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_______________________________ 

 
ผู,เข,าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ กรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ 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 
 
ผู,ไม�เข,าประชุม 
๑. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน� ติดภารกิจ 
 
ผู,เข,าร�วมประชุม  
๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ,าหน,าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก5กเกียรติกุล ผู7อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู7อํานวยการส:วน  

รักษาการในตําแหน:งผู7อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน� ผู7อํานวยการส:วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส ผู7อํานวยการส:วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู7อํานวยการส:วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก:งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
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๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๙. นางสาวพยุงทรัพย�  เรืองสม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๐. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักสื่อสารองค�กร 

๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ:มมณี ลูกจ7าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ช้ีแจง 
๑. ผศ. ภักดี  มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ� ผู7อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๓. นางยุพา  ทรัพย�ยิ่ง ผู7อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๔. นายชุติเดช  บุญโกสุมภ� ผู7อํานวยการสํานักรับเรื่องร7องเรียนและคุ7มครองผู7บริโภค       

ในกิจการโทรคมนาคม 
๕. นางปริตา  วงศ�ชุตินาท ผู7อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ

โทรทัศน� 
๖. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู7อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๗. นายนิพนธ�  จงวิชิต ผู7เชี่ยวชาญ (ช ๒)  

รักษาการในตําแหน:งผู7จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  
๘. นางสาวอรดา  เทพยายน ผู7อํานวยการส:วน รักษาการในตําแหน:งผู7อํานวยการ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ 
๙. นางสาวชนัณภัสร�  วานิกานุกูล ผู7อํานวยการส:วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๐. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู7อํานวยการส:วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข:าย 

สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) 
๑๑. นางสาวกนกอร  ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน:งผู7อํานวยการส:วน 

สํานักรับเรื่องร7องเรียนและคุ7มครองผู7บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
๑๒. นายศุภกาญจน�  บุญจันทร� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน:งผู7อํานวยการส:วน 

สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๓. นางสาวนิศารัตน�  สมัครนิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๔. นางลักษมี  ประกอบกิจ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคดีและนิติการ  
๑๕. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สาํนักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๑๖. นางสาวลักษมี  นุตตะโร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สาํนักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๑๗. นายสิทธิกุล  ฉายาภู:ศร 

 
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารและจัดการ     
เลขหมายโทรคมนาคม 

๑๘. นายวรุตม�  ว:องโจนานันท� 
 

พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักกิจการโทรทัศน�ในระบบ
ดิจิตอล 
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๑๙. นายสาคร  กระจาย 
 

พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักรับเรื่องร7องเรียนและ
คุ7มครองผู7บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

๒๐. นางสาวสุชารีย�  ช:างทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒๑. นางสาวพรกนก  เท่ียงธรรม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๒๒. นายจีรภัทร�  งามนิล ลูกจ7าง สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล:าวเปFดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. ได7เข7าร:วมในพิธีเปFดการ
ประชุมสัมมนาในหัวข7อ “ไทยแลนด� 4.0–ทัศนะจากศิษย�เก:าเยอรมัน” 
(Thailand 4.0–Point of view from German Alumni) ณ โรงแรมดุสิตธานี 
โดยได7รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)    
เป̀นประธานในพิธีเปFดการสัมมนาฯ และประธาน กสทช. ได7บรรยายพิเศษ  
ในหัวข7อ “ทิศทางและแนวโน7มของ Digital Technology ในมุมมองของ กสทช.” 
ซ่ึงมีผู7เข7าร:วมการประชุมสัมมนาประมาณ ๓๐๐ คน 

๒. เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เป̀นประธานในพิธีเปFด    
การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง Digital Financial Inclusion ณ โรงแรมโอกุระ 
เพรสทีส กรุงเทพมหานคร โดยการจัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ    
ในครั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให7หน:วยงานภาครัฐ
และเอกชน สถาบันการเงิน และผู7แทนประเทศสมาชิกอาเซียนได7รับทราบ
นโยบาย เรื่องการรวมระบบการเงินในยุคดิจิทัล (Digital Financial Inclusion)   
ซ่ึงหลายประเทศได7เริ่มดําเนินการแล7ว โดยมีวิทยากรจากท้ังภายในประเทศและ
ต:างประเทศมาร:วมแลกเปลี่ยนประสบการณ� อาทิ ผู7อํานวยการภาคมาตรฐาน
โทรคมนาคมจากสหภาพโทรคมนาคมระหว:างประเทศ (ITU) ผู7บริหารระดับสูง
จากธนาคารแห:งประเทศไทย เป̀นต7น ซ่ึงมีผู7เข7าร:วมประชุมประมาณ ๑๕๐ คน 

๓. เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เป̀นประธานในพิธีเปFดการ
ประชุมหารือ เรื่อง Over the Top (OTT) ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีส  
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากมติท่ีประชุมผู7นําเจ7าหน7าท่ีอาวุโส
อาเซียนด7านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู7นําสภาหน:วยงาน
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห:งอาเซียน (TELSOM–ATRC Leader’ Retreat) 
ครั้งที่ ๑ ระหว:างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร� 
ประเทศมาเลเซีย โดยท่ีประชุมได7มีมติเห็นชอบให7ประเทศไทยเป̀นเจ7าภาพ
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จัดการประชุมหารือในเรื่องดังกล:าว โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือหารือร:วมกัน
ระหว:างหน:วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในอาเซียน (ASEAN 
Telecommunication Regulators’ Council–ATRC) ผู7ลงทุนโครงข:ายสัญญาณ
บริการ (Telecommunication Network Providers) และผู7ให7บริการ  
(OTT Service Providers) ในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือร:วมกันรับทราบ
ปxญหา ความท7าทาย อุปสรรค และโอกาส ท่ีเกิดข้ึนจากการเติบโตของบริการ 
OTT ในปxจจุบันและอนาคต ซ่ึงในการประชุมหารือในครั้งนี้ จัดข้ึนจํานวน    
๒ วัน ระหว:างวันท่ี ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีผู7เข7าร:วมการประชุมหารือ 
ประกอบด7วย ผู7แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู7แทนจากหน:วยงานกํากับดูแล 
ผู7ลงทุนสัญญาณโครงข:ายบริการ และผู7ให7บริการจากแต:ละประเทศ รวมท้ัง
ผู7แทนจากหน:วยงานภาครัฐของประเทศไทยท่ีเก่ียวข7อง อาทิ กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย� กระทรวง
อุตสาหกรรม กรมสรรพากร เป̀นต7น รวมท้ังสิ้นประมาณ ๑๖๕ คน 

๔. เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เป̀นประธานในพิธีเปFดการ
ฝzกอบรมหลักสูตร Converged Telecommunications Policy and Master 
Class for ASEAN Countries ณ โรงแรม อัล มีรอช โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร 
โดยสํานักงาน กสทช. ร:วมกับ Malaysian Communications and Multimedia 
Commission (MCMC) Global System Mobile Association (GSMA) 
Multimedia University และจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได7ร:วมมือกันจัดข้ึน 
โดยมีการอบรมเป̀นเวลา ๕ วัน ระหว:างวันท่ี ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐     
ซ่ึงการอบรมหลักสูตรดังกล:าวมีวัตถุประสงค�เพ่ือเสริมสร7างความรู7ความเข7าใจ
ระหว:างผู7ท่ีเก่ียวข7องกับการกําหนดกฎระเบียบและนโยบายในอุตสาหกรรม
การสื่อสาร และสื่อผสมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย:างรวดเร็ว โดยได7เปFดโอกาสให7
ผู7บริหารด7านอุตสาหกรรมโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข7องกับกิจการไอซีทีและกิจการ
กระจายเสียง ผู7ผลิตและจําหน:ายอุปกรณ�ทางโทรคมนาคม รวมถึงนักวิชาการ
จากประเทศไทยกลุ:มอาเซียนและเอเชียแปซิฟFก ได7เรียนรู7และแลกเปลี่ยน  
ทิศทางการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบโทรคมนาคม รวมถึงความรู7ด7าน
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน� การฝzกอบรมในเชิงปฏิบัติการ
ทางด7านการบริหารจัดการและการประมูลคลื่นความถ่ีของโครงข:ายเทคโนโลยี 
5G และด7าน Internet of Things (IoT) รวมท้ังได7แลกเปลี่ยนประสบการณ�
เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย และกลยุทธ�และนวัตกรรมธุรกิจ
โทรคมนาคมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีผู7เข7ารับการฝzกอบรมท้ังสิ้น จํานวน 
๓๔ คน  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ7งให7ท่ีประชุมทราบ  
 



 ๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๖ กันยายน 
๒๕๖๐ 

 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๖ กันยายน 

๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให7แก7ไขปรับปรุงมติท่ีประชุมวาระท่ี 
๕.๑.๑๘ เรื่อง ผู7รับใบอนุญาตไม:ชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป�ในแต:ละป�  
(สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีภายในป� ๒๕๕๙) ตามความเห็นท่ีประชุม ดังนี้ 
“๑. เห็นชอบกําหนดแนวทางการดําเนินงานกรณีผู7รับใบอนุญาตไม:ชําระ

