
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 

วันพุธท่ี ๒๓ สิงหาคม 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. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๖. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๗.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู,ไม�เข,าประชุม 
 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ ติดภารกิจ 
๒. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา ติดภารกิจ 
 
ผู,เข,าร�วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ,าหน,าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก4กเกียรติกุล ผู6อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู6อํานวยการส9วน  
   รักษาการในตําแหน9งผู6อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู6อํานวยการส9วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู6อํานวยการส9วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู6อํานวยการส9วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๖. นางนภาพร  เก9งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙.  นางสาวนภาภรณ�  ล6ออัศจรรย� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค�กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ9มมณี ลูกจ6าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ช้ีแจง 
 

๑. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ� ผู6อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒. นางอัจฉรา  ปDณยวณิช ผู6อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๓. นายเสน9ห�  สายวงศ� ผู6อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
  และรักษาการในตําแหน9งผู6อํานวยการสํานักมาตรฐาน 
  และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๔. นายสมบัติ  ลีลาพตะ  ผู6อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� 
  และรักษาการในตําแหน9งผู6อํานวยการสํานักกิจการโทรทัศน� 
  ในระบบดิจิตอล 
๕. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู6อํานวยการสํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง 
  และโทรทัศน� 
๖. นายสุทธิศักด์ิ  ตันตะโยธิน ผู6อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๗. นายวเรศ  บวรสิน ผู6อํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๘. นายนิพนธ�  จงวิชิต ผู6เชี่ยวชาญ (ช ๒)  
  รักษาการในตําแหน9งผู6จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๙. นายประถมพงศ�  ศรีนวล ผู6 อํานวยการส9วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร

โทรคมนาคม 
๑๐. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู6อํานวยการส9วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี    
๑๑. นางสาวอริสรา  มาพบสุข ผู6อํานวยการส9วน สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๒. นายสุภพล  จรูญวณิชกุล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี    
๑๓. นายสุปรีย�  เทียนทํานูล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึง
  และเพ่ือสังคม 
๑๔. นางสาวรุจิรัตน�  โกยกุล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึง
  และเพ่ือสังคม 
๑๕. นายจิราวัฒน�  แช9มชัยพร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักทรัพยากรบุคคล 



๓ 
 

๑๖. นางสาวสุชารีย�  ช9างทอง  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๗. นางสาวภัคจิรา  มีศิลารัตน� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๘. นายสิทธิ  สามิภักด์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล9าวเปIดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 
 ๑. เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เปKนประธานในพิธีทําบุญตักบาตร

ข6าวสารอาหารแห6งแด9พระสงฆ� เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ6าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ หลังจากนั้น ประธาน กสทช. 
กรรมการ กสทช. และผู6บริหารสํานักงาน กสทช. ได6ลงนามถวายพระพรแด9   
สมเด็จพระนางเจ6าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙  ณ บริเวณห6องโถง 
อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช.   

                       ๒. เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. ได6เข6าร9วมพิธี “รื้อถอนเสาไฟฟPา 
ถนนมหานครแห9งอาเซียน โครงการถนนพหลโยธิน” ณ บริเวณด6านหน6าสวนจตุจักร  
โดยมีรัฐมนตรีว9าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ� เผ9าจินดา) เปKนประธาน 
ในพิธี ท้ังนี้  เนื่องจากได6 มีการลงนามบันทึกข6อตกลงความร9วมมือระหว9าง   
สํานักงาน กสทช.  การไฟฟPานครหลวง  กรุงเทพมหานคร สํานักงานตํารวจแห9งชาติ 
และสมาคมโทรคมนาคมแห9งประเทศไทย ในการเปลี่ยนระบบสายไฟฟPาและสายสื่อสาร
โทรคมนาคมแบบสายอากาศเปKนระบบสายใต6ดิน กอปรกับได6รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการเตรียมการด6านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให6ดําเนินการ
โครงการนําร9องบูรณาการนําสายสื่อสารลงใต6ดินโครงการถนนพหลโยธิน       
เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให6สวยงามและสร6างความม่ันคง     
ในการจ9ายกระแสไฟฟPา รวมท้ังเปKนการสนับสนุนมหานครแห9งอาเซียน โดยมีการ 
รื้อถอนเสาไฟฟPาโซนท่ี ๑ จากห6าแยกลาดพร6าว - คลองบางซ่ือ ในวันดังกล9าวด6วย 
ซ่ึงเสาไฟฟPาท่ีรื้อถอนดังกล9าวจะได6นําไปใช6ประโยชน�บริเวณริมตลิ่งทะเลบางขุนเทียน 
เพ่ือเสริมสร6างความแข็งแรง ซ่ึงนับว9าเปKนเรื่องท่ีดี                          

                       ๓. วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. พร6อมด6วยเลขาธิการ กสทช.     
รองเลขาธิการ กสทช. และผู6บริหารสํานักงาน กสทช. ร9วมพิธีทําบุญตักบาตร
อาหารแห6งร9วมกับรัฐบาล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ6าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา 
ณ ลานพระราชวังดุสิต หลังจากนั้น ประธาน กสทช. และผู6บริหารสํานักงาน กสทช. 



๔ 
 

ไปร9วมลงนามถวายพระพรแด9สมเด็จพระนางเจ6าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ    
ในรัชกาลท่ี ๙  ณ พระบรมมหาราชวัง   

                       ๔. วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เปKนประธานในพิธีเปIดงานการจัด
กิจกรรมและนิทรรศการ ๖ ปT กสทช. ด6านกิจการโทรคมนาคม ณ อาคารหอประชุม 
สํานักงาน กสทช. โดยมีการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข6อ “๖ ปT กสทช. พัฒนากิจการ
โทรคมนาคม สู9ยุคไทยแลนด� ๔.๐” โดยมี กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค�ฯ        
กสทช. รศ.ประเสริฐฯ  กสทช. ประวิทย�ฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ เปKนวิทยากร
ในการเสวนาฯ โดยสํานักงาน กสทช. ได6จัดกิจกรรมดังกล9าวข้ึนในระหว9างวันท่ี    
๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุม สํานักงาน กสทช. ซ่ึงเปKนไปด6วย
ความเรียบร6อย   

 ๕. ประธาน กสทช. แจ6งท่ีประชุมเพ่ือขอหารือกรรมการ กสทช. เรื่องการจัดส9งเอกสาร
เพ่ือบรรจุเข6าวาระการประชุม ท้ังนี้ สืบเนื่องจากท่ีประชุม กสทช. ได6เคยมีมติ
เรื่องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข6าวาระการประชุม กสทช. แต9โดยที่ขณะนี้
มีเรื่องเร9งด9วนท่ีเสนอเข6ามาเปKนจํานวนมาก จึงขอให6คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ได6พิจารณาบริหารจัดการเรื่องวันเวลาในการประชุมของ
คณะอนุกรรมการกลั ่นกรองงานฯ โดยจะขอปIดรับเรื ่อง ในวันพฤหัสบดี    
เวลา ๑๖.๐๐ น. ก9อนจะมีการประชุมในสัปดาห�ถัดไป ยกเว6นในกรณีท่ีมีเรื่องจําเปKน
เร9งด9วน ท้ังนี้ เพ่ือจะได6มีเวลาในการผลิตเอกสารในวันศุกร�และจัดส9งให6กรรมการ
ทุกท9านในวันจันทร� เพ่ือให6ได6มีเวลาศึกษารายละเอียดเอกสารวาระการประชุม
ได6อย9างครบถ6วน   

