
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ 

วันพุธท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห-องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
___________________________  

 
ผู-เข-าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน� กรรมการ  
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ กรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� กรรมการ 
๖. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๗. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๘. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๙.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู-เข-าร�วมประชุม  
 

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

๑. นายเฉลิมชัย  ก6กเกียรติกุล ผู8อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู8อํานวยการส;วน  
   รักษาการในตําแหน;งผู8อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู8อํานวยการส;วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู8อํานวยการส;วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู8อํานวยการส;วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก;งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙.  นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค�กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ;มมณี ลูกจ8าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
 

๑. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ� ผู8อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒. นางยุพา  ทรัพย�ยิ่ง        ผู8อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ    
๓. นายเสน;ห�  สายวงศ� ผู8อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
  และรักษาการในตําแหน;งผู8อํานวยการสํานักมาตรฐาน 
  และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๔.   นางสาวมณีรัตน�  กําจรกิจการ ผู8อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการในตําแหน;งผู8อํานวยการสํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน� และรักษาการในตําแหน;ง
ผู8อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข;าย   
สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๕. นายกีรติ  อาภาพันธุ� ผู8 อํานวยการสํานักค;าธรรมเนียมและอัตราค;าบริการ          
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

๖. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท� ผู8อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒  
๗. นายสมสกุล  ชัยกาญจนาศักด์ิ ผู8อํานวยการสํานัก ปฏิบัติงานประจําสํานักเลขาธิการ 
๘. นายนิพนธ�  จงวิชิต ผู8เชี่ยวชาญ (ช ๒)  
  รักษาการในตําแหน;งผู8จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๙. นางสาวชนัณภัสร�  วานิกานุกูล ผู8อํานวยการส;วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๐. นางสาววันทนีย�  สุรธรรมจรรยา ผู8อํานวยการส;วน สํานักการคลัง  
๑๑. นางสาวอริสรา  มาพบสุข ผู8อํานวยการส;วน สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๒.  นางสาวลักษมี  นตุตะโร                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง    
 สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ   
๑๓. นางสาวสุชารีย�  ช;างทอง  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๔. นายสมสฤษฎ�  ไกรเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับต8น  
  สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
 



๓ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล;าวเปIดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  
  
 ๑. วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เปKนประธานในพิธีเปIดศูนย�

อินเทอร�เน็ตชุมชนและการเรียนรู8สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป ณ พิพิธภัณฑ�การบิน พระยาเฉลิมอากาศ อําเภอศรีประจันต� 
จังหวัดสุพรรณบุรี ท้ังนี้ สืบเนื่องมาจากการท่ี กสทช. ได8ให8การส;งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ในการดําเนินโครงการ
จัดต้ังศูนย�อินเทอร�เน็ตชุมชนและการเรียนรู8สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงปNจจุบันได8ดําเนินการ
จัดสร8างอาคารศูนย�อินเทอร�เน็ตชุมชนฯ ดังกล;าวเสร็จสมบูรณ�เรียบร8อยแล8ว  

                     ๒. วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. ร;วมเปKนเกียรติในการลงนามในสัญญา
โครงการจัดให8มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง
ในพ้ืนท่ีชายขอบ ซ่ึงเปKนโครงการด8าน USO ของสํานักงาน กสทช. ท่ีได8รับ
ความสําเร็จเปKนอย;างดี ท้ังนี้ ได8มีบริษัทเข8าร;วมการประกวดราคาจ8างบริการ
โครงการดังกล;าวจํานวนท้ังสิ้น ๘ โครงการ ซ่ึงมีผู8เข8าร;วมงานประกอบด8วย 
กรรมการ กสทช. ผู8บริหาร บมจ. ทีโอที บมจ. กสท โทรคมนาคม  บจ. ทรู อินเทอร�เน็ต 
คอร�ปอเรชั่น บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคชั่น บมจ. อินเตอร�ลิ้ง 
เทเลคอม และสื่อมวลชน ขอขอบคุณสํานักงาน กสทช. และคณะกรรมการ 
ด8าน USO ท่ีได8เปKนกําลังสําคัญในการผลักดันการดําเนินการให8ประสบผลสําเร็จ 
เนื่องจากเปKนโครงการท่ีสําคัญซ่ึงจะเปKนผลงานท่ีโดดเด;นของสํานักงาน กสทช.   

                     ๓. วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. ได8เข8าร;วมพิธีลงนามบันทึกข8อตกลง
ความร;วมมือระหว;างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�    
และสํานักงาน กสทช. ในการจัดทําและพัฒนาระบบรับแจ8งเหตุช;วยเหลือคนไทย  
ในต;างประเทศและปNญหาการค8ามนุษย� โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย� (นายไมตรี อินทุสุต) และเลขาธิการ กสทช. เปKนผู8ลงนาม
ในบันทึกข8อตกลง ซ่ึงได8รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ�สุวรรณ) 
เปKนประธานในพิธี ท้ังนี้ โครงการดังกล;าวเปKนการช;วยเหลือและลดปNญหา
การค8ามนุษย�โดยผ;านระบบ SMS ความเร็วสูง โดยใช8เลขหมายเดียวโทรฟรีท่ัวโลก 
ซ่ึงเปKนโครงการท่ีได8รับความชื่นชมจากสาธารณะเปKนอย;างมาก    

                     ๔. วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เปKนประธานและกล;าวเปIดกิจกรรม 
NBTC KM DAY ประจําป] ๒๕๖๐ ซ่ึงจัดข้ึนระหว;างวันท่ี ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ณ อาคารหอประชุม สํานักงาน กสทช. กิจกรรมดังกล;าวสํานักงาน กสทช.     



๔ 
 

ได8ดําเนินการต;อเนื่องกันมาเปKนป]ท่ี ๔ โดยมีกิจกรรมต;างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการ 
การบรรยายให8ความรู8จากวิทยากรภายนอก และการแสดงผลงานของสํานักต;างๆ 
ซ่ึงผลงานท่ีนําเสนอล8วนแต;มีความน;าสนใจ ในขณะเดียวกันก็ได8เปKนโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนความรู8ระหว;างสายงานอ่ืนๆ ด8วย ซ่ึงนับว;าเปKนประโยชน�อย;างมาก   
ท้ังนี้ ขอฝากกรรมการ กสทช. ชุดรักษาการในการผลักดันการจัดกิจกรรมนี้ต;อไป 
เพราะจะทําให8เกิดองค�ความรู8เดียวกันท้ังหมด ซ่ึงมีหลายหน;วยงานท่ีสร8างสรรค�
ผลงานท่ีดีมาก      

   
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ8งให8ท่ีประชุมทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒   : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ     
 
หมายเหตุ กสทช. พันเอก ดร.นทีฯ แจ8งว;าขอไม;พิจารณารับรองรายงานการประชุม กสทช. 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เนื่องจากไม;ได8เข8าร;วมการประชุม
ครั้งดังกล;าว    

 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๐ 
 กันยายน ๒๕๖๐ 
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ดท. คท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได8แต;งต้ังเจ8าพนักงานผู8ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให8เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก8ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกตเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ  

วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึงเข8าใจว;าเปKนรายงานการจับกุมผู8กระทําความผิด    
ท่ีผู8ต8องหาเปKนรายเดียวกันท้ังหมด สถานท่ีก็เปKนสถานท่ีแห;งเดียวกัน เพียงแต;เปKน



๕ 
 

คนละห8อง และในการดําเนินคดีอาญาก็เปKนหมายเลขคดีเดียวกัน อาจจะต8อง
นําเสนอให8เปKนกรรมเดียววาระเดียว มิเช;นนั้นอาจจะทําให8เกิดความเข8าใจ 
คลาดเคลื่อนว;าเปKน ๓ คดีได8  

    
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๐ : วส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : สถิติเรื่องร-องเรียนเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : กส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบสถิติเรื่องร8องเรียนประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี สํานักงาน 

กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให8สํานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข8องดําเนินการ
พิจารณาเรื่องร8องเรียนให8แล8วเสร็จโดยเร็ว 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกตเรื่องสถิติเรื่องร8องเรียนประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 