ค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป�ในแต:ละป� (สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีภายในป� 
๒๕๕๙) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑.๑ ก:อนครบกําหนดระยะเวลาชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�รายป� ให7สํานักค:าธรรมเนียม
และอัตราค:าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� มีหนังสือแจ7ง
ผู7รับใบอนุญาตดําเนินการชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป�ภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกล:าว  

๑.๒ เม่ือครบกําหนดระยะเวลาชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป�แล7ว  
หากผู7รับใบอนุญาตรายใดยังไม:ชําระหรือชําระไม:ครบถ7วน ให7สํานัก
ค:าธรรมเนียมและอัตราค:าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�  
มีหนังสือแจ7งเตือนให7ผู7รับใบอนุญาตดําเนินการชําระค:าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายป�ท่ีค7างชําระให7แล7วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต:วันท่ี
ได7รับหนังสือแจ7ง   

๑.๓ เม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามข7อ ๒ แล7ว ผู7รับใบอนุญาตรายใดยังไม:ชําระ
หรือชําระไม:ครบถ7วน ให7สํานักค:าธรรมเนียมและอัตราค:าบริการใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� ดําเนินการรวบรวมข7อเท็จจริงของ
ผู7รับใบอนุญาต ท่ียังไม:ได7ชําระหรือชําระไม:ครบถ7วนเพ่ือเสนอ กสทช.  
พิจารณามีคําสั่งเตือนทางปกครองให7ผู7รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน�รายดังกล:าวชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายป� ภายใน ๑๕ วันนับแต:วันท่ีได7รับหนังสือแจ7ง พร7อมกําหนด
มาตรการทางปกครองให7พักใช7หรือเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีท่ี      
ไม:ชําระค:าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในคําสั่ง 

๑.๔ หากกรณีต7องดําเนินการออกคําสั่งพักใช7หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
มอบหมายให7สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� และสํานัก 
การอนุญาตประกอบกิจการโครงข:าย สิ่งอํานวยความสะดวกและ
เครื่ องวิทยุคมนาคม นํ า เสนอข7อเท็จจริ ง  และข7อกฎหมายใน
กระบวนการเพิกถอนใบอนุญาตโดยประสานข7อมูลสํานักค:าธรรมเนียม
และอัตราค:าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� เสนอต:อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด7านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� เพ่ือพิจารณาก:อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. ต:อไป 



 ๖ 
 

๒. ให7สํานักงาน กสทช. รับข7อคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ในกรณีท่ี
ผู7รับใบอนุญาตไม:ปฏิบัติตามเง่ือนไขใบอนุญาต โดยไม:ยื่นชําระค:าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายป�ตามกําหนดเวลา ท้ังนี้ ให7สอดคล7องกับกฎหมาย ระเบียบ 
และประกาศท่ีเก่ียวข7องและมีแนวปฏิบัติท่ีเป̀นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให7
กระบวนการข้ันตอนมีคําสั่ งทางปกครองเป̀นไปโดยชอบด7วยกฎหมาย       
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓. เห็นชอบให7สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งทางปกครองแจ7งให7ผู7รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ท่ียังไม:ชําระหรือชําระไม:ครบถ7วน 
(รายชื่อตามเอกสารแนบ) ดําเนินการชําระค:าธรรมเนียมให7ครบถ7วนภายใน 
๑๕ วัน นับแต:วันท่ีได7รับหนังสือแจ7ง พร7อมกําหนดมาตรการทางปกครอง   
ให7พักใช7ใบอนุญาตในกรณีท่ีไม:ชําระค:าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด     
ในคําสั่ง” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๖ 

กันยายน ๒๕๖๐  
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๖ 

กันยายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให7ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน ๑๑ เรื่อง 

ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ระหว�างวันท่ี 

๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. ระหว:าง

วันท่ี ๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๔ ท:าน ได7แก: ศาสตราจารย�พิเศษ 
ประสพสุข  บุญเดช  พลเอก ชิตศักด์ิ  ประเสริฐ นายสุรินทร�  จิรวิศิษฎ� และ      
รองศาสตราจารย� ดร. สุเจตน�  จันทรังษ�  ท้ังนี้ ตามข7อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. 
ว:าด7วยการจ7างท่ีปรึกษา ผู7ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู7ช:วยเลขานุการประจํา กทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 



 ๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ : คท. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบั ติงานตามท่ี กสทช. ได7แต:ง ต้ังเจ7าพนักงาน            

ผู7ออกใบอนุญาตหรือมอบหมายให7เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก7ไข
เพ่ิมเติม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ทท. มท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบั ติงานตามท่ี กสทช. ได7แต:ง ต้ังเจ7าพนักงาน            

ผู7ออกใบอนุญาตหรือมอบหมายให7เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก7ไข
เพ่ิมเติม ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข7อสังเกตเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
กรณีซ่ึงผู7ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้ังสถานีโดยไม:ได7รับอนุญาต จํานวน ๒ ราย 
อาจจะต7องซักซ7อมความเข7าใจ เนื่องจากเป̀นผู7ประกอบการรายใหญ: ซ่ึงไม:ควร   
ท่ีจะดําเนินการฝ�าฝ�นกฎหมาย  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเปCนของ

ตนเองฉบับท่ี ๔/๒๕๖๐ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และฉบับท่ี ๕/๒๕๖๐ 
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ : ปท.๒ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม:มีโครงข:าย 

เป̀นของตนเอง ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๐ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และฉบับท่ี ๕/๒๕๖๐ 
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข7อสังเกตเรื่อง รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ท่ีไม:มีโครงข:ายเป̀นของตนเอง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๐ ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๐ และฉบับท่ี ๕/๒๕๖๐ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยขอให7
สํานักงาน กสทช. เร:งรัดดําเนินการรวม ๒ เรื่อง ได7แก: ๑) กรณีการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง ขอให7สํานักงาน กสทช.     
ได7ปรับปรุงประกาศ กสทช. ให7สอดคล7องกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงในเรื่องนี้คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด7านกฎหมาย 



 ๘ 
 

กสทช. ได7มีความเห็นเรียบร7อยแล7ว และ ๒) ขอให7พิจารณาเรื่องใบอนุญาต
อินเทอร�เน็ต และใบอนุญาตโทรคมนาคม ว:าจะทําให7เป`น Unified License     
ได7อย:างไร  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๓๓๓/๒๕๕๙ ระหว�างบริษัท บางกอก

เอ็นเตอร�เทนเม,นต� จํากัด (ผู,ฟIองคดี) กับสํานักงาน กสทช. (ผู,ถูกฟIองคดีท่ี ๑) 
กสทช. (ผู,ถูกฟIองคดีท่ี ๒) และ กสท. (ผู,ถูกฟIองคดีท่ี ๓) : มส.   

  
มติท่ีประชุม รับทราบการแต:งต้ังผู7รับมอบอํานาจช:วง และแนวทางจัดทําคําชี้แจง หรือ

คําให7การเพ่ิมเติม คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๓๓๓/๒๕๕๙ ระหว:างบริษัท 
บางกอกเอ็นเตอร�เทนเม7นต� จํากัด (ผู7ฟ�องคดี) กับสํานักงาน กสทช. (ผู7ถูกฟ�องคดีท่ี ๑) 
กสทช. (ผู7ถูกฟ�องคดีท่ี ๒) และ กสท. (ผู7ถูกฟ�องคดีท่ี ๓) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ ได7สอบถามเพ่ิมเติมเรื่อง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี 

๑๓๓๓/๒๕๕๙ ระหว:างบริษัท บางกอกเอ็นเตอร�เทนเม7นต� จํากัด (ผู7ฟ�องคดี) กับ
สํานักงาน กสทช. (ผู7ถูกฟ�องคดีท่ี ๑) กสทช. (ผู7ถูกฟ�องคดีท่ี ๒) และ กสท. (ผู7ถูกฟ�อง
คดีท่ี ๓) ว:ากรณีท่ีศาลได7กําหนดวันสิ้นสุดการรายงานข7อเท็จจริงเม่ือวันท่ี ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ สํานักงาน กสทช. ได7จัดส:งข7อเท็จจริงได7ทันกําหนดเวลาหรือไม: 
เพราะสํานักงาน กสทช. เพ่ิงจะนําเสนอในวันนี้ ซ่ึงหากดําเนินการได7ทันขอให7
รายงานเพ่ิมเติมให7ทราบด7วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๐ ระหว�างบริษัท โรส   

เอ็นเตอร�เทนเม,นท� คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (ผู,ฟIองคดี) กับ กสทช. (ผู,ถูกฟIองคดี) : 
มส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๑๐๓/๒๕๖๐ ระหว:าง
บริษัท โรส เอ็นเตอร�เทนเม7นท� คอร�ปอเรชั่น จํากัด (ผู7ฟ�องคดี) กับ กสทช.       
(ผู7ถูกฟ�องคดี) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข7อสังเกตเรื่อง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี     

๑๑๐๓/๒๕๖๐ ระหว:างบริษัท โรส เอ็นเตอร�เทนเม7นท� คอร�ปอเรชั่น จํากัด (ผู7ฟ�องคดี) 
กับ กสทช. (ผู7ถูกฟ�องคดี) กรณีท่ีมีฟ�องอ7างสิทธิในทรัพย�สินทางปxญญาถึง ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐ และสํานักงาน กสทช. ได7แจ7งคําสั่งให7ระงับการออกอากาศไปแล7ว 
สํานักงาน กสทช. อาจจะต7องพิจารณาเตรียมการในกรณีท่ีมีการฟ�องเพ่ิมเติม    
ในเรื่องค:าเสียหายว:าจะดําเนินการทางคดีอย:างไร 