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ  
 ๒. เห็นชอบให6คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด6านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน� และด6านกิจการโทรคมนาคม พิจารณาบริหารจัดการเรื่อง
วันเวลาในการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานฯ เพ่ือให6การเสนอเรื่อง
ต9อท่ีประชุม กสทช. เปKนไปอย9างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ โดยกําหนดปIดรับเรื่อง   
ท่ีจะเสนอขอบรรจุเข6าในวาระการประชุม กสทช. ในวันพฤหัสบดี เวลา ๑๖.๐๐ น. 
ก9อนจะมีการประชุมในสัปดาห�ถัดไป ตามท่ีประธาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ     
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :  รายงานผลการปฎิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ) 

ประจําเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ) 

ประจําเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ท9าน ได6แก9    
นายสมัคร  เชาวภานันท�  นายสุนทร  เหมทานนท�  และนายภาณุ ต9อตระกูล  ท้ังนี้    
ตามข6อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว9าด6วยการจ6างท่ีปรึกษา ผู6ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู6ช9วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช.           
พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ�นันท�) 

ไตรมาสท่ี ๒ ประจําปC ๒๕๖๐ (ระหว�างวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
: กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย 

จิตรภาษ�นันท�) ระหว9างวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ท9าน 
ได6แก9 พลตรี ชัยณรงค� เชิดชู  พลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ� และนายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห� 
ท้ังนี้ ตามข6อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว9าด6วยการจ6างท่ีปรึกษา ผู6ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู6ช9วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘    

และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ : มท. ทท.     
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได6แต9งต้ังเจ6าพนักงานผู6ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให6เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก6ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการดําเนินการไกล� เกล่ียข,อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ : รท. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล9เกลี่ยข6อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
 ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ตามข6อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว9าด6วย
 การไกล9เกลี่ยข6อพิพาทระหว9างผู6รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 และผู6ร6องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  :  สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห�งชาติ แจ,งผลการพิจารณารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปC ๒๕๕๙ : ยย. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห9งชาติ แจ6งผลการพิจารณา

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปT ๒๕๕๙ และสรุปสาระสําคัญ ประเด็น
ข6อสังเกตและข6อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห9งชาติ พร6อมท้ัง คําแถลง/
ชี้แจงของสํานักงาน กสทช. และคําอภิปรายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห9งชาติ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :  ผลการหารือจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากรณีปGญหาการนับวาระ
 การดํารงตําแหน�งของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน : บย.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ6งผลการพิจารณา เรื่องเสร็จท่ี 

๙๙๐/๒๕๖๐ ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕) กรณีปDญหาการนับวาระการ
ดํารง ตําแหน9งของคณะกรรมการติดตามและประเ มินผลการปฏิ บั ติงาน           
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานผลการรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างแผนแม�บทกิจการ
 โทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ : คณะทํางานจัดทําแผนแม�บทกิจการโทรคมนาคม วท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างแผนแม9บทกิจการ

โทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : การส้ินผลการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๗๓      
 ท่ีจัดสรรให,แก� บริษัท วิซาร�ด โซลูช่ัน จํากัด : จท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการสิ้นผลการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๗๓  

ท่ีจัดสรรให6แก9 บริษัท วิซาร�ด โซลูชั่น จํากัด โดยให6มีผลต้ังแต9วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ เปKนต6นไป ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙   : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๑๒ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามข6อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ระหว9างวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของผู6ยื่นต9ออายุการทดลองประกอบ



๗ 
 

กิจการท่ียื่นเอกสารครบถ6วน และไม9ปรากฏประวัติว9ามีการออกอากาศขัดต9อ
เง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๑๐๔ สถานี ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๓๘ สถานี 
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๕๔ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๑๒ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : รายงานการออกอากาศข�าวในพระราชสํานักของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรทัศน�ท่ีให,บริการเปMนการท่ัวไป เม่ือวันศุกร�ท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ : ปส.๒. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการออกอากาศข9าวในพระราชสํานักของผู6รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน�ท่ีให6บริการเปKนการท่ัวไป ของบริษัท ไทยบรอดคาสต้ิง จํากัด         
ช9องรายการ เวิร�คพอยท� ทีวี และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด ช9องรายการ 
GMM25 เม่ือวันศุกร�ท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑   : ช้ีแจงข,อขัดข,องทางเทคนิคท่ีไม�สามารถออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก   

ตามเวลาท่ีกําหนด จึงจําเปMนต,องเปล่ียนแปลงเวลาออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก 
ของบริษัท ทริปเปNล วี บรอดคาสท� จํากัด (ช�องรายการไทยรัฐทีวี) : ปส.๒   

   
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข9าวในพระราชสํานักของ บริษัท     

ทริปเปIล วี บรอดคาสท� จํากัด (ช9องรายการไทยรัฐทีวี) ในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เนื่องจากเกิดปDญหาทางเทคนิคสําหรับการออกอากาศข9าวในพระราชสํานัก     
จึงทําให6ไม9สามารถออกอากาศในเวลาปกติได6 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒  : รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการขยาย

โครงข�ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : คณะทํางานติดตามและกํากับ
ดูแลการขยายโครงข�ายฯ จส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานติดตามและกํากับดูแล  

การขยายโครงข9ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓  : แผนการประชาสัมพันธ�การยุติการรับส�งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบแอนะล็อก 

ของสถานีโทรทัศน�สีกองทัพบก ช�อง ๗ : จส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบแผนการประชาสัมพันธ�การยุติการรับส9งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบ        

แอนะล็อก ของสถานีโทรทัศน�สีกองทัพบก ช9อง ๗ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : การนําส�งเงินค�าธรรมเนียมใบอนุญาตให,ใช,คล่ืนความถ่ี เพ่ือให,บริการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ งวดท่ี ๔ : จส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสถานะการนําส9งเงินค9าธรรมเนียมใบอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ี  

เพ่ือให6บริการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ งวดท่ี ๔ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาคําร,องขอเปล่ียนแปลงข,อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได,รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด,านกิจการกระจายเสียง  ปส.๑ 

   
มติท่ีประชุม อนุมัติให6ผู6รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงเปลี่ยนแปลง     

ข6อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓๑ สถานี ท่ีได6รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด6านกิจการกระจายเสียง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่องการพิจารณาคําร6องขอเปลี่ยนแปลงข6อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได6รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒  : บริษัท ทีวีดี เซอร�วิสเซส จํากัด ขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ 55 CHANNEL : 

คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด,านกิจการโทรทัศน� ปส.๒   
 
มติท่ีประชุม อนุญาตให6บริษัท ทีวีดี เซอร�วิสเซส จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช9องรายการจาก 

55 CHANNEL เปKน CHANNEL 55  ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด6านกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ               ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง บริษัท ทีวีดี เซอร�วิสเซส จํากัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช9องรายการ     
55 CHANNEL   

  



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓  : บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี จํานวน 
๒ ช�องรายการ : คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด,านกิจการโทรทัศน� ปส.๒ 

 

มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตให6ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�       
เพ่ือให6บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี ของบริษัท มี บรอดแคสต้ิง 
จํากัด จํานวน ๒ ช9องรายการ ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต 
ด6านกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑.๑ ช9องรายการ Universal Channel  เลขท่ีใบอนุญาต B1-S21040-0071-60 
วันท่ีอนุญาตให6ยกเลิกประกอบกิจการ (วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)  

 ๑.๒ ช9องรายการ Syfy เลขท่ีใบอนุญาต B1-S21040-0069-60 วันท่ีอนุญาต    
ให6ยกเลิกประกอบกิจการ (วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

๒. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ6งบริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด    
ให6ดําเนินการเก่ียวกับค9าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� และแจ6งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต9วันท่ีได6รับหนังสือแจ6ง    