โดยขอให8สํานักงาน กสทช. จัดทําสถิติเรื่องร8องเรียนในภารกิจด8านโทรคมนาคมด8วย 
ซ่ึงเดิมท่ีประชุม กสทช. ได8มีมติให8ดําเนินการ แต;ก็อาจจะตกหล;นไป นอกจากนี้  
ขอฝากข8อสังเกตเรื่องร8องเรียนท่ียังดําเนินการไม;แล8วเสร็จ ยังค8างอยู; ต้ังแต;ป] 
๒๕๕๕-๒๕๖๐ ประมาณ ๖๐๐ เรื่อง ขอให8สํานักงาน กสทช. เร;งรัดดําเนินการ 
เรื่องร8องเรียนท่ียังดําเนินการไม;แล8วเสร็จ เพ่ือให8เรื่องยุติได8โดยเร็ว  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 

๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๐ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข8อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ระหว;างวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ถึงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ของผู8ยื่นต;ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่น
เอกสารครบถ8วน และไม;ปรากฏประวัติว;ามีการออกอากาศขัดต;อเง่ือนไขการ
ทดลองประกอบกิจการ และผ;านการพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการ   
รวมท้ังสิ้น ๘๑ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๓๗ สถานี 
 ๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๓๑ สถานี 
 ๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๑๓ สถานี 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : การเปล่ียนแปลงผู-มีอํานาจกระทําการ องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพ
สาธารณะแห�งประเทศไทย : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู8มีอํานาจกระทําการ องค�การกระจายเสียงและแพร;ภาพ

สาธารณะแห;งประเทศไทย จากเดิมนายก;อเขต จันทเลิศลักษณ� เปลี่ยนเปKน     
รองศาสตราจารย� วิลาสินี พิพิธกุล  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๓๗/๒๕๕๙ ระหว�างบริษัท ไทยทีวี จํากัด   

(ผู-ฟDองคดี) กับ กสทช. (ผู-ถูกฟDองคดีท่ี ๑) และสํานักงาน กสทช. (ผู-ถูกฟDองคดีท่ี ๒) : มส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการมอบอํานาจและแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดํา ท่ี        

๑๓๗/๒๕๕๙ ระหว;าง บริษัท ไทยทีวี จํากัด (ผู8ฟbองคดี) กับ กสทช. (ผู8ถูกฟbองคดีท่ี ๑) 
และสํานักงาน กสทช. (ผู8ถูกฟbองคดีท่ี ๒) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกตเรื่องบริษัท ไทยทีวี จํากัด ฟbองคดี กสทช. ซ่ึงได8รายงาน 

ว;ามีคดีท่ีศาลปกครองกลางไม;รับฟbอง และศาลปกครองสูงสุดได8มีคําสั่งกลับคําสั่ง   
ศาลปกครองกลางโดยให8รับฟbอง ขอให8สํานักงาน กสทช. จัดส;งคําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดเพ่ือประกอบการพิจารณาว;ามีมิติอะไรท่ีทําให8มีคําสั่งกลับโดยให8รับฟbอง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๙๒๙/๒๕๕๙ และท่ี ๑๙๖๒/๒๕๕๙ 

ระหว�างบริษัท สิงห�ทอง โปรโมช่ัน จํากัด (ผู-ฟDองคดี) กับ สํานักงาน กสทช. 
(ผู-ถูกฟDองคดีท่ี ๑) กสท. (ผู-ถูกฟDองคดีท่ี ๒) : มส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการมอบอํานาจให8ประธาน กสทช. (พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี) เปKนผู8รับ

มอบอํานาจเพ่ิมเติม และมอบอํานาจให8ผู8อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน� (นายสมบัติ ลีลาพตะ) เปKนผู8รับมอบอํานาจในส;วนของผู8แทน
สํานักงาน กสทช. ในการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๙๒๙/๒๕๕๙         
และท่ี ๑๙๖๒/๒๕๕๙ ระหว;างบริษัท สิงห�ทอง โปรโมชั่น จํากัด (ผู8ฟbองคดี) กับ 
สํานักงาน กสทช. (ผู8ถูกฟbองคดีท่ี ๑) กสท. (ผู8ถูกฟbองคดีท่ี ๒) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินการปFดการ

ให-บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ Trunked Mobile ระบบ Analog ย�านความถ่ี 
๘๐๐ MHz : ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการปIดการให8บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ   

Trunked Mobile ระบบ Analog ย;านความถ่ี ๘๐๐ MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รายงานผลกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นท่ี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ปท.๑  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     

ต้ังแต;วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐: การแก-ไขเพ่ิมเติมสัญญาการขายส�งบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี (ฉบับท่ี ๒) 

ระหว�างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ดาต-า ซีดีเอ็มเอ 
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบ
โครงข�ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการแก8ไขเพ่ิมเติมสัญญาการขายส;งบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๒) 

ระหว;างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ดาต8า ซีดีเอ็มเอ 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑   : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.     

ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู-ทดลอง

ประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได-รับใบอนุญาตมากกว�า  
๑ สถานีข้ึนไป (ข-อมูล ณ วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐) : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข8างมาก (ประธาน กสทช.  กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พันเอก 

ดร. เศรษฐพงค�ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  กสทช. ผศ. ดร. 
ธวัชชัยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. ดังนี้    

 ๑. อนุมัติการต;ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการให8แก;ผู8ทดลองประกอบ
กิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได8รับใบอนุญาตมากกว;า ๑ สถานีข้ึนไป 
ของนิติบุคคลจํานวน ๕๒ ราย รวม ๑๓๐ สถานี โดยให8มีระยะเวลาการ
อนุญาต ๑ ป] นับจากวันท่ีใบอนุญาตใบสุดท8ายของผู8ทดลองประกอบกิจการ
แต;ละรายสิ้นสุดลง ตามหลักเกณฑ�ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 ๒. อนุมัติให8เพิกถอนใบอนุญาตฉบับเดิมของผู8ทดลองประกอบกิจการ ประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได8รับใบอนุญาตมากกว;า ๑ สถานีข้ึนไป ซ่ึงสํานักงาน 
กสทช. ได8ออกใบอนุญาตไปแล8วบางส;วน จํานวน ๕ นิติบุคคล จํานวน ๘ สถานี 



๘ 
 

และออกใบอนุญาตฉบับใหม; จํานวน ๕ นิติบุคคล จํานวน ๑๗ สถานี โดยให8
ใบอนุญาตฉบับใหม;มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ป] นับจากวันท่ีใบอนุญาต      
ใบสุดท8ายของผู8ทดลองประกอบกิจการแต;ละรายสิ้นสุดลง ตามหลักเกณฑ�ท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 ท่ีประชุมเสียงข8างน8อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
 บันทึกความเห็นส;งให8ในภายหลัง 
 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู8ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได8รับ
ใบอนุญาตมากกว;า ๑ สถานีข้ึนไป (ข8อมูล ณ วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐) 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๙๕ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

  “การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการเปKนอํานาจหน8าท่ีของเจ8าหน8าท่ี       
ท่ีสามารถดําเนินการได8ตามประกาศฯ อย;างไรก็ตาม เรื่องการทดลองประกอบ
กิจการนี้เปKนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควรจะต8องมีการทบทวน เนื่องจาก 
ได8ดําเนินการมาเปKนระยะเวลานานพอสมควร ซ่ึงในส;วนของกิจการบริการ
สาธารณะและบริการชุมชนอาจพอยอมรับได8 แต;สําหรับการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจ ไม;ควรท่ีจะอยู;ในลักษณะทดลองตลอดไป เนื่องจาก
มีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช8คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดเรื่องวิธีการ
จัดสรรเอาไว8ว;าจะต8องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต8องมี
การศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปNญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแล      
ท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจว;าทิศทางการ
กํากับดูแลท่ีแน;แท8ควรเปKนอย;างไร ไม;ใช;ใช8มาตรการในลักษณะชั่วคราวหรือ
ในช;วงเปลี่ยนผ;านไปเรื่อยๆ”  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู-ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาต
 ส้ินสุดลง : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข8างมาก (ประธาน กสทช.  กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พันเอก 

ดร. เศรษฐพงค�ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  กสทช. ผศ. ดร. 
ธวัชชัยฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบให8ผู8ทดลองประกอบกิจการ
ท่ีได8ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร8อมชําระค;าดําเนินการ
พร8อมเงินเพ่ิม จํานวน ๒๗ สถานี ทดลองประกอบกิจการต;อไปได8 โดยให8มี
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ป] นับแต;วันท่ียื่นเอกสารครบถ8วน        
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด8านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.   