 



 ๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามข7อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ระหว:างวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ของผู7ยื่นต:ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ท่ียื่นเอกสารครบถ7วน และไม:ปรากฏประวัติว:ามีการออกอากาศขัดต:อเง่ือนไข 
การทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๖๔ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๑๒ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๓๘ สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๑๔ สถานี 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข7อสังเกตเรื่อง การต:ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ระหว:างวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
โดยขอให7สํานักงาน กสทช. ศึกษาเรื่องการปรับให7เป̀นการประกอบกิจการจริง 
เนื่องจากการทดลองประกอบกิจการอาจจะต7องจัดทําสรุปปxญหา อุปสรรค หรือ
กําหนดแนวทางเพ่ือให7เป̀นไปตามกฎหมาย ซ่ึงอาจจะต7องเป̀นหน7าท่ีของ
กรรมการ กสทช. ชุดใหม: 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : ร,องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “เจาะลึกท่ัวไทย 

Tonight” ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง      
สปริงนิวส� (ช�อง ๑๙) และรายการ “ทุบโตTะข�าว” ทางช�องรายการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง Amarin TV HD (ช�อง ๓๔) อาจมีเนื้อหา  
ไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร7องเรียน กรณีขอให7ตรวจสอบการออกอากาศรายการ 

“เจาะลึกท่ัวไทย Tonight” ทางช:องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช:อง สปริงนิวส� (ช:อง ๑๙) และรายการ “ทุบโต5ะข:าว” ทางช:องรายการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง Amarin TV HD (ช:อง ๓๔) อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม 
ซ่ึงท่ีประชุมคณะอนุกรรมการด7านผังรายการและเนื้อหารายการ ได7มีมติเห็นควร
ยุติเรื่องร7องเรียน เนื่องจากไม:เป̀นเนื้อหาท่ีขัดต:อมาตรา ๓๗ แห:งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามเอกสาร 
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 



 ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : ร,องเรียน กรณีการออกอากาศละครเรื่อง “บูเช็กเทียนจอมนางบัลลังก�มังกร” 
เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๑.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. ทางช�อง
รายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง ไทยรัฐทีวี อาจมีเนื้อหา    
ไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร7องเรียน กรณีการออกอากาศละครเรื่อง “บูเช็กเทียนจอมนาง

บัลลังก�มังกร” เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๑.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. 
ทางช:องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง ไทยรัฐทีวี อาจมีเนื้อหา
ไม:เหมาะสม ซ่ึงท่ีประชุมคณะอนุกรรมการด7านผังรายการและเนื้อหารายการ   
ได7มีมติเห็นควรยุติเรื่องร7องเรียน เนื่องจากไม:เป̀นเนื้อหาท่ีขัดต:อมาตรา ๓๗   
แห:งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�     
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข7อสังเกตเรื่อง ร7องเรียน กรณีการออกอากาศละครเรื่อง       

“บูเช็กเทียนจอมนางบัลลังก�มังกร” เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ 
๐๑.๐๐–๐๒.๐๐ น. ทางช:องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล      
ช:องไทยรัฐทีวี อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม โดยเห็นว:าผู7ร7องอาจจะต7องการให7ตรวจสอบ
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน�ท่ีเป̀นรายการท่ัวไปและ      
ภาพท่ีนําเสนอว:าควรจะต7องมีการปรับระดับ (rate) หรือไม: ซ่ึงหากคณะอนุกรรมการ
ท่ีเก่ียวข7องมีการพิจารณาประเด็นดังกล:าวแล7วก็ไม:ติดใจ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : รายงานผลการดําเนินการไกล� เกล่ียข,อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : รท. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการไกล:เกลี่ยข7อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ตามข7อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว:าด7วยการไกล:เกลี่ยข7อพิพาท
ระหว:างผู7รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู7ร7องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข7อสังเกตเรื่อง รายงานผลการดําเนินการไกล:เกลี่ยข7อพิพาท

ในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ โดยข7อมูลในตารางสรุปสถิติ
การดําเนินการไกล:เกลี่ยข7อพิพาทฯ ในตารางหน7าสุดท7าย อาจจะใส:ตัวเลขผิดช:อง 
โดยในช:องร7อยละมีการใส:เลขท่ีเป̀นจํานวน นอกจากนี้ จากสถิติจะเห็นว:าในระยะ 
๘ เดือนท่ีผ:านมานั้น มีเรื่องไกล:เกลี่ยเพียง ๔ ราย หรือเฉลี่ยคือเดือนละ ๐.๕ ราย 
ซ่ึงถือว:าค:อนข7างน7อยอย:างยิ่ง 

 



 ๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : รายงานความคืบหน,าการจัดทําแผนแม�บทการบริหารคล่ืนความถ่ี ฉบับท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) : คภ. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานความคืบหน7าการจัดทําแผนแม:บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) ของคณะทํางานจัดทําแผนแม:บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข7อสังเกตเรื่อง รายงานความคืบหน7าการจัดทําแผนแม:บท

การบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยเห็นว:าสาระสําคัญของเรื่อง
ต7องการท่ีจะนําเสนอการจัดทําร:างแผนแม:บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๔ 
(พ.ศ. ....) ส:วนแผนแม:บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) นั้น   
ได7ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือต7นเดือนท่ีผ:านมาแล7ว 

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

ของ กสทช. ด,านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : กรมส�งเสริมการเกษตร ของดออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ

การเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๑๓๘๖ kHz : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม อนุญาตให7กรมส:งเสริมการเกษตร งดออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ

การเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๑๓๘๖ kHz เพ่ือซ:อมแซมเครื่องส:งกระจายเสียง 
โดยให7มีระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับจากวันท่ีได7รับหนังสือ ท้ังนี้ ตามข7อ ๑๔ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตการให7บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามความเห็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด7านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง กรมส:งเสริมการเกษตร ของดออกอากาศสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๑๓๘๖ kHz 

 
 

 
 
 



 ๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู,รับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๙ สถานี : ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงเป̀น
กรณีท่ีสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ได7สิ้นสุดผลโดยผล
ของกฎหมาย และผู7ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค�จะยกเลิกการ
ทดลองประกอบกิจการด7วยตนเอง จํานวน ๑๙ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบให7เพิกถอนใบอนุญาตให7ทํา มี ใช7 เครื่องวิทยุคมนาคม และต้ังสถานี
วิทยุคมนาคม ซ่ึงใช7ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ตามข7อ ๑. นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ เพ่ือให7ใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคมสิ้นสุดลง พร7อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง เนื่องจากผู7ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค�จะยกเลิก
การทดลองประกอบกิจการด7วยตนเอง 

๓. เห็นชอบให7สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข7อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข7อ ๑. สิ้นสุดลง นับแต:วันท่ี 
กสทช. มีมติ เนื่องจากผู7ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค�จะยกเลิกการ
ทดลองประกอบกิจการด7วยตนเอง  

๔. เห็นชอบให7ผู7ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข7อ ๑. ดําเนินการ
รื้อถอนสายอากาศ และทําลายเครื่องส:งวิทยุกระจายเสียง รวมถึงอุปกรณ�ท่ีใช7
ในการออกอากาศให7แล7วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแต:วันท่ีได7รับทราบคําสั่ง 
ท้ังนี้ หากฝ�าฝ�น ให7สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร:งครัด 

๕. มอบหมายให7สํานักกํากับการใช7คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน� (คส.)  และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช7คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและทําลายเครื่องส:ง
วิทยุกระจายเสียง รวมถึงอุปกรณ�ท่ีใช7ในการออกอากาศ ท้ังนี้ หากพบการ
กระทําความผิดให7ดําเนินการตามกฎหมายต:อไป 

๖. มอบหมายให7สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ7งผลการพิจารณาให7ผู7ยื่นคําร7อง
ทราบต:อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่ อง การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู7รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๙ 
สถานี 

 
 



 ๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : ผลการดําเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให,บริการโครงข�ายโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : จส. 
       

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการดําเนินการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให7บริการโครงข:าย
โทรทัศน�ประเภทท่ีใช7คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ของผู7ได7รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให7บริการโครงข:าย
โทรทัศน�ประเภทท่ีใช7คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ    
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด7านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
ดังนี้  
๒.๑ ให7สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ7งกองทัพบก บมจ. อสมท และ ส.ส.ท. 

ดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีการให7บริการและการครอบคลุมครัวเรือนของ
สัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และแจ7งผลการดําเนินการ
ดังกล:าวให7สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต:วันท่ีได7รับ
หนังสือแจ7ง  

๒.๒ ให7สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ7งกรมประชาสัมพันธ�เ พ่ือเร:งรัด
ดําเนินการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ตามเง่ือนไขแนบท7ายใบอนุญาต 
พร7อมท้ังให7ชี้แจงข7อเท็จจริงในกรณีดําเนินการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม
ล:าช7า ให7สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต:วันท่ีได7รับหนังสือแจ7ง 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง ผลการดําเนินการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให7
บริการโครงข:ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข7อสังเกตเรื่องกรมประชาสัมพันธ�ชี้แจงข7อเท็จจริงในกรณี 
ดําเนินการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมล:าช7า ให7สํานักงาน กสทช. นําเสนอ          
ท่ีประชุม กสทช. ทราบในครั้งต:อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : กรณี บริษัท อมรินทร� เทเลวิช่ัน จํากัด ช�องรายการ อมรินทร� ทีวี เอชดี 

(Amarin TV HD) มีการโฆษณาเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และการออกอากาศ
รายการในลักษณะท่ีจัดให,มีข,อความหรือข,อมูล ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีรวมกันเกิน
หนึ่งในแปดของขนาดพ้ืนท่ีหน,าจอโทรทัศน� : บส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานต:อกรณีบริษัท อมรินทร� เทเลวิชั่น จํากัด      
ช:องรายการ อมรินทร� ทีวี เอชดี (Amarin TV HD) มีการโฆษณาเกินระยะเวลา  
ท่ีกฎหมายกําหนด และการออกอากาศรายการในลักษณะท่ีจัดให7มีข7อความ   
หรือข7อมูล ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีรวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพ้ืนท่ีหน7าจอโทรทัศน�    
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  



 ๑๔ 
 

๑. กรณีการออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค7าเกินกว:า
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดหรือบ:อยครั้ง ท่ีเป̀นผลให7ผู7บริโภครับชมรายการ
อย:างไม:ต:อเนื่อง ให7สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งทางปกครองให7บริษัท อมรินทร� 
เทเลวิชั่น จํากัด ช:องรายการ อมรินทร� ทีวี เอชดี (Amarin TV HD) ระงับการกระทํา
ท่ีเป̀นการเอาเปรียบผู7บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�    
โดยจะต7องยุติการออกอากาศรายการ โดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค7าเกินกว:า
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดหรือบ:อยครั้งท่ีเป̀นผลให7ผู7บริโภครับชมรายการ
อย:างไม:ต:อเนื่องทันที ท้ังนี้ หากบริษัทฯ ฝ�าฝ�น หรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่ง ให7ปรับ
ทางปกครองเป̀นจํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม:ปฏิบัติตามคําสั่ง ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 
เม่ือวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ ประกอบกับข7อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การกระทําท่ีเป̀นการเอาเปรียบผู7บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๗๗ แห:งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ต:อไป 

๒. กรณีการออกอากาศรายการในลักษณะท่ีจัดให7มีข7อความหรือข7อมูล ซ่ึงมีขนาด
พ้ืนท่ีรวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพ้ืนท่ีหน7าจอโทรทัศน� อันเป̀นการ
รบกวนการรับชมรายการของผู7บริโภคโดยไม:มีเหตุผลอันสมควร ให7สํานักงาน 
กสทช. มีคําสั่งทางปกครองให7บริษัท อมรินทร� เทเลวิชั่น จํากัด ช:องรายการ 
อมรินทร� ทีวี เอชดี (Amarin TV HD) ระงับการกระทําท่ีเป̀นการเอาเปรียบผู7บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� โดยจะต7องยุติการออกอากาศ
รายการในลักษณะท่ีจัดให7มีข7อความหรือข7อมูล ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีรวมกันเกิน
หนึ่งในแปดของขนาดพ้ืนท่ีหน7าจอโทรทัศน� อันเป̀นการรบกวนการรับชม
รายการของผู7บริโภคโดยไม:มีเหตุผลอันสมควรทันที ท้ังนี้ หากบริษัทฯ ฝ�าฝ�น
หรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่ง ให7ปรับทางปกครองเป̀นจํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม:ปฏิบัติตามคําสั่ง  

๓. มอบหมายให7สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ7งผลการพิจารณาและคําสั่งให7
ระงับการกระทําท่ีเป̀นการเอาเปรียบผู7บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน�ของบริษัท อมรินทร� เทเลวิชั่น จํากัด ช:องรายการ อมรินทร� 
ทีวี เอชดี (Amarin TV HD) ให7กองทัพบก ซ่ึงเป̀นผู7รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให7บริการโครงข:ายโทรทัศน� ท่ีใช7คลื่นความถ่ี
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ใบอนุญาตเลขท่ี B1–N20001–0005–56 
ซ่ึงช:องรายการ อมรินทร� ทีวี เอชดี (Amarin TV HD) ได7ให7บริการช:องรายการ
ออกอากาศผ:านโครงข:ายกองทัพบกเพ่ือทราบ พร7อมท้ังให7มีหน7าท่ีติดตาม 
กํากับดูแลมิให7ผู7ใช7บริการโครงข:ายมีการกระทําอันเป̀นการเอาเปรียบผู7บริโภค
อีกต:อไป 

 



 ๑๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง กรณี บริษัท อมรินทร� เทเลวิชั่น จํากัด ช:องรายการ 
อมรินทร� ทีวี เอชดี (Amarin TV HD) มีการโฆษณาเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
และการออกอากาศรายการในลักษณะท่ีจัดให7มีข7อความหรือข7อมูล ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ี
รวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพ้ืนท่ีหน7าจอโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : ร,องเรียน กรณีขอให,ตรวจสอบการออกอากาศของช�องรายการโทรทัศน�

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง ๘ (ช�อง ๒๗) นําเสนอเนื้อหารายการเก่ียวกับ
การช้ีชวนให,เล�นหวยและเนื้อหารายการเก่ียวกับไสยศาสตร� : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานต:อกรณี ร7องเรียน กรณีขอให7ตรวจสอบการ

ออกอากาศของช:องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง ๘ (ช:อง ๒๗) 
นําเสนอเนื้อหารายการเก่ียวกับการชี้ชวนให7เล:นหวยและเนื้อหารายการเก่ียวกับ
ไสยศาสตร� โดยให7สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ7งคําสั่งตักเตือนให7บริษัท     
อาร�.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด ผู7รับใบอนุญาตให7ใช7คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง ๘ (ช:อง ๒๗) เพ่ือให7ใช7ความระมัดระวัง
ในการนํ าเสนอรายการให7 มีความเหมาะสม ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการด7านผังรายการและเนื้อหารายการ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง ร7องเรียน กรณีขอให7ตรวจสอบการออกอากาศของ
ช:องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง ๘ (ช:อง ๒๗) นําเสนอ
เนื้อหารายการเก่ียวกับการชี้ชวนให7เล:นหวยและเนื้อหารายการเก่ียวกับ        
ไสยศาสตร� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : ร,องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “แฉ” เม่ือวันจันทร�ท่ี ๒๙ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง GMM 25 
(ช�อง ๒๕) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให7กําหนดโทษปรับทางปกครองแก: บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด  

ซ่ึงเป̀นผู7รับใบอนุญาตให7ใช7คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน 
ในระบบดิจิตอล ช:อง GMM 25 (ช:อง ๒๕) เป`นเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้    
ตามมาตรา ๕๙ (๓) ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) แห:งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการด7านผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
 



 ๑๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง ร7องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “แฉ” เม่ือวันจันทร�ท่ี 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางช:องรายการโทรทัศน�ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  
ช:อง GMM 25 (ช:อง ๒๕) อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. / คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงาน
 ของ กสทช. ด,านกิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การแต�งตั้ งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล�นและความถ่ี        

ภาคประชาชนชุดใหม�แทนชุดเดิมท่ีหมดวาระ : คท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการแต:งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล:นและความถ่ี    

ภาคประชาชนชุดใหม:แทนชุดเดิมท่ีหมดวาระ โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน7าท่ี    
และให7มีวาระการปฏิบัติงาน ๑ ป� นับต้ังแต:วันท่ีมีคําสั่งแต:งต้ัง ซ่ึงเป̀นการใช7อํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห:งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐ ท้ังนี้    
โดยให7ได7รับค:าตอบแทน ค:าเบ้ียประชุม ตามข7อ ๑๔ (๒) ของระเบียบ กสทช.   
ว:าด7วยการประชุม ค:าตอบแทน และค:าใช7จ:ายของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล7วแต:กรณี ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต:งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล:น  
และความถ่ีภาคประชาชน ให7สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามแนวทาง         
มติหลักการของ ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๓  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การแต:งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุ
สมัครเล:นและความถ่ีภาคประชาชนชุดใหม:แทนชุดเดิมท่ีหมดวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : แนวปฏิบัติหลักเกณฑ�วิธีการคืนและการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับ
บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีไม�เต็มกลุ�มกรณีเปCนกลุ�มเลขหมายท่ีมีผู,ใช,บริการ : 
จท. 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบแนวปฏิบัติหลักเกณฑ�วิธีการคืนและการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�
สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีไม:เต็มกลุ:ม กรณีเป̀นกลุ:มเลขหมายท่ีมี
ผู7ใช7บริการ ตามข7อ ๑๙ และข7อ ๒๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ตามผลการพิจารณาของ 



 ๑๗ 
 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด7านกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ   