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให6บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม9ใช6
คลื่นความถ่ี จํานวน ๒ ช9องรายการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔  : การอนุญาตให,บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๕ ช�องรายการ : 
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด,านกิจการโทรทัศน� ปส.๒ 

 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให6ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให6บริการโทรทัศน�ท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๕ ช9องรายการ แก9บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด  
โดยให6มีอายุใบอนุญาต ๕ ปT นับต้ังแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามความเห็น
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด6านกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให6สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร6อมแจ6งเง่ือนไข
การเปKนผู6ให6บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก เพ่ือให6ผู6รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

๒. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
(ปส.๒) จัดส9งผังรายการให6สํานักคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน� (บส.) เพ่ือใช6ในการกํากับดูแลด6านการคุ6มครองผู6ใช6บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู6ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) เพ่ือใช6ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ    



๑๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การอนุญาตให6บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให6บริการโทรทัศน�ท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๕ ช9อง
รายการ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕  : การอนุญาตให,บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๔๐ ช�องรายการ : 
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด,านกิจการโทรทัศน� ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให6ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให6บริการโทรทัศน�ท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี 

แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๔๐ ช9องรายการ แก9บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด 
โดยให6มีอายุใบอนุญาต ๒ ปT นับต้ังแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามความเห็น
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด6านกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให6สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร6อมแจ6งเง่ือนไข
การเปKนผู6ให6บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก เพ่ือให6ผู6รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

๒. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
(ปส.๒) จัดส9งผังรายการให6สํานักคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน� (บส.) เพ่ือใช6ในการกํากับดูแลด6านการคุ6มครองผู6ใช6บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู6ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) เพ่ือใช6ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การอนุญาตให6บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให6บริการโทรทัศน�ท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๔๐ ช9องรายการ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖  : การอนุญาตให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุWป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการโทรทัศน�

ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ AUSTRALIA PLUS 
TELEVISION : คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด,านกิจการโทรทัศน� ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให6ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให6บริการโทรทัศน�ท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี 

แบบบอกรับสมาชิก ช9องรายการ AUSTRALIA PLUS TELEVISION แก9บริษัท 
ทรู วิชั่นส� กรุ4ป จํากัด โดยให6มีอายุใบอนุญาต ๕ ปT นับต้ังแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ ตามความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด6านกิจการโทรทัศน� 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให6สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร6อมแจ6งเง่ือนไขการเปKนผู6ให6บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม9ใช6คลื่น
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให6ผู6รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 



๑๑ 
 

๒. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
(ปส.๒) จัดส9งผังรายการให6สํานักคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน� (บส.) เพ่ือใช6ในการกํากับดูแลด6านการคุ6มครองผู6ใช6บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู6ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) เพ่ือใช6ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การอนุญาตให6บริษัท ทรู วิชั่นส� กรุ4ป จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให6บริการโทรทัศน�ท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช9องรายการ 
AUSTRALIA PLUS TELEVISION 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗  : การอนุญาตให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุWป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการโทรทัศน�

ท่ี ไม� ใช,ค ล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๑๑ ช�องรายการ : 
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด,านกิจการโทรทัศน� ปส.๒   

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให6ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให6บริการโทรทัศน�ท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี 

แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๑๑ ช9องรายการ แก9บริษัท ทรู วิชั่นส� กรุ4ป จํากัด 
โดยให6มีอายุใบอนุญาต ๒ ปT นับต้ังแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามความเห็น
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด6านกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให6สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร6อมแจ6งเง่ือนไข
การเปKนผู6ให6บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก เพ่ือให6ผู6รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

๒. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
(ปส.๒) จัดส9งผังรายการให6สํานักคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน� (บส.) เพ่ือใช6ในการกํากับดูแลด6านการคุ6มครองผู6ใช6บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู6ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) เพ่ือใช6ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การอนุญาตให6บริษัท ทรู วิชั่นส� กรุ4ป จํากัด ประกอบกิจการ  
เพ่ือให6บริการโทรทัศน�ท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๑๑ ช9องรายการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘  : การอนุญาตให,บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๗ ช�องรายการ : 
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด,านกิจการโทรทัศน� ปส.๒ 

 



๑๒ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให6ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให6บริการโทรทัศน�ท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๗ ช9องรายการ แก9บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จํากัด 
โดยให6มีอายุใบอนุญาต ๒ ปT นับต้ังแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามความเห็น
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด6านกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให6สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร6อมแจ6งเง่ือนไข
การเปKนผู6ให6บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก เพ่ือให6ผู6รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

๒. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
(ปส.๒) จัดส9งผังรายการให6สํานักคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน� (บส.) เพ่ือใช6ในการกํากับดูแลด6านการคุ6มครองผู6ใช6บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู6ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) เพ่ือใช6ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การอนุญาตให6บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จํากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให6บริการโทรทัศน�ท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๗ 
ช9องรายการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙  : การอนุญาตให,บริษัท ไทย แซทเทิลไลท� ทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ

ให,บริการโทรทัศน� ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๕ ช�องรายการ 
: คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด,านกิจการโทรทัศน� ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให6ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให6บริการโทรทัศน�ท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี 

แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๕ ช9องรายการ  แก9บริษัท ไทย แซทเทิลไลท� ทีวี จํากัด 
โดยให6มีอายุใบอนุญาต ๕ ปT นับต้ังแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามความเห็น
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด6านกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให6สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร6อมแจ6งเง่ือนไขการเปKนผู6ให6บริการ
โทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให6ผู6รับ
ใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

๒. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
(ปส.๒) จัดส9งผังรายการให6สํานักคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน� (บส.) เพ่ือใช6ในการกํากับดูแลด6านการคุ6มครองผู6ใช6บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู6ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) เพ่ือใช6ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ   

  



๑๓ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การอนุญาตให6บริษัท ไทย แซทเทิลไลท� ทีวี จํากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให6บริการโทรทัศน�ท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๕ 
ช9องรายการ     

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐  : การขอเปล่ียนแปลงเวลาออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก สําหรับถ�ายทอดสด

การแข�งขันมอเตอร�สปอร�ต มอเตอร�ไซค� ชิงแชมป̀โลก ของช�องรายการ 3 SD : ปส.๒    
 
มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตให6บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จํากัด ช9องรายการ 3 SD เปลี่ยนแปลง

เวลาการออกอากาศข9าวในพระราชสํานัก โดยเริ่มเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น.  
ภายหลังจบการถ9ายทอดสดการแข9งขันมอเตอร�สปอร�ต มอเตอร�ไซค� ชิงแชมป�โลก 
The 2017 MotoGP World Championship  ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐      
และวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒.  เห็นชอบในหลักการมอบอํานาจให6ประธาน กสทช. เปKนผู6 พิจารณาอนุญาต    
เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข9าวในพระราชสํานัก สําหรับกรณี
เรื่องท่ีได6ผ9านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด6านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�เรียบร6อยแล6ว โดยไม9ต6องนําเสนอ  
ท่ีประชุม กสทช.  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข9าวในพระราชสํานัก 
 สําหรับถ9ายทอดสดการแข9งขันมอเตอร�สปอร�ต มอเตอร�ไซค� ชิงแชมป�โลก      
 ของช9องรายการ 3 SD 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การขอเปล่ียนแปลงเวลาการออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก ของบริษัท อสมท 
       จํากัด (มหาชน) กรณีการถ�ายทอดสด “ทรท. การแข�งขันกีฬาซีเกมส� ครั้งท่ี ๒๙” 

จํานวน ๒ วัน : ปส.๒   
 
มติท่ีประชุม อนุญาตให6บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศน�โมเดิร�นไนน� ทีวี และ

