ีชายขอบหมู�บ,านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) กลุ�มท่ี ๑ (ภาคเหนือ ๑) 
ส�วนท่ี ๒  การจัดให,มีสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ี (Mobile Service)  ภายใต,
โครงการจัดให,มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็ว
สูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู�บ,าน : พย.  ถท.  
 

มติท่ีประชุม                ๑. เห็นชอบให4ผ?อนผันกรณีการไม?ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว?าด4วย
การพัสดุด4วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๙ ของคณะกรรมการ
ประกวดราคาฯ ในเรื่องกําหนดระยะเวลาในการพิจารณารายละเอียดอัตรา
ค?าบริการ (Break Down) เกินกว?า ๕ วันทําการ นับถัดจากวันท่ีได4รายงานผล
การเสนอราคาต?อเลขาธิการ กสทช. ครั้งแรก ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๔๒ 
 

๒. เห็นชอบในการจ4างบริการโครงการจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและ
บริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบหมู?บ4านในพ้ืนท่ีชายขอบ 
(Zone C+) กลุ?มท่ี ๑ (ภาคเหนือ ๑) ส?วนท่ี ๒ การจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 
(Mobile Service) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ในวงเงินรวมท้ังสิ้น ๑,๘๘๙,๙๙๙,๙๒๗ บาท ซ่ึงได4รวมภาษีมูลค?าเพ่ิมตลอดจน
ภาษีอากรอ่ืนๆ และค?าใช4จ?ายท้ังปวงด4วยแล4ว ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ โดยให4สงวนเรื่องการลงนามในสัญญาไว4ก?อน และจะได4ดําเนินการลงนามใน
สัญญาภายหลังจากท่ีได4มีหนังสือชี้แจงสํานักงานการตรวจเงินแผ?นดินและได4
นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบเรียบร4อยแล4ว 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒๖ เรื่อง โครงการจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบหมู?บ4านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) กลุ?มท่ี ๑ 
(ภาคเหนือ ๑) ส?วนท่ี ๒ การจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (Mobile Service) 
ภายใต4โครงการจัดให4มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการอินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู?บ4าน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒๗: โครงการจัดให,มีสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง

ในพ้ืนท่ีชายขอบหมู�บ,านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) กลุ�มท่ี ๒ (ภาคเหนือ ๒ ) 
ส�วนท่ี ๒ การจัดให,มีสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ี (Mobile Service)  ภายใต,โครงการ
จัดให,มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ 
จํานวน ๓,๙๒๐ หมู�บ,าน : พย.  ถท. 

 
มติท่ีประชุม                ๑. เห็นชอบให4ผ?อนผันกรณีการไม?ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว?าด4วย

การพัสดุด4วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๙ ของคณะกรรมการ
ประกวดราคาฯ ในเรื่องกําหนดระยะเวลาในการพิจารณารายละเอียดอัตรา
ค?าบริการ (Break Down) เกินกว?า ๕ วันทําการ นับถัดจากวันท่ีได4รายงานผล
การเสนอราคาต?อเลขาธิการ กสทช. ครั้งแรก ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบในการจ4างบริการโครงการจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและ
บริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบหมู?บ4านในพ้ืนท่ีชายขอบ 
(Zone C+) กลุ?มท่ี ๒ (ภาคเหนือ ๒ ) ส?วนท่ี ๒ การจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 
(Mobile Service) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด  ในวงเงินรวมท้ังสิ้น ๗๘๖,๕๔๙,๖๐๐ บาท ซ่ึงได4รวม
ภาษีมูลค?าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค?าใช4จ?ายท้ังปวงด4วยแล4ว ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให4สงวนเรื่องการลงนามในสัญญาไว4ก?อน 
และจะได4ดําเนินการลงนามในสัญญาภายหลังจากท่ีได4มีหนังสือชี้แจงสํานักงาน
การตรวจเงินแผ?นดินและได4นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบเรียบร4อยแล4ว 



๔๓ 
 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๒๗ เรื่อง โครงการจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบหมู?บ4านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) กลุ?มท่ี ๒ 
(ภาคเหนือ ๒ ) ส?วนท่ี ๒ การจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (Mobile Service) 
ภายใต4โครงการจัดให4มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการอินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู?บ4าน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒๘: โครงการจัดให,มีสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง

ในพ้ืนท่ีชายขอบหมู�บ,านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+)  กลุ�มท่ี ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ส�วนท่ี ๒  การจัดให,มีสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ี  (Mobile Service) ภายใต,โครงการ
จัดให,มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ 
จํานวน ๓,๙๒๐ หมู�บ,าน : พย.  ถท. 