๒. ไม:อนุญาตให7บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด โอนเลขหมาย
โทรศัพท�สําหรับบริหารโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีไม:ได7ใช7งานให7แก:บริษัท เรียล มูฟ 
จํากัด โดยให7บริษัทฯ ดําเนินการส:งคืน และให7สํานักงาน กสทช. จัดสรรกลุ:ม
เลขหมายดังกล:าว ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดเพ่ิมเติม ตามข7อ ๑๙ 
และข7อ ๒๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคมต:อไป 

๓. เห็นชอบให7สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ7งผู7ให7บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี    
ทุกราย และบริษัทคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท� จํากัด เพ่ือทราบตามข7อ ๑.  
และให7ดําเนินการปรับปรุงระบบให7รองรับกับแนวปฏิบัติหลักเกณฑ�วิธีการคืน
และการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีไม:เต็มกลุ:ม 
กรณีเป̀นกลุ:มเลขหมายท่ีมีผู7ใช7บริการ ให7แล7วเสร็จโดยเร็วต:อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง แนวปฏิบัติหลักเกณฑ�วิธีการคืนและการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีไม:เต็มกลุ:ม กรณีเป̀นกลุ:มเลขหมายท่ีมี
ผู7ใช7บริการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การขอยกเลิกการใช,งานเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท�ระหว�าง

ประเทศ เลขหมาย International Signalling Point Code (ISPC) และเลขหมาย
โทรศัพท�ท่ีมีเลขนํากลุ�ม ๔ หลัก ของบริษัท ทรู อินเตอร�เนช่ันแนล คอมมิวนิเคช่ัน 
จํากัด และการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท�
ระหว�างประเทศ เลขหมาย International Signalling Point Code (ISPC) 
และเลขหมายโทรศัพท�ท่ีมีเลขนํากลุ�ม ๔ หลัก ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล 
คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด : จท. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ี

สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติรับคืนเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท�ระหว:างประเทศ 

หมายเลข ๐๐๖ และ ๐๐๖๐x และเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด7าน
เทคนิคประเภทเลขหมาย International Signalling Point Code (ISPC) 
จํานวน ๖ ค:า และเลขหมายโทรศัพท�ท่ีมีเลขนํากลุ:ม ๔ หลัก (๑๘๐๐) จํานวน 
๑,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท ทรู อินเตอร�เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
โดยให7มีผลต้ังแต:วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

 
 



 ๑๘ 
 

๒. อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท�ระหว:างประเทศ 
หมายเลข ๐๐๖ และ ๐๐๖๐x และเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด7าน
เทคนิคประเภทเลขหมาย International Signalling Point Code (ISPC) 
จํานวน ๖ ค:า และเลขหมายโทรศัพท�ท่ีมีเลขนํากลุ:ม ๔ หลัก (๑๘๐๐) จํานวน 
๑,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล จํากัด โดยให7มีผล
ต้ังแต:วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง การขอยกเลิกการใช7งานเลขหมายโทรคมนาคม
สําหรับบริการโทรศัพท�ระหว:างประเทศ เลขหมาย International Signalling 
Point Code (ISPC) และเลขหมายโทรศัพท�ท่ีมีเลขนํากลุ:ม ๔ หลัก ของบริษัท ทรู 
อินเตอร�เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
สําหรับบริการโทรศัพท�ระหว:างประเทศ เลขหมาย International Signalling Point 
Code (ISPC) และเลขหมายโทรศัพท�ท่ีมีเลขนํากลุ:ม ๔ หลัก ของบริษัท ทรู มูฟ เอช 
ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม : จท.  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเ พ่ิมเติม         

ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน ๔๔,๐๐๐ เลขหมาย ให7แก:
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ       
เลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บริษัท อินฟอร�เมช่ัน ไฮเวย� จํากัด ขอยกเลิกบริการเช�าโครงข�ายใยแก,วนําแสง

แบบ DWDM ภายใต,ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม 
: ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตให7บริษัท อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด ยกเลิกบริการเช:าโครงข:ายใยแก7ว

นําแสงแบบ DWDM ภายใต7ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
เลขท่ี ๓ก/๕๗/๐๐๑ ท้ังนี้ ตามข7อ ๕ และข7อ ๒๓ (๓) ของเง่ือนไขในการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยให7มีผลนับต้ังแต:วันท่ี กสทช. มีมติ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



 ๑๙ 
 

๒. เห็นชอบให7สํานักงาน กสทช. แก7ไขปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาต (ภาคผนวก 
ก ค จ และ ซ) ของบริษัท อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด เพื่อให7สอดคล7องกับ
การยกเลิกบริการดังกล:าว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด ขอยกเลิกบริการ
เช:าโครงข:ายใยแก7วนําแสงแบบ DWDM ภายใต7ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด ขอเพ่ิมจุดเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม : ปท.๑  

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตให7บริ ษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํา กัด เ พ่ิมจุดเชื่อมต:อโครงข:าย

โทรคมนาคมสําหรับการให7บริการอินเทอร�เน็ตเกตเวย�ระหว:างประเทศ     
และบริการชุมสายอินเทอร�เน็ต ภายใต7ใบอนุญาตการให7บริการอินเทอร�เน็ต
เกตเวย�ระหว:างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร�เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข:าย
เป̀นของตนเอง เลขท่ี NTC/INT/II/๐๐๒/๒๕๕๒ และใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๒/๐๐๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบให7สํานักงาน กสทช. แก7ไขปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตของ
ใบอนุญาตการให7บริการอินเทอร�เน็ตเกตเวย�ระหว:างประเทศ และบริการ
ชุมสายอินเทอร�เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข:ายเป̀นของตนเอง เลขท่ี NTC/INT/II/
๐๐๒/๒๕๕๒ ในภาคผนวก ค รูปแบบโครงสร7างโครงข:ายโทรคมนาคม หน7า ค–๓ 
ถึง ค–๔ ข7อ ๒ สถานท่ีต้ังและจุดเชื่อมต:อ เพ่ือความชัดเจนและประโยชน�   
ในการกํากับดูแล โดยจะระบุวันท่ีท่ีประชุม กสทช. มีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยน
เง่ือนไขดังกล:าวเป̀นวันท่ีแก7ไขเง่ือนไขในการอนุญาต 

๓. เห็นชอบให7สํานักงาน กสทช. แก7ไขปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตของ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๒/๐๐๓ 
ของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด ในภาคผนวก ค รูปแบบโครงสร7าง
โครงข:ายโทรคมนาคม ข7อ ๗ สถานท่ีต้ังและจุดเชื่อมต:อ หน7า ค–๘ เพ่ือความ
ชัดเจนและประโยชน�ในการกํากับดูแล โดยจะระบุวันท่ีท่ีประชุม กสทช. มีมติ
อนุมัติการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขดังกล:าวเป̀นวันท่ีแก7ไขเง่ือนไขในการอนุญาต  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด ขอเพ่ิมจุดเชื่อมต:อ
โครงข:ายโทรคมนาคม 

 
 



 ๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : บริษัท สมาร�ทเทอร�แวร� จํากัด ผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให,บริการ : ปท.๒ 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให7บริษัท สมาร�ทเทอร�แวร� จํากัด ขยายระยะเวลาการเริ่มให7บริการ

ออกไปอีก ๖ เดือน นับต้ังแต:วันท่ีครบกําหนดการเปFดให7บริการ (๕ เมษายน 
๒๕๖๐) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง บริษัท สมาร�ทเทอร�แวร� จํากัด ผู7รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให7บริการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : บริษัท ทริปเปpลที บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม : จท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติมในเขต

พ้ืนท่ีภูมิภาค จํานวน ๓,๐๐๐ เลขหมาย ให7แก:บริษัท ทริปเปFลที บรอดแบนด� 
จํากัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง บริษัท ทริปเปFลที บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน) 
ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ขอคืนเลขหมายโทรคมนาคม

สําหรับงานด,านเทคนิคของโครงข�ายโทรคมนาคม ประเภทเลขหมายรหัส
โครงข�ายโทรศัพท�เคล่ือนท่ี (Mobile Network Code : MNC) และขออนุญาต
ใช,งานเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด,านเทคนิคของโครงข�ายโทรคมนาคม 
ประเภทเลขหมายรหัสโครงข�ายโทรศัพท�เคล่ือนท่ี (Mobile Network Code : 
MNC) เพ่ือใช,สําหรับทดสอบทดลองเปCนการช่ัวคราว : จท. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ี

สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติรับคืนเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด7านเทคนิคของโครงข:าย

โทรคมนาคม ประเภทเลขหมายรหัสโครงข:ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (Mobile 
Network Code : MNC) ของบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด 
จํานวน ๔ เลขหมาย ได7แก: หมายเลข ๒๖ ๒๗ ๒๘ และ ๒๙ ท้ังนี้ โดยให7มีผล
ต้ังแต:วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  