ช9องรายการ MCOT HD) เปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข9าวในพระราชสํานัก 
ภายหลังเสร็จสิ้นการถ9ายทอดสด “ทรท. การแข9งขันกีฬาซีเกมส� ครั้งที่ ๒๙” 
จํานวน ๒ วัน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ – ๒๑.๕๘ น. 
๒. วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลาประมาณ ๒๐.๔๐ – ๒๑.๔๐ น.  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม  
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข9าว
ในพระราชสํานัก ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กรณีการถ9ายทอดสด “ทรท. 
การแข9งขันกีฬาซีเกมส� ครั้งท่ี ๒๙” จํานวน ๒ วัน 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การขอเปล่ียนแปลงเวลาการออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก สําหรับการ
ถ�ายทอดสดการแข�งขันฟุตบอลของช�องรายการ True4U (ทรูโฟร�ยู) วันท่ี ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ : ปส.๒   
 

มติท่ีประชุม อนุญาตให6บริษัท ทรูโฟร�ยู สเตชั่น จํากัด ช9องรายการ True4U (ทรูโฟร�ยู)  
เปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข9าวในพระราชสํานัก สําหรับการถ9ายทอดสด
การแข9งขันฟุตบอล โดยจะเริ่มออกอากาศเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. จํานวน ๒ วัน 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ภายหลังจบการถ9ายทอดสดการแข9งขันฟุตบอล  

การกุศลชิงโล9พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระหว9าง ทีมบางกอกกล4าส เอฟซี กับ ทีมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด  

๒. วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ภายหลังจบการถ9ายทอดสดการแข9งขันฟุตบอล    
โตโยต6า ไทย ลีก ๒๐๑๗ ระหว9าง ทีมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด กับ ทีมแบงค็อก 
ยูไนเต็ด  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข9าวในพระราชสํานัก 
สําหรับการถ9ายทอดสดการแข9งขันฟุตบอลของช9องรายการ True4U (ทรูโฟร�ยู) 
วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓  : การแจ,งเปล่ียนแปลงเวลาออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก ท่ีดําเนินการ

ออกอากาศแล,วในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. 
ของบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด� บรอดคาสติ้ง จํากัด ช�องรายการ พีพีทีวี 
(PPTV) : ปส.๒    

   
มติท่ีประชุม อนุญาตให6บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด� บรอดคาสต้ิง จํากัด ช9องรายการ พีพีทีวี 

(PPTV) เปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข9าวในพระราชสํานัก โดยเริ่มเวลา
ประมาณ ๒๓.๐๐ น. ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ภายหลังจบการถ9ายทอดสด
การแข9งขันฟุตบอลพรีเมียร�ลีก 2017/2018  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การแจ6งเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข9าวในพระราชสํานัก  
ท่ีดําเนินการออกอากาศแล6ว ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ 
๒๓.๐๐ น. ของบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด� บรอดคาสต้ิง จํากัด ช9องรายการ  
พีพีทีวี (PPTV) 

 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔  : การขอเล่ือนเวลาการออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก ของบริษัท กรุงเทพ
 โทรทัศน�และวิทยุ จํากัด (สถานีโทรทัศน�สีกองทัพบก ช�อง ๗ และช�องรายการ 
 7 HD) : ปส.๒    
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบการขอเลื่อนเวลาการออกอากาศข9าวในพระราชสํานักของบริษัท 

กรุงเทพโทรทัศน�และวิทยุ จํากัด (สถานีโทรทัศน�สีกองทัพบก ช9อง ๗ และ
ช9องรายการ 7 HD) ในวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๔๕ – ๒๐.๐๐ น.  
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. อนุญาตให6บริษัท กรุงเทพโทรทัศน�และวิทยุ  จํากัด (สถานีโทรทัศน�สี
กองทัพบก ช9อง ๗ และช9องรายการ 7 HD) เลื่อนเวลาการออกอากาศ
ข9าวในพระราชสํานัก โดยเริ่มเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ – ๒๑.๑๕ น. ภายหลัง
จบการถ9ายทอดสดการแข9งขันฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกโซนเอเชีย ๑๒ ทีม 
สุดท6าย ระหว9างทีมชาติไทย กับ ทีมชาติอิรัก ในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การขอเลื่อนเวลาการออกอากาศข9าวในพระราชสํานัก 
ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน�และวิทยุ จํากัด (สถานีโทรทัศน�สีกองทัพบก ช9อง ๗ 
และช9องรายการ 7 HD) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : คําขอให,พิจารณาเปNดสถานีวิทยุโทรทัศน� DMC : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบคําขอของ นายสมศักด์ิ พุกพิบูลย� กรณีขอให6 กสทช. พิจารณาเปIดสถานี

วิทยุโทรทัศน� DMC ของมูลนิธิศึกษาธรรมเพ่ือสิ่งแวดล6อม ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 ๒. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
(ปส.๒) มีหนังสือแจ6งให6นายสมศักด์ิ พุกพิบูลย�  เพ่ือทราบว9าเนื่องจากมูลนิธิ  
ศึกษาธรรมเพ่ือสิ่งแวดล6อม ได6ยื่นฟPองต9อศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดํา    
ท่ี ๖๗/๒๕๖๐ เปKนคดีพิพาทเก่ียวกับคําสั่งให6การอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน� DMC ของมูลนิธิศึกษาธรรมเพ่ือสิ่งแวดล6อมสิ้นสุดลงไม9ชอบด6วยกฎหมาย 
ซ่ึงปDจจุบันคดีนี้อยู9ระหว9างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ดังนั้น ในชั้นนี้
จึงต6องรอผลการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองกลางในคดีดังกล9าว  

  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง คําขอให6พิจารณาเปIดสถานีวิทยุโทรทัศน� DMC 
 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การพิจารณาแนวทางดําเนินการ กรณี สมาคมผู,ประกอบกิจการสถานีวิทยุเอฟเอ็ม
ภาคใต,เสนอข,อเรียกร,องเก่ียวกับการต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 
: คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด,านกิจการกระจายเสียง  ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบแนวทางการดําเนินการกรณี สมาคมผู6ประกอบกิจการสถานีวิทยุ  

เอฟเอ็มภาคใต6เสนอข6อเรียกร6องเก่ียวกับการต9ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการ ตามบทวิเคราะห�ของสํานักงาน กสทช. ในข6อ ๔.๒.๑ – ๔.๒.๔     
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ     

 ๒. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. จัดประชุมชี้แจงทําความเข6าใจเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) รวมจํานวน ๒ ครั้ง เพ่ือให6เกิด
ความเข6าใจท่ีถูกต6องแก9กลุ9มผู6ทดลองประกอบกิจการ และเพ่ือให6เกิดการ
แลกเปลี่ยนข6อมูลและความคิดเห็น อันจะเปKนประโยชน�ต9อการพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ�กฎหมายให6เหมาะสมต9อไป  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การพิจารณาแนวทางดําเนินการ กรณี สมาคมผู6ประกอบ
กิจการสถานีวิทยุเอฟเอ็มภาคใต6เสนอข6อเรียกร6องเก่ียวกับการต9ออายุใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ 

บริการทางธุรกิจ ซ่ึงได,รับอนุมัติให,เปล่ียนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ของกลุ�มคนวิทยุชุมชนตําบลตะเคียนเตี้ย สถานีวิทยุกระจายเสียง
วิทยุชุมชนตําบลตะเคียนเตี้ย รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๐๙๐ : คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาอนุญาตด,านกิจการกระจายเสียง ปส.๑  

   
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให6ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ

บริการทางธุรกิจ แก9ห6างหุ6นส9วนจํากัด โสพล สเตชั่น ตามความเห็น
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด6านกิจการกระจายเสียง ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 ๒. อนุญาตให6เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง จากเดิม “วิทยุชุมชน
ตําบลตะเคียนเต้ีย” เปKน “วิทยุกระจายเสียงโสพลสเตชั่นเรดิโอ”     