 
มติท่ีประชุม                ๑. เห็นชอบให4ผ?อนผันกรณีการไม?ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว?าด4วย

การพัสดุด4วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๙ ของคณะกรรมการ
ประกวดราคาฯ ในเรื่องกําหนดระยะเวลาในการพิจารณารายละเอียดอัตรา
ค?าบริการ (Break Down) เกินกว?า ๕ วันทําการ นับถัดจากวันท่ีได4รายงานผล
การเสนอราคาต?อเลขาธิการ กสทช. ครั้งแรก ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบในการจ4างบริการโครงการจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและ
บริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบหมู?บ4านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) 
กลุ?มท่ี  ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส?วนท่ี ๒ การจัดให4 มีสัญญาณ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี (Mobile Service) ภายใต4โครงการจัดให4มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู?บ4าน 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จาก บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด  ในวงเงินรวมท้ังสิ้น ๕๓๒,๐๖๔,๘๐๐ บาท ซ่ึงได4รวมภาษีมูลค?าเพ่ิม
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค?าใช4จ?ายท้ังปวงด4วยแล4ว ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให4สงวนเรื่องการลงนามในสัญญาไว4ก?อน และจะได4
ดําเนินการลงนามในสัญญาภายหลังจากท่ีได4มีหนังสือชี้แจงสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ?นดินและได4นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบเรียบร4อยแล4ว 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒๘ เรื่อง โครงการจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบหมู?บ4านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) กลุ?มท่ี ๓ 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส?วนท่ี ๒ การจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 
(Mobile Service) ภายใต4โครงการจัดให4มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู?บ4าน 

 



๔๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒๙: โครงการจัดให,มีสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง
ในพ้ืนท่ีชายขอบหมู�บ,านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) กลุ�มท่ี ๔ (ภาคกลาง-ใต,) 
และกลุ�มท่ี ๕  [๓ จังหวัดชายแดนภาคใต, (รวม ๔ อําเภอ จังหวัดสงขลา)]    
ส�วนท่ี ๒ การจัดให,มีสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ี (Mobile Service) ภายใต,
โครงการจัดให,มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง
ในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู�บ,าน : พย.  ถท. 

 
มติท่ีประชุม                ๑. เห็นชอบให4ผ?อนผันกรณีการไม?ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว?าด4วย

การพัสดุด4วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๙ ของคณะกรรมการ
ประกวดราคาฯ ในเรื่องกําหนดระยะเวลาในการพิจารณารายละเอียดอัตรา
ค?าบริการ (Break Down) เกินกว?า ๕ วันทําการ นับถัดจากวันท่ีได4รายงานผล
การเสนอราคาต?อเลขาธิการ กสทช. ครั้งแรก ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

                               ๒. เห็นชอบในการจ4างบริการโครงการจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและ
บริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบหมู?บ4านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) 
กลุ?มท่ี ๔ (ภาคกลาง-ใต4) และกลุ?มท่ี ๕  [ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต4  (รวม ๔ อําเภอ 
จังหวัดสงขลา)] ส?วนท่ี ๒ การจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (Mobile 
Service) ภายใต4โครงการจัดให4มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู?บ4าน  โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส� จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในวงเงินรวมท้ังสิ้น 
๕๐๔,๔๒๓,๗๔๐ บาท ซ่ึงได4รวมภาษีมูลค?าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค?าใช4จ?ายท้ังปวงด4วยแล4ว  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให4สงวนเรื่อง
การลงนามในสัญญาไว4ก?อน และจะได4ดําเนินการลงนามในสัญญาภายหลังจากท่ี
ได4มีหนังสือชี้แจงสํานักงานการตรวจเงินแผ?นดินและได4นําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. เพ่ือทราบเรียบร4อยแล4ว 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได4มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒๙ เรื่อง โครงการจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและบริการ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบหมู?บ4านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) กลุ?มท่ี ๔ 
(ภาคกลาง-ใต4) และกลุ?มท่ี ๕ [ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต4 (รวม ๔ อําเภอ จังหวัด
สงขลา)] ส?วนท่ี ๒ การจัดให4มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (Mobile Service) ภายใต4
โครงการจัดให4มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง
ในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู?บ4าน 

 
ประธาน ได4แจ4งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐          

ให4ท่ีประชุมทราบ พร4อมกล?าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล?าวปHดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๓.๔๕  น.         