๙ 
 

 ท่ีประชุมเสียงข8างน8อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นส;งให8ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง สําหรับผู8ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๙๖ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๒ ดังนี้ 

         “๑. ข8อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงต;อมาได8ถูกยกเลิกโดย
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) มีการกําหนดให8 “ผู8ทดลองประกอบกิจการ
จะต8องยื่นต;ออายุการทดลองประกอบกิจการล;วงหน8าก;อนวันท่ีอายุใบอนุญาต
เดิมสิ้นสุดลงไม;น8อยกว;าหนึ่งร8อยยี่สิบวัน” และในประกาศข8อเดียวกันได8กําหนด
ในกรณีผู8ทดลองประกอบกิจการที่อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง หากประสงค�  
จะทดลองประกอบกิจการว;า “ให8ยื ่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ 
พร8อมชําระเงินเพ่ิมในอัตราร8อยละยี่สิบต;อเดือนของจํานวนค;าดําเนินการ
นับต้ังแต;วันท่ีอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงจนถึงวันท่ียื่นแบบคําขอทดลองประกอบ
กิจการ โดยเศษของเดือนให8นับเปKนหนึ่งเดือน” ดังนั้นเปKนท่ีชัดเจนว;าประกาศ
มีการใช8ถ8อยคํา “ต;ออายุ” เฉพาะในกรณีการยื่นล;วงหน8า ๑๒๐ วัน ส;วนในกรณี
ของผู8ท่ียื่นล;าช8ามีการใช8คําท่ีแตกต;างออกไป ในกรณีหลังนี้จึงไม;ควรพิจารณา
ในลักษณะของการต;ออายุใบอนุญาต และสําหรับประเด็นการชําระเงินเพ่ิม 
ประกาศก็ได8กําหนดช;วงระยะเวลาเริ่มต8น-สิ้นสุดไว8ชัดเจน โดยมิได8ผูกพันกับ
ระยะเวลาท่ีให8อนุญาต หากจะกําหนดให8การอนุญาตมีผลในวันท่ีกรรมการมีมติ
ก็ไม;ได8ทําให8เกิดความสับสนใดๆ ท้ังสิ้น 

   ๒. เรื่องการทดลองประกอบกิจการนี้เปKนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควร
จะต8องมีการทบทวน เนื่องจากได8ดําเนินการมาเปKนระยะเวลานานพอสมควรแล8ว 
ซ่ึงในส;วนของกิจการบริการสาธารณะและบริการชุมชนอาจพอยอมรับได8    
แต;สําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม;ควรท่ีจะอยู;ในลักษณะ
ทดลองตลอดไป เนื่องจากมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช8คลื่นความถ่ี     
ท่ีกฎหมายกําหนดเรื่องวิธีการจัดสรรเอาไว8ว;าจะต8องดําเนินการโดยการประมูล 
ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต8องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปNญหา-อุปสรรค      
และแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการ
ทางธุรกิจว;าทิศทางการกํากับดูแลท่ีแน;แท8ควรเปKนอย;างไร ไม;ใช;ใช8มาตรการ 
ในลักษณะชั่วคราวหรือในช;วงเปลี่ยนผ;านไปเรื่อยๆ” 

 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาคําร-องขอเปล่ียนแปลงข-อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได-  
รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. ดังนี้    
 ๑. อนุญาตให8ผู8รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง เปลี่ยนแปลง

ข8อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได8รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๕๑ สถานี  

 ๒. ไม;อนุญาตให8ผู8รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง เปลี่ยนแปลง
ข8อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได8รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๖๑ สถานี  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาคําร8องขอเปลี่ยนแปลงข8อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได8รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาคําขอต�ออายุการทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการ

สาธารณะของสมาคมธุรกิจการท�องเท่ียวจังหวัดอํานาจเจริญ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ส�งเสริมพัฒนาอาชีพจังหวัดอํานาจเจริญ (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๖๘) : ปส.๑ 

  
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให8ต;ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการ

สาธารณะ ของสมาคมธุ รกิจการท;องเท่ียวจั งหวั ดอํานาจเจริญ สถานี
วิทยุกระจายเสียงส;งเสริมพัฒนาอาชีพจังหวัดอํานาจเจริญ (รหัสสถานี 
๐๗๕๒๐๕๖๘) ท้ังนี้ โดยให8มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั ่นกรองงานของ กสทช. 
ด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.  

 ๒. มอบหมายให8สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง บันทึกประวัติ
การฝtาฝuนเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ส;งเสริมพัฒนาอาชีพจังหวัดอํานาจเจริญ (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๖๘) ในระบบ
ฐานข8อมูล เพ่ือใช8เปKนข8อมูลประกอบการดําเนินการในส;วนท่ีเก่ียวข8องต;อไป   

 ๓. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ8งผลการพิจารณาให8สมาคมธุรกิจ
การท;องเท่ียวจังหวัดอํานาจเจริญทราบภายใน ๗ วัน นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาคําขอต;ออายุการทดลองประกอบ
กิจการ ประเภทกิจการบริการสาธารณะของสมาคมธุรกิจการท;องเท่ียวจังหวัด
อํานาจเจริญ สถานีวิทยุกระจายเสียงส;งเสริมพัฒนาอาชีพจังหวัดอํานาจเจริญ   
(รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๖๘) 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : รายงานสรุปผลการปรับเปล่ียนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน� ของสถานี
วิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช�อง ๕ : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั ่นกรองงานของ 

กสทช. ด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ท่ีมีต;อรายงานสรุปผล  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน� ของสถานีวิทยุโทรทัศน�
กองทัพบก ช;อง ๕ โดยถือว;าสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช;อง ๕ สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ให8เข8าสู;การประกอบกิจการ
โทรทัศน�บริการสาธารณะ ประเภทท่ีสอง เพ่ือความม่ันคงของรัฐหรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ8งกองทัพบก (สถานีวิทยุโทรทัศน�
กองทัพบก ช;อง ๕) เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข8อ ๑. และให8ดําเนินการ
ยื่นขอรับใบอนุญาตให8ใช8คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน� เพ่ือให8บริการ
โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทท่ีสอง        
เพ่ือความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ ท้ังนี้ เพ่ือให8เปKนไปตาม
กระบวนการและข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง รายงานสรุปผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบ
กิจการโทรทัศน� ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช;อง ๕   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : แต�งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปล่ียนรูปแบบ

การประกอบกิจการโทรทัศน� ของสถานีวิทยุโทรทัศน�แห�งประเทศไทย ช�อง ๑๑ 
: ปส.๓  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให8แต;งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน� ของสถานีวิทยุโทรทัศน�แห;งประเทศไทย 
ช;อง ๑๑ โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน8าที่ และวาระการดํารงตําแหน;ง ๑ ป] 
นับต้ังแต;วันท่ีมีคําสั่งแต;งต้ัง ซ่ึงเปKนการใช8อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓     
แห;งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก8ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐ ท้ังนี้ โดยให8ประธานอนุกรรมการฯ ได8รับ
ค;าตอบแทนเปKนเบ้ียประชุม ตามข8อ ๑๔ (๒) และข8อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช.      
ว;าด8วยการประชุม ค;าตอบแทน และค;าใช8จ;ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้  

 ๑. ผศ. ดร. พิรงรอง  รามสูต   ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. ผู8อํานวยการส;วนจัดและควบคุมรายการ  อนุกรรมการ 
     สถานีวิทยุโทรทัศน�แห;งประเทศไทย 
 



๑๒ 
 

 ๓. ผู8อํานวยการส;วนผลิตรายการ   อนุกรรมการ 
     สถานีวิทยุโทรทัศน�แห;งประเทศไทย 
  ๔. ผู8อํานวยการสํานักการอนุญาต   อนุกรรมการ 
     ประกอบกิจการโทรทัศน� 
  ๕. ผู8อํานวยการสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ อนุกรรมการ 
     และพัฒนาผู8ประกาศในกิจการกระจายเสียง 
     และกิจการโทรทัศน�  
  ๖. พนักงานของสํานักงาน กสทช.    เลขานุการและผู8ช;วยเลขานุการ 
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย จํานวน ๓ คน  
        