 ๓. เห็นชอบให6ผู6ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แจ6งเปลี่ยนแปลง
ข6อมูลใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให6สอดคล6อง
กับประเภทและข6อมูลการทดลองประกอบกิจการท่ีได6รับอนุมัติให6เปลี่ยนแปลง
ต9อไป  

 ๔. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. ดําเนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ พร6อมท้ังกําหนดเง่ือนไข



๑๗ 
 

การทดลองประกอบกิจการและเปลี ่ยนแปลงข6อมูล ในใบอนุญาต   
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ของผู6ยื่นคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร6อมมีหนังสือแจ6งผลการพิจารณา
ให6ผู6ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทราบต9อไป   

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได6รับอนุมัติให6เปลี่ยนแปลงประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของกลุ9มคนวิทยุชุมชนตําบลตะเคียนเต้ีย 
สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนตําบลตะเคียนเต้ีย รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๐๙๐  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : การพิจารณาแก,ไข ปรับปรุง มาตรา ๒๐ แห�งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ : ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบมติคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด6านกฎหมาย กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงเห็นว9าการเสนอแก6ไขกฎหมายว9าด6วยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� กสท. จะต6องปฏิบัติให6เปKนไปตาม
บทบัญญัติแห9งรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐     
และพระราชกฤษฎีกาว9าด6วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ6งกรมประชาสัมพันธ�เพ่ือทราบ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด6านกฎหมาย กสทช. และขอให6
ยืนยันความเห็นตามท่ีได6มีการประชุมร9วมกันกับคณะอนุกรรมการพิจารณา
สัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปKนการใช6คลื่นความถ่ีด6านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ท้ังนี้ เม่ือสํานักงาน กสทช. ได6รับหนังสือ
ยืนยันจากกรมประชาสัมพันธ�เรียบร6อยแล6ว ให6ดําเนินการตามมาตรา ๗๗ 
แห9งรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกา
ว9าด6วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘     

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง การพิจารณาแก6ไข ปรับปรุง มาตรา ๒๐ แห9งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                               ๒. กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๑๖๙ ลงวันท่ี ๕ กันยายน   
๒๕๖๐ ขอให6บันทึกความเห็นไว6ในหมายเหตุท6ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๑๘ ดังนี้ 

  “ผมมีข6อสังเกตต9อการพิจารณาแก6ไข ปรับปรุง มาตรา ๒๐ แห9งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามท่ี
กรมประชาสัมพันธ�ได6มีหนังสือส9งถึงสํานักงานเพ่ือให6ทบทวนและแก6ไข
กฎหมายดังกล9าว รายละเอียด ดังนี้  



๑๘ 
 

     ๑. ผมเห็นว9ากรมประชาสัมพันธ�เปKนหน9วยงานภายใต6สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ดังนั้นสํานักนายกรัฐมนตรีจึงควรเปKนหน9วยงานท่ีเสนอแนวทาง  
แก6ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ต9อคณะรัฐมนตรีโดยตรง เนื่องจากเปKน
หน9วยงานท่ีได6รับผลกระทบ นอกจากนี้ในกรณีท่ี กสทช. เปKนผู6พิจารณาและ
เสนอแก6ไขกฎหมายในส9วนท่ีเก่ียวข6องกับรายได6และลักษณะการประกอบ
กิจการของหน9วยงานรัฐ ซ่ึงเปKนผู6ประกอบกิจการเอง อาจกระทบต9อ
แนวนโยบายภาพรวมในการกํากับการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน�ในภาพรวมได6  

     ๒. ส9วนในด6านสาระซ่ึงมีแนวทางแก6ไขมาตรา ๒๐ แห9งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือให6
กรมประชาสัมพันธ�หารายได6ได6อย9างเพียงพอต9อการประกอบกิจการ
เช9นเดียวกับท่ีกฎหมายกําหนดให6ไว6เฉพาะฝ�ายความม่ันคงนั้น อาจเปKนกรณีท่ี
ทําให6หน9วยงานรัฐต9างๆ อ6างเหตุและความสําคัญเพ่ือให6สามารถหารายได6และ
กําหนดลักษณะการประกอบกิจการตามต6องการได6 ซ่ึงผมเห็นว9าจะก9อให6เกิด
ปDญหาในการทํางานของหน9วยงานรัฐท่ีจะเข6าแข9งขันกับเอกชน ซ่ึงจะขัดแย6ง
กับแนวทางการทํางานและบทบาทของหน9วยงานรัฐท่ีผ9านมา”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : บริษัท แอดวานซ� ไวเลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ขอโอนสิทธิการให,บริการผู,ใช,บริการ
 ไปยัง บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด และขอยกเลิกการให,บริการ
 โครงข�ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี : ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให6บริษัท แอดวานซ� ไวเลส เน็ทเวอร�ค จํากัด โอนสิทธิการให6บริการ

ผู6ใช6บริการไปยัง บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด ท้ังนี้ ต้ังแต9
วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปKนต6นไป ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู6ใช6บริการของบริษัท แอดวานซ� ไวเลส เน็ทเวอร�ค 
จํากัด กรณียกเลิกการให6บริการโครงข9ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับ
กิจการท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  ๓. อนุมัติให6บริษัท แอดวานซ� ไวเลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ยกเลิกการให6บริการ
โครงข9ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี 
ท้ังนี้ ต้ังแต9วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปKนต6นไป ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง บริษัท แอดวานซ� ไวเลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ขอโอนสิทธิ      
การให6บริการผู6ใช6บริการไปยัง บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด        
และขอยกเลิกการให6บริการโครงข9ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับ
กิจการท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี 

 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : การแก,ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ
 โทรทัศน� : มส. 
  
มติท่ีประชุม  อนุมติให
แก
ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน�
 จํานวน ๒ คณะ ซ่ึงเป)นการใช
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ 
  แห.งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก
ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้      
 1. คณะอนุกรรมการคุ
มครองผู
บริโภคด
านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  
  ๑.๑ ให6 นายณัฎฐพงศ� พงศ�เจริญสุข  พ6นจากการเปKนอนุกรรมการ  
  ๑.๒ แต9งต้ัง นายเผด็จ หงส�ฟPา  เปKนอนุกรรมการ  
 2. คณะอนุกรรมการส.งเสริมและกํากับการแข.งขันด
านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน�  
  ๒.๑ ให6 นายเผด็จ หงส�ฟPา  พ6นจากการเปKนอนุกรรมการ  
  ๒.๒ แต9งต้ัง นายณัฎฐพงศ� พงศ�เจริญสุข  เปKนอนุกรรมการ  
 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต.งต้ังคณะอนุกรรมการคุ
มครองผู
บริโภคด
านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� และคณะอนุกรรมการส.งเสริมและกํากับการแข.งขัน
ด
านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ให
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามแนวทาง
มติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 
วาระท่ี 5.3 และนําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามในคําสั่งแต9งต้ังต9อไป  

  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง การแก6ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจ
 กระจายเสียงและโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : เรื่องร,องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ต�างคนต�างคิด” 
 เม่ือวันพุธท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน     
 ในระบบดิจิตอล ช�อง Amarin TV HD (ช�อง ๓๔) มีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด6านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ท่ีมีต9อเรื่องร6องเรียนกรณีการตรวจสอบ
พบการออกอากาศรายการ “ต9างคนต9างคิด” เม่ือวันพุธท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ทางช9องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช9อง Amarin TV HD (ช9อง ๓๔)  
มีเนื้อหาไม9เหมาะสม โดยให6มีหนังสือแจ6ง บริษัท อมรินทร� เทเลวิชั่น จํากัด 
ผู6รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช9องรายการ 
Amarin TV HD  เพ่ือเชิญมากล9าวตักเตือนขอให6ใช6ความระมัดระวังและตรวจสอบ
การออกอากาศรายการท่ีอาจขัดต9อกฎหมาย  