 ๒๑ 
 

๒. อนุมัติให7บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ใช7งานเลขหมายโทรคมนาคม
สําหรับงานด7านเทคนิคของโครงข:ายโทรคมนาคม ประเภทเลขหมายรหัสโครงข:าย
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี (Mobile Network Code : MNC) เพ่ือใช7สําหรับทดสอบทดลอง
เป̀นการชั่วคราว จํานวน ๔ เลขหมาย โดยมีระยะเวลาการใช7งานทดสอบเป̀นเวลา 
๑๘๐ วัน นับต้ังแต:วันท่ีได7รับหนังสือแจ7งมติท่ีประชุม กสทช.   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ขอคืน
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด7านเทคนิคของโครงข:ายโทรคมนาคม ประเภท
เลขหมายรหัสโครงข:ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (Mobile Network Code : MNC) 
และขออนุญาตใช7งานเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด7านเทคนิคของโครงข:าย
โทรคมนาคม ประเภทเลขหมายรหัสโครงข:ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (Mobile 
Network Code : MNC) เพ่ือใช7สําหรับทดสอบทดลองเป̀นการชั่วคราว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... : นย. วย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร:างระเบียบ กสทช. ว:าด7วยการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... ตามความเห็น

 คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน 
กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให7นําเสนอประธาน กสทช. ลงนาม 
ในระเบียบ ก:อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให7มีผลบังคับใช7ต:อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ร:างระเบียบ กสทช. ว:าด7วยการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : นายธีรพล อร�ามเพียรเลิศ ร,องเรียนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 

จํากัด กรณีประสบปtญหาถูกเรียกเก็บค�าบริการเสริมจากข,อความส้ัน โดยไม�ได,
สมัครใช,บริการ : รท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ7มครองผู7บริโภคด7านกิจการ
โทรคมนาคม ต:อกรณีนายธีรพล อร:ามเพียรเลิศ ร7องเรียนบริษัท แอดวานซ�    
ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด กรณีประสบปxญหาถูกเรียกเก็บค:าบริการเสริมจาก
ข7อความสั้น โดยไม:ได7สมัครใช7บริการ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 



 ๒๒ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง นายธีรพล อร:ามเพียรเลิศ ร7องเรียนบริษัท แอดวานซ� 
ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด กรณีประสบปxญหาถูกเรียกเก็บค:าบริการเสริมจาก
ข7อความสั้น โดยไม:ได7สมัครใช7บริการ 

๒. ในการนําเสนอเรื่องร7องเรียนในกรณีต:อๆ ไปให7ท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
ขอให7สํานักงาน กสทช. นําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด7านกิจการโทรคมนาคม พิจารณาให7ความเห็นก:อนนําเสนอทุกครั้ง   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณากล่ันกรองโครงการท่ีขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจาก

กองทุนฯ โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปv ๒๕๕๘ (ตามมติคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐) : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการพิจารณากลั่นกรองโครงการท่ีขอรับการส:งเสริมและสนับสนุนเงิน

จากกองทุนฯ โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําป� ๒๕๕๘ (ตามมติคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. ไม:เห็นชอบโครงการท่ีได7คะแนนตํ่ากว:าเกณฑ�การพิจารณาความเหมาะสม    

ทางเทคนิค จํานวน ๔ ราย จํานวนเงินท้ังสิ้น ๑๑๐,๔๘๙,๕๗๘ บาท ดังนี้ 
๑.๑ โครงการศึกษาการใช7คลื่นความถ่ีร:วมกันในย:าน ๕๐–๕๔ MHz ระหว:าง

กิจการเคลื่อนท่ี กิจการประจําท่ี และกิจการวิทยุสมัครเล:น รหัสโครงการ 
B๒–๐๐๑/๖–๕๘ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม: จํานวนเงิน 
๖,๙๙๑,๓๑๓.๐๐ บาท  

๑.๒ โครงการศึกษาการใช7ประโยชน�จากคลื่นความถ่ีย:าน ๕๐–๕๔ MHz   
รหัสโครงการ B๒–๐๐๓/๖–๕๘ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล7าเจ7าคุณทหาร
ลาดกระบัง จํานวนเงิน ๕,๕๐๑,๒๐๐.๐๐ บาท  

๑.๓ โครงการน7องดู ดี ดูแลสิทธิผู7บริ โภคสื่อดิจิตอลทีวี  (โครงการ ๒)        
รหัสโครงการ B๒–๐๐๑/๗–๕๘ สํานักส:งเสริมและบริการวิชาการ     
พระจอมเกล7าเจ7าคุณทหารลาดกระบัง จํานวนเงิน ๔๘,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

๑.๔ โครงการเสริมสร7างความรู7แก:ประชาชนเพ่ือให7มีความสามารถในการ     
รู7เท:าทันสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� รหัสโครงการ B๒–๐๐๒/๗–๕๘ 
สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร:ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย) 
จํานวนเงิน ๔๙,๙๔๗,๐๖๕.๐๐ บาท  

 
 
 



 ๒๓ 
 

๒. รับทราบกรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
มอบหมายให7สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับแก7ขอบเขตงาน (TOR) ของโครงการ
เสริมสร7างความรู7แก:ประชาชนเพ่ือให7มีความสามารถในการรู7 เท:าทันสื่อ       
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�ให7มีความสมบูรณ� ก:อนจะนําเสนอต:อ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร�กองทุนฯ และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ          
เพ่ือพิจารณาต:อไป 

อนึ่ง สําหรับโครงการศึกษาการใช7ประโยชน�จากคลื่นความถ่ี ๕๐–๕๔ MHz   
รหัสโครงการ B๒–๐๐๒/๖–๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ 
จํานวนเงิน ๔,๖๙๘,๗๓๑.๑๘ บาท เป̀นโครงการศึกษาการใช7ประโยชน�จาก  
คลื่นความถ่ี ๕๐–๕๔ MHz ท่ีผ:านเกณฑ�การพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิค 
จากคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ท่ีประชุม กสทช. 
ได7มีมติเอกฉันท�เห็นว:า โดยท่ีคลื่นความถ่ี ๕๐–๕๔ MHz เป̀นคลื่นความถ่ีท่ีใช7สําหรับ
หน:วยงานความม่ันคง และเป̀นโครงการท่ียังไม:ได7รับความเห็นจากหน:วยงาน  
ด7านความม่ันคง กอปรกับในขณะนี้กองทัพบกได7ยื่นฟ�องต:อศาลปกครองเพ่ือขอให7
เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม:บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติให7ระงับการดําเนินโครงการดังกล:าว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองโครงการท่ีขอรับการส:งเสริม
และสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําป� ๒๕๕๘ (ตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : ประกาศการรับข,อเสนอโครงการ กิจกรรมหรือการดําเนินการ ประเภทท่ี ๑ 

ประจําปv ๒๕๖๑ ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให7เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง ประกาศการรับข7อเสนอ

โครงการ กิจกรรมหรือการดําเนินการประเภทท่ี ๑ ประจําป� ๒๕๖๑ ของกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน�สาธารณะ ออกไป เพ่ือให7กรรมการ กสทช. ได7ศึกษาในรายละเอียด
อย:างรอบคอบ ท้ังนี้ ให7สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา   
ในครั้งต:อไป  

 
 
 



 ๒๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : แนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนโครงการประเภทท่ี ๒ โครงการ
มุ�งเน,นการบรรลุความสําเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประจําปv ๒๕๖๑ จํานวนเงิน ๖๗๐ ล,านบาท 
: ทบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนโครงการประเภทท่ี ๒ 

โครงการมุ:งเน7นการบรรลุความสําเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประจําป� ๒๕๖๑ จํานวนเงิน    
๖๗๐ ล7านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. การกําหนดสัดส:วนการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ   

กระจายเสียงฯ ในการสนับสนุนโครงการประเภทท่ี ๒ ภายใต7กรอบวงเงิน 
๖๗๐ ล7านบาท โดยกําหนดสัดส:วนการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ โดยเทียบเคียงจากการแบ:งสัดส:วนในป� ๒๕๕๘ ดังนี้  
๑.๑ ภารกิจด7านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� จํานวน ๒๐๐ ล7านบาท 
๑.๒ ภารกิจด7านกิจการโทรคมนาคม จํานวน ๒๐๐ ล7านบาท 
๑.๓ ภารกิจด7านบริหารคลื่นความถ่ีฯ จํานวน ๗๐ ล7านบาท 
๑.๔ ภารกิจด7านการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ

กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ จํานวน ๒๐๐ ล7านบาท 
๒. กําหนดเกณฑ�การจัดทําข7อเสนอโครงการประเภทท่ี ๒ ของแต:ละภารกิจ ดังนี้ 

๒.๑ ข7อเสนอโครงการจะต7องไม:ใช:ภารกิจประจํา และจะต7องไม:ซํ้าซ7อนกับ 
การของบประมาณของสํานักงาน กสทช.  