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต;งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน� ของสถานีวิทยุโทรทัศน�      
แห;งประเทศไทย ช;อง ๑๑ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามแนวทางมติ
หลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๓ และนําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามในคําสั่งแต;งต้ังต;อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง แต;งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือติดตามและประเมินผล
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน� ของสถานีวิทยุโทรทัศน�  
แห;งประเทศไทย ช;อง ๑๑   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การขอเพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให-บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�  

ของบริษัท ศรีสะเกษ เอส.บี.เอส.อีเลคทริค จํากัด : ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตให8บริษัท ศรีสะเกษ เอส.บี.เอส.อีเลคทริค จํากัด เพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ี 

การให8บริการในอําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ และดําเนินการขออนุญาต
พาดสายเคเบิลกับการไฟฟbาส;วนภูมิภาค ผู8รับใบอนุญาตให8บริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกด8านกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับการขยายพ้ืนท่ีการให8บริการ
ตามท่ีได8รับอนุญาตได8 ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ     

 ๒. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ8งเง่ือนไขแนบท8ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให8บริการโครงข;ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี ให8ผู8รับใบอนุญาตตามข8อ ๑ 
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด     

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง การขอเพิ่มเติมเขตพื้นที่การให8บริการโครงข;าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน�ของบริษัท ศรีสะเกษ เอส.บี.เอส.อีเลคทริค จํากัด 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การอนุญาตให-กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก เพ่ิมเติมการให-บริการ
ส่ิงอํานวยความสะดวกด-านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให8กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก (ททบ.) เพ่ิมเติมการ

ให8บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด8านกระจายเสียงหรือโทรทัศน� จํานวน ๑ สถานี  
ณ สถานีโครงข;ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จังหวัดยะลา โดยมีประเภท    
สิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด8วย อาคาร เสาสัญญาณ ระบบสายนําสัญญาณ 
สายอากาศ ระบบ Combiner ระบบ TVRO ระบบไฟฟbา/ไฟฟbาสํารอง และระบบ
ปรับอากาศ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การอนุญาตให8กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน�
กองทัพบก เพ่ิมเติมการให8บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด8านกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน�  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท เจเคเอ็น ลิฟว่ิง เน็ทเวิร�ค จํากัด ปรับระดับความดัง

ของเสียงให-อยู�ในระดับปกติ (เลขท่ี ๓๕๙/๒๕๕๙) : บส. 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการให8นําหลักเกณฑ�การกําหนดค;าปรับทางปกครองกรณีการ

โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย ตามมติท่ีประชุม 
กสท. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ มาใช8เปKนหลักเกณฑ�
การกําหนดโทษทางปกครองกรณีการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา  
โดยใช8วิธีการเพ่ิมเสียงดังเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู8บริโภคซ่ึงมีผลกระทบต;อ
ผู8บริโภคในลักษณะเปKนการบังคับให8รับรู8ข8อมูลข;าวสาร รายการ หรือการ
โฆษณานั้น หรือเปKนมลพิษทางเสียง โดยไม;มีเหตุผลอันสมควร ตามข8อ ๕ (๑๐)  
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู8บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังนี้ อัตราค;าปรับทางปกครองดังกล;าว
ข้ึนอยู;กับดุลพินิจของ กสทช. ท่ีจะกําหนด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ต;อกรณีบริษัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่ง 
เน็ทเวิร�ค จํากัด ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยใช8วิธีการเพ่ิมเสียงดัง
เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู8บริโภคซ่ึงมีผลกระทบต;อผู8บริโภคในลักษณะเปKน
การบังคับให8รับรู8ข8อมูลข;าวสาร รายการ หรือการโฆษณานั้น หรือเปKนมลพิษ
ทางเสียง โดยไม;มีเหตุผลอันสมควร ซ่ึงเปKนการกระทําท่ีฝtาฝuนหรือไม;ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม      
พ.ศ. ๒๕๕๓ และข8อ ๕ (๑๐) ประกอบข8อ ๘ และข8อ ๙ ของประกาศ กสทช. 



๑๔ 
 

เรื่อง การกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู8บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๒.๑ มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ8งคําสั่งเตือนทางปกครอง       
ให8บริษัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร�ค จํากัด ช;องรายการ JKN ระงับการ
กระทําอันเปKนการเอาเปรียบผู8บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� โดยให8ยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยใช8วิธีการ
เพ่ิมเสียงดังเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู8บริโภค หากบริษัทฯ ยังฝtาฝuน
หรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่ง ให8ปรับทางปกครอง เปKนจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ปฏิบัติตามคําสั่ง    

 ๒.๒ มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ8งผลการพิจารณาและคําสั่ง 
ให8ระงับการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู8บริโภคของบริษัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่ง 
เน็ทเวิร�ค จํากัด ช;องรายการ JKN ซ่ึงมีการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาโดยใช8วิธีการเพ่ิมเสียงดังเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู8บริโภค       
ท่ีมีผลกระทบต;อผู8บริโภคในลักษณะเปKนการบังคับให8รับรู8ข8อมูลข;าวสาร 
รายการ หรือการโฆษณานั้น หรือเปKนมลพิษทางเสียง โดยไม;มีเหตุผล 
อันสมควรให8บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสต้ิง จํากัด ผู8รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให8บริการโครงข;ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน�ทราบ เพ่ือขอให8ติดตามกํากับดูแลมิให8ช;องรายการ JKN       
มีการกระทําอันเปKนการเอาเปรียบผู8บริโภคอีก     

 ๒.๓ มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. โดยสํานักคุ8มครองผู8บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน� (บส.) แจ8งคําสั่งดังกล;าวให8สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน� (ปส.๒) เพ่ือทําการบันทึกประวัติของผู8ประกอบ
กิจการฯ ต;อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง ร8องเรียนกรณีขอให8บริษัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร�ค 
จํากัด ปรับระดับความดังของเสียงให8อยู;ในระดับปกติ (เลขท่ี ๓๕๙/๒๕๕๙) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : มาตรการชดเชยเยียวยาผู-ใช-บริการ กรณี บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จํากัด   

ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน�เพ่ือให-บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการ  
ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ช�องรายการ Cable news : บส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบมาตรการชดเชยเยียวยาผู8ใช8บริการของบริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จํากัด 

กรณีขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� เพ่ือให8บริการโทรทัศน� 
สําหรับกิจการที่ไม;ใช8คลื่นความถี่ ช;องรายการ Cable news ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด8านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๑๕ 
 

 ๒. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. โดยสํานักคุ8มครองผู8บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน� (บส.) มีหนังสือแจ8งบริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จํากัด เพ่ือขอให8   
แจ8งสิทธิในการบอกเลิกสัญญาให8ผู8ใช8บริการทราบ ท้ังนี้ ตามข8อ ๑๕ วรรคสอง 
และข8อ ๓๓ (๔) ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให8บริการ
โทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ และให8บริษัทฯ ปฏิบัติตามข8อ ๓๕ 
ของประกาศ กสทช. ฉบับดังกล;าวโดยเคร;งครัด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่องมาตรการชดเชยเยียวยาผู8ใช8บริการ กรณี บริษัท 
เฉินเจียนวันเจริญ จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน�เพ่ือให8
บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี ช;องรายการ Cable news 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การบังคับใช-มาตรการทางปกครอง โดยการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 

จํานวน ๑๑ ช�องรายการ กรณี บริษัท ดับเบิลยูวาย มีเดีย จํากัด (ช่ือเดิมบริษัท      
จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด) ฝaาฝbนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมายและคําส่ังทางปกครอง : บส. 