 



๒๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง เรื่องร6องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“ต9างคนต9างคิด” เม่ือวันพุธท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางช9องรายการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช9อง Amarin TV HD (ช9อง ๓๔) มีเนื้อหาไม9เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : เรื่องร,องเรียน กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ๘ สถานี ไม�ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

สําหรับผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กรณี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต : ผส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให6ยุติเรื่องร6องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ๘ สถานี ไม9ปฏิบัติตาม

แนวปฏิบัติสําหรับผู6รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เนื่องจากไม9มี
พยานหลักฐานท่ีฟDงได6ว9าสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง ๘ สถานี ออกอากาศ 
ไม9เปKนไปตามแนวปฏิบัติดังกล9าวข6างต6น ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. เห็นชอบให6กําหนดค9าปรับทางปกครองแก9บริษัท แฟมิลี่เรดิโอ จํากัด ผู6รับ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการธุรกิจ  
เนื่องจากบริษัทฯ ได6กระทําความผิดตามมาตรา ๓๘ แห9งพระราชบัญญัติ    
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให6ปรับ    
ทางปกครองเปKนเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ตามมาตรา ๕๙ (๑) ประกอบมาตรา 
๕๗ (๒) แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม  
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง เรื่องร6องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ๘ สถานี       
ไม9ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู6รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร    
เสด็จสวรรคต 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : เรื่องร,องเรียน กรณีการออกอากาศการ�ตูนแอนนิเมช่ันเรื่อง Beelzebub 
 ทางช�องรายการโทรทัศน� ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ช�อง GANG CARTOON 
 CHANNEL มีการเผยแพร�ภาพการสูบบุหรี่ : ผส. 
   
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให6สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ6ง บริษัท โรส เอ็นเตอร�เทนเม6นท� 

คอร�ปอเรชั่น จํากัด ผู6รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน�แบบไม9ใช6คลื่นความถ่ี 
ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู6สูงอายุ คนพิการ และผู6ด6อยโอกาส ช9องรายการ 



๒๑ 
 

GANG CARTOON CHANNEL เพ่ือขอความร9วมมือให6ใช6ความระมัดระวัง    
และตรวจสอบการออกอากาศภาพท่ีเก่ียวกับการสูบบุหรี่อย9างเคร9งครัด     
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. มอบหมายให6ฝ�ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด6านผังและเนื้อหารายการ 
ดําเนินการรวบรวมข6อมูล ข6อเท็จจริง และข6อกฎหมายท่ีเก่ียวข6อง เพ่ือใช6ในการ
กําหนดหลักเกณฑ�และกฎหมายท่ีเก่ียวข6องกับการนําเสนอภาพการสูบบุหรี่
ต9อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง เรื่องร6องเรียน กรณีการออกอากาศการ�ตูนแอนนิเมชั่นเรื่อง 
Beelzebub ทางช9องรายการโทรทัศน�ท่ีไม9ใช6คลื่นความถ่ี ช9อง GANG CARTOON 
CHANNEL มีการเผยแพร9ภาพการสูบบุหรี่  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒   : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   
 ด,านกิจการโทรคมนาคม 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : สรุปผลการรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข,องกับ

การใช,คล่ืนความถ่ีในกิจการประจําท่ี และการใช,งานในลักษณะ Programme 
Making and Special Events (PMSE) จํานวน ๔ ฉบับ : คภ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ กสทช.      

ท่ีเก่ียวข6องกับการใช6คลื่นความถ่ีในกิจการประจําท่ี และการใช6งานในลักษณะ 
Programme Making and Special Events (PMSE) จํานวน ๔ ฉบับ 
พร6อมผลการพิจารณา/แนวทางดําเนินการต9อไปของสํานักงาน กสทช.     
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให6สํานักงาน กสทช. นําไป
เผยแพร9ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต9อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข6องกับการใช6คลื่น
ความถ่ีในกิจการประจําท่ี และการใช6งานในลักษณะ Programme Making 
and Special Events (PMSE) จํานวน ๔ ฉบับ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๒.๑ ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ กิจการประจําท่ี ย9านความถ่ี 

๒ กิกะเฮิรตซ�  
๒.๒ ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ สําหรับการใช6งานในลักษณะ 

Programme Making and Special Events (PMSE) ย9านความถ่ี  
๒ กิกะเฮิรตซ�    

๒.๓ ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ สําหรับการใช6งานในลักษณะ 
Programme Making and Special Events (PMSE) ย9านความถ่ี  
๘ กิกะเฮิรตซ� 



๒๒ 
 

๒.๔ ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ี
สําหรับการใช6งานในลักษณะ Programme Making and Special 
Events (PMSE)   

ท้ังนี้ ให6นําประกาศดังกล9าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก9อนนําไป     
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให6มีผลบังคับใช6ต9อไป 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง สรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ 
กสทช. ท่ีเก่ียวข6องกับการใช6คลื่นความถ่ีในกิจการประจําท่ี และการใช6งาน       
ในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จํานวน ๔ ฉบับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลานําส�งรายงาน
 บัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปCบัญชี ๒๕๕๙  :  นท. 
   

มติท่ีประชุม เห็นชอบให6บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขยายระยะเวลานําส9ง
รายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปTบัญชี ๒๕๕๙ ออกไปอีก
เปKนระยะเวลา ๔๕ วัน นับจากวันท่ีได6รับหนังสือแจ6งมติท่ีประชุม กสทช.      
จากสํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห9งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ      

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลา
นําส9งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปTบัญชี ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การพิจารณาให,ความเห็นชอบร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกํากับดูแล

การรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม เพ่ือนําไปรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะ : วท. 
 

มติท่ีประชุม                ๑.  ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร9างประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ   

 ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให6มีการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ เพ่ือให6เปKนไปตามมาตรา ๒๘ แห9งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต9อไป  

  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม    
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง การพิจารณาให6ความเห็นชอบร9างประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม เพ่ือนําไปรับฟDง
ความคิดเห็นสาธารณะ 



๒๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : บริษัท ทรู ลีสซ่ิง จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก  :  จท.  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๗๙ ให6แก9     

บริษัท ทรู ลีสซ่ิง จํากัด ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง บริษัท ทรู ลีสซ่ิง จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�
แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : มูลนิธิมหากุศลใต,เต็กเซ่ียงตึ้งนครศรีธรรมราช ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 

หมายเลข ๑๑๖๓ ให6แก9มูลนิธิด6านการช9วยเหลือและบรรเทาอุบัติภัย      
ท่ีให6บริการรับแจ6งเหตุฉุกเฉินและช9วยเหลือผู6ประสบเหตุท่ีมีเขตพ้ืนท่ีให6บริการ
เฉพาะแต9ละจังหวัดใช6เลขหมายร9วมกัน ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๖๓ ให6แก9
มูลนิธิมหากุศลใต6เต็กเซ่ียงต้ึงนครศรีธรรมราช โดยให6ใช6เฉพาะภายในจังหวัด
นครศรีธรรมราชเท9านั้น และให6ได6รับการยกเว6นค9าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรศัพท�แบบสั้น ท้ังนี้ ตามข6อ ๗๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง ค9าธรรมเนียม
เลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง มูลนิธิมหากุศลใต6เต็กเซ่ียงต้ึงนครศรีธรรมราช ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน

๔ หลัก : จท. 
 