๒.๒ ระยะเวลาการจัดทําข7อเสนอโครงการ ๓ เดือน ตามปฏิทินท่ีได7รับ   
ความเห็นชอบจาก กสทช. ต้ังแต:เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๓ ไม:กําหนดวงเงินรายโครงการและระยะเวลาดําเนินโครงการ โดยให7
ผู7รับผิดชอบในการเขียนขอบเขตงานเป̀นผู7กําหนดวงเงินและระยะเวลา
ดําเนินโครงการ โดยพิจารณาจากสาระสําคัญของโครงการเป̀นสําคัญ 

๒.๔ ในการพิจารณากําหนดรูปแบบวิธีการดําเนินงานจัดสรรเงินของโครงการ
ประเภทท่ี ๒ ว:าจะดําเนินการด7วยวิธีประกวดแข:งขัน ประกวดราคา  
หรือทําความตกลง ให7สายงานเป̀นผู7ระบุไว7 ในข7อเสนอโครงการ        
โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร�กองทุนฯ 
จะได7พิจารณาความเหมาะสมเป̀นรายโครงการอีกครั้งหนึ่ง ก:อนนําเสนอ
ให7คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
พิจารณาต:อไป 

๓. มอบหมายให7สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประสานผู7แทนจากสายงาน
ตามภารกิจของ กสทช. ดําเนินการจัดทําขอบเขตงานโครงการ และนําเสนอ
ต:อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร�กองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เพ่ือพิจารณาต:อไป 



 ๒๕ 
 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง แนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนโครงการ
ประเภทท่ี ๒ โครงการมุ:งเน7นการบรรลุความสําเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประจําป� ๒๕๖๑ จํานวนเงิน 
๖๗๐ ล7านบาท 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : การกําหนดเลขหมายรหัสโครงข�าย (Network Code) ให,แก�บริษัท อสมท 

จํากัด (มหาชน) : คณะทํางานดําเนินการกําหนดเลขหมายรหัสโครงข�ายฯ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข7างมาก (ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค�ฯ กสทช. 

พันโท ดร. พีระพงษ�ฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ และ 
กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติอนุญาตให7บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ใช7เลขหมาย
รหัสโครงข:าย (Network Code) เลขหมาย ๐๖ และ ๐๗ สําหรับใช7ใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� เพ่ือให7บริการโทรทัศน�ระบบบอกรับสมาชิก 
โดยใช7เทคโนโลยี BWA ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
โดยกําหนดเง่ือนไขการใช7งานเลขหมายรหัสโครงข:าย (Network Code) สําหรับ
การใช7งานของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ให7ใช7สําหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� สําหรับ

การให7บริการโทรทัศน�บอกรับสมาชิกบนโครงข:ายกระจายเสียงและโทรทัศน� 
ตามท่ีได7รับอนุญาตเท:านั้น  

๒. ให7ใช7สําหรับคลื่นความถ่ีท่ีได7รับอนุญาต ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และให7บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)       
ใช7คลื่นความถ่ีประกอบกิจการด7วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการท้ังหมด
หรือบางส:วน หรือยินยอมให7บุคคลอ่ืนเป̀นผู7 มีอํานาจใช7งานคลื่นความถ่ี
ดังกล:าวแทนมิได7  
ท้ังนี้ ให7สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการใช7งานของบริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) ให7สอดคล7องตามท่ีได7รับอนุญาต 

ท่ีประชุมเสียงข7างน7อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส:งให7ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง การกําหนดเลขหมายรหัสโครงข:าย (Network Code) 
ให7แก:บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
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๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๔๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน 
๒๕๖๐ ขอให7บันทึกความเห็นไว7ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๓.๖ ดังนี้ 
“๑. คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมมีความเห็นว:า การจัดสรรเลขหมาย 

MNC ไม:อยู:ในอํานาจของตน แต:เสนอให7 กสทช. ใช7ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยอนุโลม 
จึงมีประเด็นท่ีต7องพิจารณาว:า การจัดสรรเลขหมาย MNC ให7กับ      
การประกอบกิจการโทรทัศน�บอกรับสมาชิกนั้น ทาง กสทช. ใช7อํานาจ
ตามประกาศดังกล:าวได7หรือไม: เนื่องจากเป̀นประกาศท่ีอาศัยอํานาจ 
ตามกฎหมายองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ และกฎหมายการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเท:านั้น และตามข7อ ๕ ของประกาศฯ ได7นิยามเลขหมาย
โทรคมนาคมว:าหมายถึงเลขหมายท่ีจัดสรรเพ่ือการโทรคมนาคมเท:านั้น 
และเลขหมาย MNC ตามข7อ ๖๒ ผู7มีสิทธิขอรับการจัดสรรต7องเป̀นผู7รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเท:านั้น แม7คณะอนุกรรมการฯ 
จะเลี่ยงว:าให7 กสทช. ใช7อํานาจตามข7อ ๘ วรรคสาม ท่ีว:าการจัดสรรเพ่ือ
บริการอ่ืนใดให7เป̀นอํานาจของคณะกรรมการได7 แต:ในวรรคดังกล:าวระบุ
ชัดเจนว:า ให7เป̀นอํานาจของคณะกรรมการท่ีจะกําหนดหลักเกณฑ� 
มาตรการ หรือแนวทางในการดําเนินการเป̀นการชั่วคราว มิใช:ให7คณะกรรมการ
ใช7อํานาจจัดสรรตามอําเภอใจ 

๒. มีการกล:าวอ7างว:า กสทช. ได7เคยมีมติจัดสรรเลขหมายกรณีนี้ไปแล7ว   
ครั้งนี้เป̀นเพียงการพิจารณาปรับเปลี่ยนเลขหมาย เป̀นเรื่องในทางปฏิบัติ
เท:านั้น แต:ก็ยังมีประเด็นต7องพิจารณาว:า ในการประชุมครั้งนั้น อํานาจ
ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเป̀นของ กทค. อํานาจ
ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�
เป̀นของ กสท. การท่ีท่ีประชุม กสทช. มีมติจัดสรรเป̀นการใช7อํานาจใด
และจัดสรรตามประกาศใด จึงมีประเด็นว:าการจัดสรรท่ีกล:าวอ7างนั้นยังมี
ปxญหาความชอบด7วยกฎหมาย เพราะจัดสรรโดยผู7ท่ีไม:มีอํานาจตามกฎหมาย 
และไม:มีบทอาศัยอํานาจตามประกาศใด 

๓. ยิ่งไปกว:านั้น การจัดสรรเลขหมาย MNC เพ่ือให7ประกอบกิจการโทรทัศน�
บอกรับสมาชิกแบบใช7คลื่นความถี่ในกรณีนี้ ยังมีประเด็นความชอบ   
ด7วยกฎหมายในการถือครองคลื่นความถ่ี เนื่องด7วยตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�และระยะเวลาการแจ7งรายละเอียดการใช7ประโยชน� 
คลื่นความถ่ีและเหตุแห:งความจําเป̀นในการถือครองคลื่นความถ่ีเพ่ือการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� และระเบียบ กสทช. 
ว:าด7วยการตรวจสอบความชอบด7วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญา ต:างกําหนดให7อํานาจในการพิจารณาความชอบด7วยกฎหมาย
เป̀นของ กสท. ซ่ึง กสท. มีมติแล7วว:า ผู7ถือครองสิ้นสิทธิในการถือครองคลื่นฯ 
แม7หลังจากนั้น กสทช. จะอ7างเหตุว:าการพิจารณาดังกล:าวมีประเด็นต7อง
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พิจารณาใหม: เนื่องจากเป`นความคาบเกี่ยวกันของเทคโนโลยี จึงตั้ง
คณะทํางานข้ึนมา แต:ปรากฏว:าคณะทํางานมิได7พิจารณาประเด็นความ
คาบเก่ียวของเทคโนโลยี แต:กลับพิจารณาสาระสําคัญท่ี กสท. ผู7มีอํานาจ
ตามกฎหมายพิจารณาไปแล7ว และเสนอให7 กสทช. มีมติแตกต:างออกไป 
ท้ังท่ี กสทช. ไม:มีอํานาจพิจารณา จึงได7มีการเสนอให7 กสท. พิจารณาใหม: 
ผลปรากฏว:า กสท. มีมติต:างไปจากเดิม ด7วยคะแนนเสียง ๓ ต:อ ๒ 
อย:างไรก็ตาม ตามระเบียบข7อบังคับการประชุม กสทช. นั้น การพิจารณาใหม:
ต7องใช7เสียงสองในสามของกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู: เม่ือ กสท. ประกอบด7วย
กรรมการห7าคน เสียงท่ีจะเปลี่ยนแปลงมติเดิมได7จึงต7องมีไม:น7อยกว:า ๔ เสียง 
มติ ๓ ต:อ ๒ จึงไม:มีผลเป̀นการยกเลิกมติท่ีให7ผู7ถือครองคลื่นสิ้นสิทธิในการ
ถือครองคลื่นฯ แต:อย:างใด ในชั้นนี้จึงต7องถือว:า ผู7ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
MNC ไม:มีสิทธิในคลื่นความถ่ีท่ีจะใช7ประกอบกิจการ นอกจากนั้น 
ปรากฏข7อเท็จจริงด7วยว:า กสท. ได7มีการพิจารณาเหตุแห:งความจําเป̀น 
ในการถือครองคลื่นความถ่ี ตามระเบียบ กสทช. ว:าด7วยหลักเกณฑ�การ
พิจารณาความจําเป̀นการใช7คลื่นความถ่ี และกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่น
ความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็ไม:พบ
เหตุแห:งความจําเป̀นในการถือครองคลื่น และตรวจสอบไม:พบการใช7
คลื่นความถ่ีแต:อย:างใด อีกท้ังอํานาจในการพิจารณาประเด็นดังกล:าว 
ตามประกาศ ก็เป̀นอํานาจของ กสท. ในขณะนั้น จึงสรุปได7ว:า การดําเนินการ
ตามมาตรา ๘๒ และ ๘๓ แห:งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พบว:า ผู7ขอรับการจัดสรรเลขหมายสิ้นสิทธิในการถือครองคลื่นความถ่ี 
จึงไม:สามารถขอรับการจัดสรรเลขหมาย MNC ได7 

๔. ท7ายท่ีสุดแล7ว แม7 กสทช. เสียงข7างมากจะยังคงจัดสรรเลขหมายให7การ
ประกอบกิจการโทรทัศน�บอกรับสมาชิกแบบใช7คลื่นความถ่ีในกรณีนี้  
โดยอ7างว:าผู7ขอรับมีสิทธิในการใช7คลื่นความถ่ี แต:สํานักงาน กสทช. ก็ยังคง
มีหน7าท่ีตรวจสอบว:า สิทธิในการถือครองคลื่นความถ่ีเดิมเป̀นสิทธิเฉพาะ
บางย:านความถ่ี และบางพ้ืนท่ีให7บริการเท:านั้น การเปFดบริการโทรทัศน�
บอกรับสมาชิกที่ต:างไปจากสิทธิเดิมที่อ7างว:ามีอยู: ก็เป`นการไม:ชอบด7วย
กฎหมายอยู:ดี”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการงบประมาณของสํานักงาน กสทช. (ฉบับท่ี ....) 