     
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม;ใช8    

คลื่นความถ่ี ของบริษัท ดับเบิลยูวายฯ (ชื่อเดิมบริษัท จีเอ็มเอ็ม บีฯ) จํานวน ๑๑ 
ช;องรายการ ซ่ึงใบอนุญาตยังไม;สิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๔ (๓) แห;งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข8อ ๑๙ 
และข8อ ๒๐ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาต
การให8บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด8านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การบังคับใช8มาตรการทางปกครอง โดยการเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� จํานวน ๑๑ ช;องรายการ กรณีบริษัท ดับเบิล
ยูวาย มีเดีย จํากัด (ชื่อเดิมบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด) ฝtาฝuนหรือไม;ปฏิบัติตาม
กฎหมายและคําสั่งทางปกครอง 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ขอให8บันทึกความเห็นไว8ในหมายเหตุท8ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๑๑ ดังนี้
“ผมไม;ขัดข8องต;อการบังคับใช8มาตรการทางปกครอง โดยการเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน�ของบริษัท ดับเบิลยูวาย มีเดีย จํากัด (ชื่อเดิมบริษัท    
จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด) เนื่องจากบริษัทได8ปฏิบัติฝtาฝuนกฎหมายและคําสั่ง กสทช. 
มาอย;างต;อเนื่อง อย;างไรก็ตาม เนื่องจากกรณีของบริษัทฯ เปKนเรื่องของการ 
ไม;จัดทําแผนมาตรการเยียวยาผู8บริโภคอันสืบเนื่องมาจากการท่ีบริษัทฯ   
หยุดให8บริการ ซ่ึงก;อให8เกิดความเดือดร8อนเสียหายแก;ผู8รับชมรายการของ



๑๖ 
 

บริษัทฯ เปKนการท่ัวไป โดยมีบางส;วนปรากฏเปKนกรณีร8องเรียนอยู;ด8วย ท้ังท่ี
ร8องต;อ กสทช. และทางสื่อสาธารณะต;างๆ ดังนั้นจึงมีประเด็นสําคัญท่ีควรต8อง
พิจารณาคือ มาตรการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการในกรณีนี้อาจไม;ส;งผล
เปKนการลงโทษบริษัทฯ ดังท่ีควรจะเปKน หากแต;ทําให8บริษัทฯ สมประสงค�   
ในการเลิกกิจการโดยไม;คํานึงถึงและไม;รับผิดชอบต;อผลกระทบท่ีเกิดข้ึน     
ในขณะท่ีผู8รับชมรายการของบริษัทฯ หรือผู8บริโภคท่ีได8รับความเดือดร8อน
เสียหายยังคงไม;ได8รับการดูแลและเยียวยาต;อไป ซ่ึงในท่ีประชุมมีการชี้แจงว;า 
สําหรับกรณีร8องเรียนท่ีเข8ามายังสํานักงาน กสทช. จะยังคงมีการพิจารณาเปKน
รายกรณีต;อไป แต;ก็ยังคงมีข8อน;ากังขาว;า กสทช. จะใช8อํานาจใดในการบังคับ
บริษัทฯ ได8 ในเม่ือบริษัทฯ จะไม;ใช;ผู8รับใบอนุญาตของ กสทช. อีกต;อไป       
มิพักต8องกล;าวถึงการดูแลผู8บริโภคในเชิงภาพรวม ท่ียิ่งดําเนินการได8ยาก    
แต;ถึงอย;างไรยังคงเปKนหน8าท่ีของ กสทช. ในฐานะหน;วยงานกํากับดูแล”    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน 
 ในระบบดิจิตอล : ทส.  
    
มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 

กสทช. ด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑. รับทราบข8อมูลเจ8าของสถานท่ีต้ังและผู8รับผิดชอบสิ่งอํานวยความสะดวก   
ของสถานีหลักและสถานีเสริมในกลุ;ม A1 A2 และ A3 รวมทั้งสิ้นจํานวน 
๑๖๘ สถานี ตามความเห็นชอบร;วมกันของผู8ให8บริการโครงข;ายโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลท้ัง ๔ ราย    

 ๒. รับทราบรายงานการประเมินผลกระทบ (Regulatory Impact Assessment) 
ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน  
ในระบบดิจิตอล   

 ๓. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
สําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๔. เห็นชอบแนวทางการจัดให8มีการรับฟNงความคิดเห็นสาธารณะ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือให8เปKนไปตามมาตรา ๒๘ แห;งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต;อไป  

 ๕. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. ประสานกับผู8รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน�เพ่ือให8บริการโครงข;ายโทรทัศน�ท่ีใช8คลื่นความถ่ี
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลทุกรายเพ่ือกําหนดให8การให8บริการในเขตเมือง
จะต8องสามารถรับสัญญาณในอาคารได8 (Portable Indoor Reception) 

 



๑๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
 กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับ
กิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การพิจารณาหน�วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู-ประกาศในกิจการกระจายเสียง 

และโทรทัศน� : ผส. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบการพิจารณาหน;วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู8ประกาศในกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน� ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบหน;วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู8ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน� จํานวน ๑๖ หน;วยงาน โดยให8ทําบันทึกข8อตกลง (MOU) กับสํานักงาน 
กสทช. (หน;วยงานเดิม) เปKนเวลา ๒ ป]     

 ๒. เห็นชอบหน;วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู8ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน� จํานวน ๑ หน;วยงาน ได8แก; องค�การกระจายเสียงและแพร;ภาพ
สาธารณะแห;งประเทศไทย (หน;วยงานใหม;) เปKนเวลา ๑ ป]   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การพิจารณาหน;วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู8ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : แนวทางปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการนําส�งเงินรายปd 

เข-ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ของผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน� : ชส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการนําส;ง

เงินรายป]เข8ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ของผู8รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน� โดยให8การบังคับใช8ประกาศในวาระแรกเริ่มตามข8อ ๖ 
ของประกาศดังกล;าวเริ่มบังคับใช8สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีวันเริ่มต8นต้ังแต;
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เปKนต8นไป ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 



๑๘ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
และวิธีการนําส;งเงินรายป]เข8ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ของผู8รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : การแก-ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ

โทรทัศน� : มส. 
 
มติท่ีประชุม  อนุมติให�แก�ไของค.ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน.
 จํานวน ๔ คณะ ซ่ึงเป5นการใช�อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ 
  แห7งพระราชบัญญัติองค.กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้      
 ๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปKนการใช8

คลื่นความถ่ีด8านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  
  แต;งต้ัง นายณัฐจักร ปNทมสิงห� ณ อยุธยา  เปKนอนุกรรมการ  
 ๒. คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน.  
  ๒.๑ ให8 นายอิทธิพร แก8วทิพย�  พ8นจากการเปKนอนุกรรมการ  
  ๒.๒ แต;งต้ัง นายเพ่ิมสิน วิชิตนาค  เปKนอนุกรรมการแทน  
 ๓. คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด8านกิจการกระจายเสียง 
  ๓.๑ ให8 พันตรี จักนรินทร� มุ;งคีมกลาง  พ8นจากการเปKนอนุกรรมการ  
  ๓.๒ ให8 พันตรี คณิน ทันหะพันธ�  พ8นจากการเปKนอนุกรรมการ  
  ๓.๓ แต;งต้ัง นายอิทธิพร แก8วทิพย�  เปKนอนุกรรมการแทน  
  ๓.๔ แต;งต้ัง รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม  เปKนอนุกรรมการแทน   
 ๔. คณะอนุกรรมการส7งเสริมและกํากับการแข7งขันด�านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน.  
  ๔.๑ ให8 รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม  พ8นจากการเปKนอนุกรรมการ  
  ๔.๒ แต;งต้ัง พันตรี คณิน ทันหะพันธ�  เปKนอนุกรรมการแทน  
 

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต7งต้ังคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน. 
จํานวน ๔ คณะ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามแนวทางมติหลักการของท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 วาระท่ี 5.3 และนําเสนอ  
ประธาน กสทช. เพ่ือลงนามในคําสั่งแต;งต้ังต;อไป  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม   

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง การแก8ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน� 

 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   
 ด-านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : สรุปผลการรับฟeงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง
 หลักเกณฑ�การใช-คล่ืนความถ่ี ย�านความถ่ี ๕ กิกะเฮิรตซ� : คภ. คท. ปท.๒ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟNงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;างประกาศ กสทช.       