มติท่ีประชุม อนุ มั ติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๘๑ ให6แก9         
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 



๒๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : มูลนิธิแม�กอเหนี่ยว (ฉื่อเซ่ียงตึ้ง) ยะลา ขอใช,เลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน 
หมายเลข ๑๑๖๓ ร�วมกับ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท�งเซียเซ่ียงตึ้ง) หาดใหญ� : จท.  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให6มูลนิธิแม9กอเหนี่ยว (ฉ่ือเซ่ียงต้ึง) ยะลา ใช6เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น 

หมายเลข ๑๑๖๓ ร9วมกับ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท9งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ9 
และให6ได6รับการยกเว6นค9าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก ของมูลนิธิ   
แม9กอเหนี่ยว (ฉ่ือเซ่ียงต้ึง) ยะลา โดยสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุญาตให6ใช6   
เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้นด6วยวิธีท่ีเหมาะสมแก9หน9วยงานอ่ืน ในจังหวัดยะลา   
ท่ีมีวัตถุประสงค�เดียวกันในการใช6เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง มูลนิธิแม9กอเหนี่ยว (ฉื่อเซี่ยงตึ้ง) ยะลา ขอใช6เลขหมาย
โทรศัพท�แบบสั้น หมายเลข ๑๑๖๓ ร9วมกับมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท9งเซียเซ่ียงต้ึง) 
หาดใหญ9 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส� จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�

แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๘๒ ให6แก9
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส� จํากัด ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ    
เลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส� จํากัด ขอรับการจัดสรร  
เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : บริษัท ฟCนิกซ� ฟู~ด อิมปอร�ต เอ็กซ�ปอร�ต จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๘๐ ให6แก9 
บริษัท ฟTนิกซ� ฟู�ด อิมปอร�ต เอ็กซ�ปอร�ต จํากัด ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง บริษัท ฟTนิกซ� ฟู�ด อิมปอร�ต เอ็กซ�ปอร�ต จํากัด ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 

 



๒๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�
สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม  : จท. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติมในเขต

พื้นที่ภูมิภาค จํานวน ๕๒,๐๐๐ เลขหมาย ให6แก9บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต 
คอร�ปอเรชั่น จํากัด  ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรชั่น จํากัด ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : การดําเนินภารกิจ “การจัดให,มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ

เพ่ือสังคม (USO)” ตามคําส่ังหัวหน,าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ และตาม
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข,อง และการตอบข,อช้ีแจงสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 
เรื่อง โครงการจัดให,มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ี
ในพ้ืนท่ีชายขอบ : ถท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ในการจัดทําคําชี้แจงต9อประเด็น

ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ9นดิน (สตง.) เรื่อง โครงการจัดให6มีบริการ
อินเทอร� เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีชายขอบ       
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้  โดยให6รอผลการพิจารณาของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ9นดิน ต9อประเด็นคําชี้แจงของสํานักงาน กสทช.     
ก9อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้ง    

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง การดําเนินภารกิจ “การจัดให6 มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO)” ตามคําสั่ง
หัวหน6าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ และตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข6อง 
และการตอบข6อชี้แจงสํานักงานการตรวจเงินแผ9นดิน เรื่อง โครงการจัดให6มี
บริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีชายขอบ 

 ๒.  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๑๗๑ ลงวันท่ี ๕ กันยายน   
๒๕๖๐ ขอให6บันทึกความเห็นไว6ในหมายเหตุท6ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๑๑ ดังนี้ 

  “ผมมีข6อสังเกตต9อการพิจารณาต9อวาระนี้ว9า ในการดําเนินภารกิจ “การจัดให6มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO)” ตามท่ี
สํานักงานเสนอมานั้น มีข6อท่ีควรระมัดระวังในบางกรณี เพราะในมุมมอง
เศรษฐศาตร�ถือเปKนการทํางานท่ีไม9มีกลไกตลาดรองรับ จึงจะสร6างปDญหาต9างๆ 
ตามมาอีกมาก อาทิ การโอนทรัพย�สินของรัฐ การคํานวณราคาของทรัพย�สิน
เพ่ือให6โครงข9ายโทรคมนาคมท่ีติดต้ังดําเนินงานต9อไปได6อย9างมีประสิทธิภาพ”   



๒๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : นายสัญญา ศรีอมรศักดิ์  ร,องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
กรณีประสบปGญหาไม�สามารถเปล่ียนแปลงโปรโมช่ันการใช,บริการได, : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให6สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให6เปKนไปตามกระบวนการข้ันตอนท่ี

กฎหมาย ระเบียบ และประกาศกําหนด โดยให6สอดคล6องกับผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการคุ6มครองผู6บริโภคด6านกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน   
กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สัญญาให6บริการกรณีร6องเรียนนี้จะมีผลผูกพันทางกฎหมายต6องได6รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการก9อน ตามมาตรา ๕๑ แห9งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และข6อ ๔ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให6บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กรณีนี้สัญญา
ยังไม9ได6รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จึงไม9มีผลบังคับใช6   

๒. ผู6ร6องเรียนมีสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการส9งเสริมการขายได6 โดยบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ต6องใช6หลักการในการเปลี่ยนแปลงรายการ
ส9งเสริมการขายเหมือนกับท่ีใช6กับเลขหมายอ่ืนๆ ท้ังในแง9ของค9าธรรมเนียมใน
การเปลี่ยนแปลงรายการส9งเสริมการขาย ค9าปรับ หรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทฯ 
ได6กําหนดไว6เปKนการท่ัวไป 

๓. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบรายการส9งเสริมการขายซ่ึงบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จัดส9งเพ่ือขออนุญาตว9ามีเง่ือนไขประกอบ
รายการส9งเสริมการขายตามสัญญาท่ีบริษัทฯ แจ6งต9อผู6ร6องเรียนหรือไม9 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง นายสัญญา  ศรีอมรศักด์ิ  ร6องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปDญหาไม9สามารถเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นการใช6บริการได6 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : สรุปผลการรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะต�อการปรับปรุงประกาศ กสทช.  

เรื่อง แผนแม�บทการบริหารคล่ืนความถ่ี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ในส�วนของ
การแก,ไขตารางกําหนดคล่ืนความถ่ีแห�งชาติ และรายละเอียดเก่ียวกับคล่ืนความถ่ี  
ท่ีกําหนดให,ใช,ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการอ่ืน : คณะทํางานจัดทําแผนแม�บทฯ  คภ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต9อการปรับปรุงประกาศ 

กสทช. เรื่อง แผนแม9บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘)     
ในส9วนของการแก6ไขตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห9งชาติ และรายละเอียด
เก่ียวกับคลื่นความถ่ีท่ีกําหนดให6ใช6ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการอ่ืน พร6อมท้ังผลการพิจารณา/แนวทาง



๒๗ 
 

ดําเนินการต9อไปของสํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
ท้ังนี้ ให6สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร9ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต9อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม9บทการบริหาร
คลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให6นําประกาศดังกล9าวข6างต6นเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก9อนนําไป
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให6มีผลบังคับใช6ต9อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง สรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต9อการปรับปรุงประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนแม9บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ในส9วนของ
การแก6ไขตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห9งชาติ และรายละเอียดเก่ียวกับคลื่นความถ่ี       
ท่ีกําหนดให6ใช6ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคมและกิจการอ่ืน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการเร�งรัด ติดตามผลการดําเนินงาน และการใช,จ�าย 

เงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. : ยย. 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให6แต9งต้ังคณะอนุกรรมการเร9งรัด ติดตามผลการดําเนินงาน และการใช6จ9าย  

เงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน6าท่ี และมีวาระ
การปฏิบัติงาน ๑ ปT นับต้ังแต9วันท่ีมีคําสั่งแต9งต้ัง ซ่ึงเปKนการใช6อํานาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๓ แห9งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓    
และท่ีแก
ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐ ท้ังนี้ โดยให6ได6รับค9าตอบแทน
เปKนเบ้ียประชุมในอัตราตามข6อ ๑๔ (๒) ของระเบียบ กสทช.ว9าด6วยการประชุม 
ค9าตอบแทน และค9าใช6จ9ายของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔   
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑.   พลอากาศเอก สัณฑพงศ�  รื่นรมย� ประธานอนุกรรมการ 
๒.   รองเลขาธิการ กสทช.  อนุกรรมการ  
      สายงานยุทธศาสตร�และกิจการองค�กร 

 ๓.   นายประสิทธิ์  จันทร�ประทีปฉาย    อนุกรรมการ 
๔.   นางสาวศิลักษณ�  ปD�นน9วม อนุกรรมการ 
๕.   นางดลฤดี  พรพิพัฒน� อนุกรรมการ 

 ๖.   นายณัฐธัญ  วงศ�ภาวิทย� อนุกรรมการ 
 ๗.   นางสาวประนิอร  เตียวตรานนท� อนุกรรมการ 
 ๘.   ผู6อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน อนุกรรมการ 
 ๙.   ผู6อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๐. พนักงานสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ  ผู6ช9วยเลขานุการ 
๑๑. พนักงานสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ  ผู6ช9วยเลขานุการ 

   



๒๘ 
 

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต9งต้ังคณะอนุกรรมการเร9งรัด ติดตามผลการดําเนินงาน   
และการใช6จ9ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ให
สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามแนวทางมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2554  
เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 วาระที่ 5.3 และนําเสนอประธาน กสทช.  
เพ่ือลงนามในคําสั่งแต9งต้ังต9อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การแต9งต้ังคณะอนุกรรมการเร9งรัด ติดตามผลการดําเนินงาน 
และการใช6จ9ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การสนับสนุนค�าใช,จ�ายในการส�งสัญญาณโทรทัศน�ท่ีให,บริการเปMนการท่ัวไป

ผ�านดาวเทียม โดยเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ     
ตามคําส่ัง คสช. ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบการสนับสนุนค9าใช6จ9ายสําหรับบริการโทรทัศน�สาธารณะท่ีนํารายการ

มาออกอากาศผ9านดาวเทียม ให6แก9สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช9องรายการ
สถานีโทรทัศน�ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร�ค (Thai TV Global Network 
: TGN) ท้ังนี้ เพ่ือให6ประชาชนชาวไทยในประเทศและท่ีพํานักในต9างประเทศ
ได6รับรู6ข6อมูลข9าวสารอย9างท่ัวถึง ภายในกรอบวงเงินรวม ๒๑๖ ล6านบาท หรือ 
US$ ๖.๐ ล6าน (อัตราแลกเปลี่ยน ๓๖ บาท) ระยะเวลารวม ๓ ปT (ต้ังแต9วันท่ี 
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ - ๙ มกราคม ๒๕๖๓) โดยสนับสนุนเฉพาะรายการค9าเช9า
ดาวเทียม และไม9สนับสนุนภาษีมูลค9าเพ่ิมในรายการดังกล9าว ท้ังนี้ ให6สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการเบิกจ9ายตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินต6นฉบับเปKนรายไตรมาส          

 ๒. ท่ีประชุมเสียงข6างมาก (ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ กสทช.   
พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) เห็นชอบ
แนวทางการสนับสนุนค9าใช6จ9ายในการส9งสัญญาณโทรทัศน�ท่ีให6บริการเปKนการ
ท่ัวไปผ9านดาวเทียม ตามแนวทางท่ี ๓ การสนับสนุนค9าใช6จ9ายการส9งสัญญาณ
โทรทัศน�ที ่ให 6บริการเปKนการทั ่วไปผ9านดาวเทียมจํานวนไม9เกินสิทธิ      
ตามประเภทความคมชัดท่ีได6รับใบอนุญาต ท้ังนี้ เพ่ือให6ประชาชนสามารถ 
รับชมบริการโทรทัศน�ท่ีเปKนการท่ัวไปได6อย9างท่ัวถึง โดยจะสนับสนุนค9าใช6จ9าย
ในการส9งสัญญาณแก9ผู6รับใบอนุญาตประเภทความคมชัดปกติ จํานวน ๑๖ 
ช9องโทรทัศน� (๓๒ ช9องสัญญาณดาวเทียม) และผู6รับใบอนุญาตประเภทความ
คมชัดสูง จํานวน ๑๐ ช9องโทรทัศน� (๒๐ ช9องสัญญาณดาวเทียม) โดยมีกรอบ
วงเงินไม9เกินจํานวน ๖๑๖,๔๖๔,๐๐๐ บาท ต9อปT (๑๗,๑๒๔,๐๐๐ สหรัฐดอลล9าร� 
อัตราแลกเปลี่ยน ๓๖ บาทต9อสหรัฐดอลล9าร�) ท้ังนี้ ในการสนับสนุนปTแรก 
ในช9วงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ กรอบวงเงินไม9เกิน
จํานวน ๑๘๕,๗๘๓,๖๗๑.๒๓ บาท ต9อปT (๕,๑๖๐,๖๕๗.๕๓ สหรัฐดอลล9าร� 
อัตราแลกเปลี่ยน ๓๖ บาทต9อสหรัฐดอลล9าร�) โดยค9าใช6จ9ายท่ีจะให6การ



๒๙ 
 

สนับสนุนจะไม9รวมภาษีมูลค9าเพ่ิม และให6สํานักงาน กสทช. ดําเนินการเบิกจ9าย
ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินต6นฉบับ  

  ท่ีประชุมเสียงข6างน6อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะ
 จัดทําบันทึกความเห็นส9งให6ในภายหลัง    

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่องการสนับสนุนค9าใช6จ9ายในการส9งสัญญาณโทรทัศน�    
ท่ีให6บริการเปKนการท่ัวไปผ9านดาวเทียม โดยเงินจากกองทุนวิจัยฯ ตามคําสั่ง 
คสช. ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ 

 ๒.  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๑๗๐ ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
ขอให6แนบบันทึกความเห็นไว6ในรายงานการประชุม จํานวน ๒ หน6า ท้ังนี้ ตามมติ
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔   : เรื่องค,างการพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ :  ร�างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ

โทรคมนาคมแห�งชาติ ว�าด,วยการลาของพนักงานและลูกจ,าง พ.ศ. .... : บย. นย. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบร9างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ
กิจการโทรคมนาคมแห9งชาติ ว9าด6วยการลาของพนักงานและลูกจ6าง พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให6นําระเบียบดังกล9าวข6างต6นเสนอประธาน 
กสทช. เพ่ือลงนามก9อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให6มีผลบังคับใช6
ต9อไป  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง ร9างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห9งชาติ ว9าด6วยการลาของพนักงาน
และลูกจ6าง พ.ศ. .... 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการจ�ายเงินเดือนของพนักงานและค�าจ,างของ

ลูกจ,าง พ.ศ. .... : นย. บย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร9างระเบียบ กสทช. ว9าด6วยการจ9ายเงินเดือนของพนักงานและค9าจ6างของ

ลูกจ6าง พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให6นําระเบียบดังกล9าวข6างต6น
เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก9อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให6
มีผลบังคับใช6ต9อไป 
 



๓๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได6มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๒ เรื่อง ร9างระเบียบ กสทช. ว9าด6วยการจ9ายเงินเดือนของ
พนักงานและค9าจ6างของลูกจ6าง พ.ศ. .... 

 
ประธาน ได6แจ6งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ในวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐          

ให6ท่ีประชุมทราบ พร6อมกล9าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล9าวปIดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น.        
 
 
 