พ.ศ. .... : นย. ยย.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการร:างระเบียบ กสทช. ว:าด7วยการงบประมาณของสํานักงาน 

กสทช. (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
ระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้  โดยให7รับข7อคิดเห็นของท่ีประชุมไปปรับปรุงร:างระเบียบดังกล:าวให7     
เหลือเพียงฉบับเดียว เพ่ือให7สะดวกในการทําความเข7าใจ และนําเสนอประธาน 
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กสทช. เพ่ือลงนามในระเบียบก:อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให7มี
ผลบังคับใช7ต:อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๗ เรื่อง ร:างระเบียบ กสทช. ว:าด7วยการงบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. ....  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ : หนังสือช้ีแจงความเห็นสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน เรื่อง โครงการ        

จัดให,มีบริการอินเทอร� เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ี        
ในพ้ืนท่ีชายขอบ : ถท. 
 

มติท่ีประชุม  ๑. รับทราบเรื่องสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ7งสํานักงานการตรวจเงินแผ:นดิน 
(สตง.) เพ่ือชี้แจงตามประเด็นความเห็นของ สตง. เรื่อง โครงการจัดให7มี 
บริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีชายขอบ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. ให7สํานักงาน กสทช. ดําเนินการจ7างบริการโครงการจัดให7มีบริการอินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีชายขอบ ท้ังนี้ เพ่ือให7
เป̀นไปตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง หนังสือชี้แจงความเห็นสํานักงานการตรวจเงินแผ:นดิน 
เรื่อง โครงการจัดให7มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท� 
เคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีชายขอบ 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๔๙ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน 
๒๕๖๐ ขอให7บันทึกความเห็นไว7ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๓.๘ ดังนี้ 

“ตามหนังสือชี้แจง สตง. เรื่องการดําเนินโครงการจัดให7มีบริการอินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูงฯ ท่ีสํานักงาน กสทช. รายงานมานั้น มีสาระสําคัญว:า อัตราค:าบริการ
จะใช7สูตร Retail price–x โดยผู7ชนะการประกวดราคาจะคํานวณเสนอภายใน 
๙๐ วันนับจากวันท่ีลงนามในสัญญา นอกจากนี้ ประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ�
และวิธีการให7บริการโครงข:ายสายแบบแยกส:วนฯ ซ่ึงกําหนดให7คิดค:าต7นทุน
โครงข:ายได7ในสัดส:วนร7อยละ ๗๐ และอีกร7อยละ ๓๐ เป̀นต7นทุนจากค:าใช7จ:ายอ่ืน เช:น 
ด7านการตลาด เป̀นต7น ทําให7อัตราค:าบริการของโครงการจะไม:เกิน ๒๐๐ บาท นั้น 

ผมเห็นว:า หากอ7างอิงตามประกาศ กทช. ฉบับดังกล:าว จะกลายเป̀นว:า 
งบประมาณโครงการท่ี กสทช. สนับสนุนอาจไม:ถึงร7อยละ ๗๐ เพราะในส:วนนี้
คือต7นทุนโครงข:าย ดังนั้น หากผู7ชนะการประกวดราคานําทรัพยากรมาสมทบ
เพ่ือลงทุนในโครงข:าย จะทําให7สัดส:วนงบประมาณของ กสทช. ลดลงไปอีก 
อาจเป`นช:องทางให7อัตราค:าบริการสุดท7ายเกิน ๒๐๐ บาทได7 จึงจําเป`นท่ี
สํานักงาน กสทช. จะต7องเจรจากับผู7ชนะการประกวดราคาทุกราย เพ่ือให7ได7
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ความชัดเจนก:อนการลงนามในสัญญา แทนท่ีจะรอถึง ๙๐ วันนับจากวันท่ี   
ลงนามในสัญญา เพราะจะทําให7เกิดความไม:ชัดเจนในการประกาศอัตราค:าบริการ 
จนเป̀นเหตุให7ในที่สุดประชาชนไม:ได7รับบริการในราคาถูก ตามที่ สตง.    
แสดงความห:วงกังวลได7” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๙ : การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือต�อต,าน

อากาศยานไร,คนขับ (UAV Jammer) ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และ
อนุมัติหลักการให,การอนุญาตการใช,คล่ืนความถ่ีวิทยุท่ีมีกําลังส�งสูงในการส�ง
สัญญาณเพ่ือควบคุมอากาศยานไร,คนขับ ในภารกิจการถวายความปลอดภัย
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร   
มหาภูมิพลอดุลยเดช : ยย. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนสํานักงานตํารวจแห:งชาติในการจัดหา

เครื่องมือต:อต7านอากาศยานไร7คนขับ (UAV Jammer) ตามความจําเป`น 
ภายในวงเงิน ๑๕ ล7านบาท โดยให7เบิกจ:ายจากงบประมาณรายจ:ายประจําป� 
๒๕๖๐ ของสํานักงาน กสทช. รายการเงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเป̀น 
ท้ังนี้ โดยให7สํานักงานตํารวจแห:งชาติเป̀นผู7ดําเนินการจัดหาเครื่องมือดังกล:าว  

๒. อนุมัติในหลักการให7การอนุญาตการใช7คลื่นความถ่ีวิทยุท่ีมีกําลังส:งสูงในการ 
ส:งสัญญาณเพ่ือควบคุมอากาศยานไร7คนขับเช:นเดียวกับวิทยุสื่อสารเพ่ือภารกิจ
การถวายความปลอดภัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

๓. มอบหมายให7คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด7านกิจการ
โทรคมนาคมทําหน7าท่ีในการให7อนุญาตการใช7คลื่นความถ่ีและการอนุญาต
เก่ียวกับอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข7องต:อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๙ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัดหา
เครื่องมือต:อต7านอากาศยานไร7คนขับ (UAV Jammer) ของสํานักงานตํารวจแห:งชาติ 
และอนุมัติหลักการให7การอนุญาตการใช7คลื่นความถ่ีวิทยุท่ีมีกําลังส:งสูงในการ   
ส:งสัญญาณเพ่ือควบคุมอากาศยานไร7คนขับ ในภารกิจการถวายความปลอดภัย 
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

 
 
 
 



 ๓๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๐ : การพิจารณาเห็นชอบการนําเสนองบประมาณรายจ�ายท่ีจําเปCน (ข้ันต่ํา)   
และงบประมาณรายจ�ายท่ีผูกพันต�อเนื่องในปv ๒๕๖๑ ของสํานักงาน กสทช. 
ให,คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติพิจารณาให,ความเห็น  
: ยย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบเรื่อง การนําเสนองบประมาณรายจ:ายท่ีจําเป̀น (ข้ันตํ่า) และงบประมาณ

รายจ:ายท่ีผูกพันต:อเนื่องในป� ๒๕๖๑ ของสํานักงาน กสทช. เพ่ือจัดส:งให7
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติพิจารณาให7ความเห็น   
ก:อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอนุ มัติ  ท้ังนี้  เ พ่ือให7 เ ป̀นไปตาม
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. งบประมาณรายจ:ายท่ีจําเป̀น (ข้ันตํ่า) จํานวน ๒,๐๗๕.๒๗๑ ล7านบาท  
๒. งบประมาณรายจ:ายท่ีผูกพันต:อเนื่องในป� ๒๕๖๑ จํานวน ๑,๗๔๔.๗๘๙ ล7านบาท 

ท้ังนี้ สําหรับงบประมาณรายจ:าย แผนงาน และโครงการใหม: ให7สํานักงาน 
กสทช. นําเสนอกรรมการ กสทช. ชุดใหม:เพ่ือพิจารณาต:อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑๐ เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบการนําเสนองบประมาณ
รายจ:ายท่ีจําเป̀น (ข้ันตํ่า) และงบประมาณรายจ:ายท่ีผูกพันต:อเนื่องในป� ๒๕๖๑ 
ของสํานักงาน กสทช. ให7คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ
พิจารณาให7ความเห็น 

 
ประธาน ได7แจ7งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ในวันพุธท่ี ๔ ตุลาคม 

๒๕๖๐ พร7อมกล:าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล:าวปFดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.  
 
 
                  
        