เรื่อง หลักเกณฑ�การใช8คลื่นความถ่ี ย;านความถ่ี ๕ กิกะเฮิรตซ� ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให8สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร;ในเว็บไซต�
ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช8
คลื่นความถ่ี ย;านความถ่ี ๕ กิกะเฮิรตซ� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ 
ให8นําประกาศดังกล;าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก;อนนําไปลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให8มีผลบังคับใช8ต;อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง สรุปผลการรับฟNงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;าง 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช8คลื่นความถ่ี ย;านความถ่ี ๕ กิกะเฮิรตซ� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช-คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการเคล่ือนท่ี 

ทางทะเล : คภ. คท. 
   
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�

การใช8คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให8มีการรับฟNงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;างประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช8คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้  เพ่ือให8เปKนไปตามมาตรา ๒๘         
แห;งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอ    
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช8คลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๐๓ ๑๖๑๗ และ 

๑๖๒๖ และเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ท่ีใช-เทคโนโลยีอ่ืน    
ของบริษัท ทีทีแอนด�ที จํากัด (มหาชน) : จท. 

 



๒๐ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติรับคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๐๓ ๑๖๑๗     
และ ๑๖๒๖ และเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ท่ีใช8เทคโนโลยีอ่ืน  
จํานวน ๒,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท ทีทีแอนด�ที จํากัด (มหาชน) โดยให8มีผล
ต้ังแต;วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปKนต8นไป ท้ังนี้ ให8บริษัท ทีทีแอนด�ที จํากัด (มหาชน) 
ยื่นชําระค;าธรรมเนียมเลขหมายให8ครบถ8วน ตามข8อ ๗๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 
๑๑๐๓ ๑๖๑๗ และ ๑๖๒๖ และเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ท่ีใช8
เทคโนโลยีอ่ืน ของบริษัท ทีทีแอนด�ที จํากัด (มหาชน)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๒๖ ของบริษัท

 โอเรียนท� ไทย แอร�ไลน� จํากัด : จท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติรับคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๒๖ ของบริษัท   

โอเรียนท� ไทย แอร�ไลน� จํากัด โดยให8มีผลต้ังแต;วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปKนต8นไป 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 
๑๑๒๖ ของบริษัท โอเรียนท� ไทย แอร�ไลน� จํากัด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน 

๔ หลัก : จท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๘๕ ให8แก;   

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให8บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมให8ครบถ8วน     
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก  

 



๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : สัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) และบริษัท โอทาโร เวิลด� คอร�ปอเรช่ัน จํากัด : ชท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ระหว;างบริษัท ทีโอที จํากัด

(มหาชน) และบริษัท โอทาโร เวิลด� คอร�ปอเรชั่น จํากัด ตามผลการพิจารณา  
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด8านกิจการโทรคมนาคม          
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง สัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ระหว;าง
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท โอทาโร เวิลด� คอร�ปอเรชั่น จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : สัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างบริษัท โอทาโร เวิลด�    

คอร�ปอเรช่ัน จํากัด และ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : ชท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ระหว;างบริษัท โอทาโร เวิลด� 

คอร�ปอเรชั่น จํากัด และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด8านกิจการโทรคมนาคม          
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง สัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ระหว;าง
บริษัท โอทาโร เวิลด� คอร�ปอเรชั่น จํากัด และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : แจ-งต�ออายุสัญญาการใช-โครงข�ายโทรคมนาคม เส-นทาง สฟ.แจ-งวัฒนะ-   

สฟ.หาดใหญ�๑ ของสัญญาการใช-โครงข�ายโทรคมนาคมระหว�างการไฟฟDา 
ฝaายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมช่ัน ไฮเวย� จํากัด : ชท. 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให8ต;ออายุสัญญาการใช8โครงข;ายโทรคมนาคม เส8นทาง สฟ.แจ8งวัฒนะ     

-สฟ.หาดใหญ;๑ ของสัญญาการใช8โครงข;ายโทรคมนาคมระหว;างการไฟฟbา      
ฝtายผลิตแห;งประเทศไทย และบริ ษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด         
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด8านกิจการ
โทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง แจ8งต;ออายุสัญญาการใช8โครงข;ายโทรคมนาคม 
เส8นทาง สฟ.แจ8งวัฒนะ-สฟ.หาดใหญ;๑ ของสัญญาการใช8โครงข;ายโทรคมนาคม
ระหว;างการไฟฟbาฝtายผลิตแห;งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมชั่น 
ไฮเวย� จํากัด  



๒๒ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : บันทึกแก-ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช-บริการข-ามโครงข�ายโทรศัพท�เคล่ือนท่ี

ภายในประเทศ ครั้งท่ี ๔ ระหว�าง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบบันทึกแก8ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช8บริการข8ามโครงข;ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี

ภายในประเทศ ครั้งท่ี ๔ ระหว;าง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด  
(มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด8านกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง บันทึกแก8ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช8บริการข8าม
โครงข;ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีภายในประเทศ ครั้งท่ี ๔ ระหว;างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : แนวทางการพิจารณาการเรียกเก็บค�าบริการล�วงหน-าของ บริษัท ดาต-า ซีดีเอ็มเอ 

คอมมูนิเคช่ัน จํากัด : นท. 
  
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ�คําขอเรียกเก็บค;าบริการล;วงหน8าของบริษัท ดาต8า ซีดีเอ็มเอ 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด ท้ังนี้ ตามข8อ ๒๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง อัตราข้ันสูง
ของค;าบริการและการเรียกเก็บเงินค;าบริการล;วงหน8าในกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด8านกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

                           ๒. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ8งผลการพิจารณาให8บริษัท ดาต8า 
ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด เพ่ือทราบและดําเนินการในส;วนท่ีเก่ียวข8องต;อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง แนวทางการพิจารณาการเรียกเก็บค;าบริการล;วงหน8า
ของบริษัท ดาต8า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : สถาบันไฟฟDาและอิเล็กทรอนิกส� อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ขอเพ่ิมเติม

ขอบข�ายการให-บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� ของใบอนุญาต  
ให-จัดตั้งหน�วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� ประเภทท่ีสอง : ทท. 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให8สถาบันไฟฟbาและอิเล็กทรอนิกส� อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพ่ิมเติม

ขอบข;ายการให8บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� จํานวน ๔ ผลิตภัณฑ� 
จากเดิมท่ีได8รับอนุญาตจํานวน ๒๒ ผลิตภัณฑ� รวมเปKน ๒๖ ผลิตภัณฑ� ภายใต8
ใบอนุญาตการให8บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� ของใบอนุญาต



๒๓ 
 

ให8จัดต้ังหน;วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� ประเภทท่ีสอง 
ใบอนุญาตเลขท่ี ๐๐๒ โดยให8มีกําหนดสิ้นอายุในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เท;ากับอายุการอนุญาตเดิม ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด8านกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง สถาบันไฟฟbาและอิเล็กทรอนิกส� อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ ขอเพ่ิมเติมขอบข;ายการให8บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ� ของใบอนุญาตให8จัดต้ังหน;วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� 
ประเภทท่ีสอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : การขอความเห็นชอบร�างสัญญาให-บริการโทรคมนาคมระหว�างประเทศ

International Telecommunications Services Agreement (ITSA) 
ระหว�างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท iBasis Global,  

 Inc., USA (iBasis) (ประเทศสหรัฐอเมริกา) : มท. 
  
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบร;างสัญญาให8บริการโทรคมนาคมระหว;างประเทศ International 

Telecommunications Services Agreement (ITSA) ระหว;างบริษัท กสท   
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท iBasis Global, Inc., USA (iBasis) 
(ประเทศสหรัฐอเมริกา) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
งานของ กสทช. ด8านกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

  ๒. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ8งผลการพิจารณาให8แก; บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพ่ือทราบและให8จัดส;งสําเนาสัญญา      
ท่ีทํากับต;างประเทศให8แก;สํานักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับแต;วันทําสัญญา
หรือความตกลงดังกล;าว ท้ังนี้ ตามข8อ ๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง การขอความ
เห็นชอบสัญญาอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับ
รัฐบาลต;างประเทศ องค�การระหว;างประเทศ หรือบุคคลท่ีอยู;ในต;างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๙  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง การขอความเห็นชอบร;างสัญญาให8บริการโทรคมนาคม
ระหว;างประเทศ International Telecommunications Services Agreement 
(ITSA) ระหว;างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท iBasis 
Global, Inc., USA (iBasis) (ประเทศสหรัฐอเมริกา)   

 
 
 



๒๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ :  การพิจารณาอุทธรณ�คําส่ังเลขาธิการ กสทช. ท่ีกําหนดให-ผู-รับใบอนุญาตจัดสรร
 เงินรายได-จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ตั้งแต�วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๔ – 
 ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ในอัตราร-อยละ ๔ ต�อปd ให-แก�กองทุนวิจัยและพัฒนา
 กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�
 สาธารณะ : มท. ถท. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให8รับอุทธรณ�ของผู8รับใบอนุญาตท้ัง ๙ ราย (บริษัท ซิมโฟนี 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรชั่น จํากัด    
บริษัท ทรู อินเตอร�เนชั่นแนล เกตเวย� จํากัด บริษัท ทรู อินเตอร�เนชั่นแนล    
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด บริษัท ซุปเปอร� 
บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด และบริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากัด)        
ไว8พิจารณา และเห็นชอบให8ยืนตามคําสั่งเลขาธิการ กสทช. ตามหนังสือสํานักงาน 
กสทช. ท่ี สทช ๕๐๑๔/ว๑๕๑๖๖ ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท่ีกําหนดให8ผู8รับ
ใบอนุญาต ท้ัง ๙ ราย ระงับการกระทําท่ีฝtาฝuนและปฏิบัติให8ถูกต8องภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน 
ของ กสทช. ด8านกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ�คําสั่งเลขาธิการ กสทช. ท่ีกําหนด 
ให8ผู8รับใบอนุญาตจัดสรรเงินรายได8จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ต้ังแต;วันท่ี ๑ 
มกราคม ๒๕๕๔ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ในอัตราร8อยละ ๔ ต;อป] ให8แก;กองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : แผนรองรับการให-บริการโทรศัพท�พ้ืนฐานของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

เพ่ือคุ-มครองผู-ใช-บริการภายหลังบริษัท ทรู คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ส้ินสุดการให-บริการตามสัญญาร�วมการงานและร�วมลงทุนขยายบริการ
โทรศัพท� : ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบการสิ้นสุดระยะเวลาท่ีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได8ให8สิทธิแก;

บริษัท ทรู คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในการให8บริการโทรศัพท�พ้ืนฐานใน
พ้ืนท่ีเขตโทรศัพท�นครหลวง ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 ๒. เห็นชอบแผนรองรับการให8บริการโทรศัพท�พ้ืนฐานของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือคุ8มครองผู8ใช8บริการภายหลังบริษัท ทรู คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) สิ้นสุดการให8บริการตามสัญญาร;วมการงานและร;วมลงทุนขยาย
บริการโทรศัพท� ซ่ึงมีผลในการรับโอนผู8ใช8บริการต้ังแต;วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ท้ังนี้ ให8บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานให8ทราบทุกเดือน



๒๕ 
 

จนกว;าการดําเนินงานจะแล8วเสร็จ รวมท้ังให8บริษัทฯ ดูแลผู8ใช8บริการภายหลัง
สิ้นสุดระยะเวลาการให8บริการตามสัญญาร;วมการงาน ให8สามารถใช8บริการได8
อย;างต;อเนื่อง ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด8านกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๓. มอบหมายให8สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในการดูแลผู8ใช8บริการ ท้ังนี้ เพ่ือมิให8ผู8ใช8บริการได8รับผลกระทบ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง แผนรองรับการให8บริการโทรศัพท�พ้ืนฐานของ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพ่ือคุ8มครองผู8 ใช8บริการภายหลังบริษัท ทรู         
คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สิ้นสุดการให8บริการตามสัญญาร;วมการงาน  
และร;วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท�  

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกต ขอให8สํานักงาน กสทช. รับไปดําเนินการประสาน
ให8บริษัทฯ มีการเตรียมการล;วงหน8าเพื ่อไม;ให8บริการเกิดการสะดุด      
และเพ่ือให8ผู8ใช8บริการใช8บริการในแพ็กเกจเดิมได8 รวมท้ังขอให8สํานักงาน กสทช. 
ไปตรวจสอบก;อนท่ีจะถึงวันสิ้นสุดสัญญาจริงว;าบริษัท ท่ีจะหมดสัญญา
สัมปทานมีการเตรียมท่ีจะส;งถ;ายลูกค8าและอุปกรณ�ให8กับบริษัทคู;สัญญา
อย;างไร และเม่ือบริษัทคู;สัญญารับมาแล8วจะเกิดปNญหาอุปสรรคหรือไม;      
ซ่ึงถ8าหากเกิดปNญหาอุปสรรคก็จะต8องพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการ
แก8ปNญหาเพ่ือให8ผู8ใช8บริการได8ใช8บริการอย;างต;อเนื่อง ซ่ึงลักษณะนี้เคยมีกรณี
ของ บมจ. ทีทีแอนด�ที เม่ือสิ้นสุดบริการไปและมอบโครงข;ายและลูกค8าให8 
บมจ. ทีโอที แต;โครงข;ายยังไม;ได8มีการซ;อมบํารุง ทําให8ลูกค8าใช8งานไม;ได8        
และ บมจ. ทีโอที ก็ไม;สามารถเข8าไปดูแลได8 เพราะไม;รู8จักโครงข;ายแบบนี้     
จึงขอฝากพิจารณา เพ่ือมิให8เกิดปNญหาในลักษณะเช;นนี้อีก  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : การกําหนดแนวทางการให-อนุญาตสําหรับการให-บริการท่ีมีความคาบเก่ียว

ระหว�างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8สํานักงาน กสทช. ส;งเรื่องการกําหนดแนวทางการให8อนุญาตสําหรับ

การให8บริการท่ีมีความคาบเก่ียวระหว;างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� ให8คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด8านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�พิจารณาให8ความเห็นก;อนสรุปนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง      

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๕ เรื่อง การกําหนดแนวทางการให8อนุญาตสําหรับ
การให8บริการท่ีมีความคาบเก่ียวระหว;างกิจการโทรคมนาคมและกิจการ   
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน� 



๒๖ 
 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ เสนอความเห็นว;า ควรมีการหารือกันระหว;างสํานักงาน
ของสองกิจการด8วย เพ่ือหาข8อยุติในกรณีมีปNญหาอุปสรรค หรือประเด็นท่ีไม;
ลงรอย เพ่ือมิให8การออกกติกาต8องสะดุดล;าช8า 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : บริษัท ดอทส� โซลูช่ันส� จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสาม :  ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให8ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม แก;บริษัท ดอทส� 

โซลูชั่นส� จํากัด โดยให8มีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ป] นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ  
ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด8านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง บริษัท ดอทส� โซลูชั่นส� จํากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด ขอเพ่ิมบริการวงจรเช�าส�วนบุคคล

ระหว�างประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) และบริการ
วงจรเช�าเสมือนบุคคลระหว�างประเทศ (International Internet Protocol 
Virtual Private Network : International IP-VPN) ภาคพ้ืนดินและภาคพ้ืนน้ํา 
ภายใต-ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม :  ปท.๑ 

   
มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตให8บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรชั่น จํากัด เพ่ิมบริการวงจรเช;า      

ส;วนบุคคลระหว;างประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) 
และบริการวงจรเช;าเสมือนบุคคลระหว;างประเทศ (International Internet 
Protocol Virtual Private Network : International IP-VPN) ภาคพ้ืนดิน
และภาคพ้ืนน้ํา ภายใต8ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
เลขท่ี ๓ก/๔๙/๐๐๓ ท้ังนี้ โดยกําหนดระยะเวลาการอนุญาตเปKนไปตามอายุ
ใบอนุญาตเดิม (๖ ธันวาคม ๒๕๖๙) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั ่นกรองงานของ กสทช. ด8านกิจการโทรคมนาคม ตามที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ   

 ๒. อนุมัติการปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๔๙/๐๐๓ ในภาคผนวก ก ข ค จ ฉ และ ช 
เพื่อความชัดเจนและประโยชน�ในการกํากับดูแล ทั้งนี้ โดยให8ระบุวันท่ี  
ท่ีประชุม กสทช. มีมติเปKนวันท่ีแก8ไขเง่ือนไขในการอนุญาต ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ   

 



๒๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช.วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรชั่น จํากัด ขอเพ่ิม
บริการวงจรเช;าส;วนบุคคลระหว;างประเทศ (International Private Leased 
Circuit : IPLC) และบริการวงจรเช;าเสมือนบุคคลระหว;างประเทศ (International 
Internet Protocol Virtual Private Network : International IP-VPN) ภาคพ้ืนดิน
และภาคพ้ืนน้ํา ภายใต8ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : นางสาวบุษยาพร ลัดดานนท� ร-องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปeญหา

ต-องการยกเลิกบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี : รท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให8สํานักงาน กสทช. ส;งเรื่องนางสาวบุษยาพร ลัดดานนท� ร8องเรียนบริษัท 

เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปNญหาต8องการยกเลิกบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี     
ให8คณะอนุกรรมการคุ8มครองผู8บริโภคด8านกิจการโทรคมนาคม พิจารณาปรับปรุง
ความถูกต8องของถ8อยคําในมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการคุ8มครองผู8บริโภค     
ด8านกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐    
ตามความเห็นของ กสทช. ประวิทย�ฯ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา  
อีกครั้งหนึ่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๘ เรื่อง นางสาวบุษยาพร ลัดดานนท� ร8องเรียนบริษัท      
เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปNญหาต8องการยกเลิกบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๙ : บริษัท ราช โอแอนด�เอ็ม จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 แบบท่ีสาม : ปท.๑  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให8ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม แก;บริษัท ราช โอแอนด�เอ็ม 

จํากัด โดยให8มีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ป] นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ โดยกําหนด
เง่ือนไขในการอนุญาตตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด8านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๙ เรื่อง บริษัท ราช โอแอนด�เอ็ม จํากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยการรับ การจ�าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ....  
 : นย. ลย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร;างระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการรับ การจ;าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. .... 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให8นําระเบียบดังกล;าวข8างต8นเสนอประธาน 
กสทช. เพ่ือลงนามก;อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให8มีผลบังคับใช8
ต;อไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ร;างระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการรับ การจ;าย และการ
เก็บรักษาเงิน พ.ศ. .... 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การพิจารณางบประมาณรายจ�าย เ พ่ือดํา เนินโครงการพัฒนาระบบ

ประมวลผลเครือข�ายการแจ-งเตือนภัยด-านเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร�      
เพ่ือความม่ันคง : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ  ยย.  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให8การสนับสนุนการดําเนินโครงการพัฒนาระบบประมวลผลเครือข;ายการ

แจ8งเตือนภัยด8านเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร� เพ่ือความม่ันคง ในระยะเริ่มต8น  
ให8แก;ศูนย�ปฏิบัติการกองทัพบก ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ ๑๕,๘๕๔,๐๐๐ บาท 
โดยใช8จ;ายจากงบประมาณรายจ;ายประจําป] ๒๕๖๐ ของสํานักงาน กสทช. 
รายการเงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปKน ท้ังนี้ หากศูนย�ปฏิบัติการกองทัพบก
ยังมีความจําเปKนท่ีจะต8องดําเนินการต;อเนื่องในป]ต;อไป ขอให8ดําเนินการเสนอ    
ต้ังงบประมาณรายจ;ายประจําป]จากกองทัพบกต;อไป ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การพิจารณางบประมาณรายจ;าย เพ่ือดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบประมวลผลเครือข;ายการแจ8งเตือนภัยด8านเคมี ชีวะ รังสี 
และนิวเคลียร� เพ่ือความม่ันคง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ�าย เพ่ือสนับสนุนโครงการ 
 ทุนเล�าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ�ไทย : ยย. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว;าโครงการทุนเล;าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ�ไทย        

เปKนโครงการท่ีมีประโยชน� กอปรกับท่ีผ;านมาโครงการดังกล;าวได8รับการสนับสนุน
จากหน;วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนบางส;วนแล8ว จึงมีมติอนุมัติให8การ



๒๙ 
 

สนับสนุนงบประมาณรายจ;ายเพ่ือสนับสนุนโครงการทุนเล;าเรียนหลวงสําหรับ
พระสงฆ�ไทย ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ;ายจาก
งบประมาณในส;วนของเงินเหลือจ;ายจากการปรับแผนงบประมาณรายจ;ายกลางป] 
ประจําป] ๒๕๖๐ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
ของสํานักงาน กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

 กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่องการพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ;าย 
เพ่ือสนับสนุนโครงการทุนเล;าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ�ไทย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔   : เรื่องค-างการพิจารณา  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : ประกาศการรับข-อเสนอโครงการ กิจกรรมหรือการดําเนินการประเภทท่ี ๑ 
ประจําปd ๒๕๖๑ ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�
และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบประกาศการรับข8อเสนอโครงการ กิจกรรมหรือการดําเนินการประเภทท่ี ๑ 

ประจําป] ๒๕๖๑ ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ ตามผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให8รับข8อสังเกตของท่ีประชุมไปดําเนินการปรับแก8
เพ่ือไม;ให8เกิดปNญหาด8วย    

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได8มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง ประกาศการรับข8อเสนอโครงการ กิจกรรมหรือการดําเนินการ
ประเภทท่ี ๑ ประจําป] ๒๕๖๑ ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข8อสังเกตว;า ข8อเสนอในการจัดรับฟNงความคิดเห็นท่ีระบุว;า 
ไม;ควรมีการแบ;งสัดส;วนวงเงินงบประมาณเพ่ือให8เกิดความยืดหยุ;นในการ
จัดสรรเงิน หมายถึงว;าให8แต;ละหัวข8อเก่ียวพันกันได8 ประเด็นในเรื่องนี้เกิดข้ึน
เพราะมีโจทย�ต้ังแต;ครั้งก;อนในเรื่องประโยชน�ทับซ8อนของอนุกรรมการแต;ละชุด 
ซ่ึงควรท่ีจะต8องแบ;งบล็อกเพ่ืออนุกรรมการจะได8เข8าไปพิจารณาบล็อกอ่ืนท่ีไม;มี
ประโยชน�ทับซ8อนได8 แต;ถ8าทุกอย;างรวมบล็อกและเกลี่ยกันได8หมดแล8ว     
หากมีหน;วยงานของอนุกรรมการท;านใดยื่นข8อเสนอโครงการใดโครงการหนึ่ง 
อนุกรรมการท;านนั้นก็ต8องห8ามเข8าพิจารณาทุกโครงการ ดังนั้น ประกาศท่ี
กําหนดไว8ก็เ พ่ือให8กรรมการมีสิทธิ์ พิจารณาในส;วนบล็อกอ่ืน จึงขอฝาก
ข8อสังเกตว;าให8พิจารณาแก8ปNญหาให8ดี มิเช;นนั้นเม่ือมีหน;วยงานของกรรมการ
ท;านใดเสนอโครงการมา กรรมการท;านนั้นก็จะต8องออกจากห8องประชุม    
โดยตลอด ไม;สามารถจะพิจารณาโครงการใดได8เลย    



๓๐ 
 

ประธาน กสทช.  ได8กล;าวขอบคุณคณะกรรมการ กสทช. ท่ีได8ให8ความร;วมมือในการปฏิบัติงาน
ร;วมกันตลอดระยะเวลา ๖ ป] รวมท้ังได8ฝากเรื่องการวางรากฐานการดําเนินงาน  
จากปNญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีผ;านมา เพ่ือสนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม; และเพื่อให8สํานักงาน กสทช.ได8มีแนวทาง 
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนอย;างเปKนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน อาทิ เรื่องการมอบอํานาจ  
ให8สํานักงานฯ ในการดําเนินงานแทน กสทช. ในเรื่องท่ีมีลักษณะเปKนงานประจํา
และไม; มีประเด็นพิจารณาในสาระสําคัญ ซ่ึงกฎหมายกําหนดให8สามารถ
ดําเนินการได8 ท้ังนี้ เพ่ือให8คณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม;ได8มีเวลาในการพิจารณา
เรื่องท่ีเปKนสาระสําคัญ และกล;าวปIดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น.        
 


