
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ 
วันจันทร�ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห+องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

_______________________________ 
 
ผู+เข+าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!  มะลิสุวรรณ กรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๑. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๖. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู+เข+าร�วมประชุม  
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 
เจ+าหน+าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก7กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส:วน รักษาการในตําแหน:งผู�อํานวยการสํานัก

สื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน! ผู�อํานวยการส:วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส ผู�อํานวยการส:วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส:วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก:งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวนลินทิพย!  เลิศไพบูลย! นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักสื่อสารองค!กร 



 ๒ 
 

๑๐. นางสาวนภาภรณ!  ล�ออัศจรรย! 
 

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักสื่อสารองค!กร 

๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ:มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู+ช้ีแจง 
๑. นายก:อกิจ  ด:านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นายสุทธิศักด์ิ  ตันตะโยธิน ผู�อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๓. นายเสน:ห!  สายวงศ! ผู�อํานวยการสํานักบรหิารคลืน่ความถ่ี และรักษาการในตําแหน:ง

ผู�อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๔. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท! ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๕. นายนิพนธ!  จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ช ๒)  

รักษาการในตําแหน:งผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  
๖. นางสาวใจทิพย!   ศรีโนนชัย ผู�อํานวยการส:วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ ผู�อํานวยการส:วน สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๘. นางสาวศิริพร  หงส!ชัชวาล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง สํานักวิชาการ

และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๙. นายวสุ  อมรนพวงศ! นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง สํานักงาน

กองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๐. นางสาวตามตะวัน  อรุณกมล นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล:าวเปGดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. พร�อมด�วยเลขาธิการ กสทช. 
และรองเลขาธิการ กสทช. ทุกท:าน ได�ไปเข�าร:วมในการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห:งชาติ (สนช.) ครั้งท่ี ๓๘/๒๕๖๑ ณ ตึกรัฐสภา เพ่ือชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. 
ประจําปK ๒๕๖๐ ซ่ึงมีเรื่องท่ีสภานิติบัญญัติแห:งชาติได�แสดงความห:วงใยและ 
มีข�อคิดเห็นหลายประการเก่ียวกับเรื่องการปฏิบัติงานของ กสทช. จึงขอให�
เลขาธิการ กสทช. รวบรวมรายละเอียดและจัดทํารายงานให�กรรมการทราบ 
เนื่องจากมีหลายประเด็นท่ีจะต�องนํามาพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ต:อไป   



 ๓ 
 

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๓ มิถุนายน 

๒๕๖๑ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๑  
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ วันพุธท่ี 

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน ๗ เรื่อง 

ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ : ทท. คท. มท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต:งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต:อรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ว:าในเดือนท่ีผ:านมามีการดําเนินคดีจํานวน ๑๕ ราย โดยส:วนใหญ: คือจํานวน ๘ ราย 
เปPนกรณีการต้ังเสา ของผู�ประกอบกิจการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีรายปQจจุบันเกือบทุกค:าย 
อาจจะต�องพิจารณาว:าจะดําเนินการอย:างไรเพ่ือให�กระบวนการในการต้ังเสาของ
ผู�รับใบอนุญาตเปPนไปโดยชอบด�วยกฎหมาย และประกาศ กสทช. 

 



 ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต�อตลาดท่ีเก่ียวข+องภายหลัง  
การควบรวมกิจการระหว�างบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด กับบริษัท 
ทรูอินเทอร�เน็ต จํากัด : วท. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต:อตลาดท่ีเก่ียวข�อง

ภายหลังการควบรวมกิจการระหว:างบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
(บริษัท TICC) กับบริษัท ทรูอินเทอร!เน็ต จํากัด (บริษัท TI) โดยบริษัท รีแฮบิลิเทชั่น 
แอนด! ลีกัลปV คอนซัลแทนท! จํากัด (ท่ีปรึกษาฯ) ไตรมาสท่ี ๔/๒๕๖๐ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๒๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว:างวันท่ี 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นต:ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม:ปรากฏประวัติว:ามีการออกอากาศ
ขัดต:อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๒๒ สถานี ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๑๖ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๖ สถานี 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ว:า นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปPนเพียง
มาตรการชั่วคราว แต:กลับถูกใช�มาเปPนระยะเวลานาน โดยมีการต:ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย:างไร�จุดสิ้นสุดและไม:เปPนการสมควร โดยเฉพาะ
สําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรร
คลื่นความถ่ีเอาไว�เปPนการเฉพาะ ว:าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นเม่ือมีการ  
ต:ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท:ากับเปPนการต:ออายุการใช�คลื่นความถ่ี
ออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล:าวอย:าง
จริงจัง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :  สรุปผลการประชุมหารือเตรียมความพร+อมสําหรับเทคโนโลยี 5G : คภ. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบสรุปผลการประชุมหารือเตรียมความพร�อมสําหรับเทคโนโลยี 5G และ

แนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



 ๕ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีเปDน

เลขหมายสวย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : คณะทํางาน
บริหารจัดการและกํากับดูแลการประมูลเลขหมายฯ จท.  

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท! 

เคลื่อนท่ีท่ีเปPนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ขอให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาแนวทางการจัดสรร

เลขหมายสวย เพ่ือให�สามารถจัดสรรได�มากกว:าการดําเนินการจัดประมูลตามปกติ 
อาทิ ทําการผ:านระบบออนไลน! หรือวิธีการอ่ืนใด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๔ ปG ๒๕๖๐ : วท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๔ ปK ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี

สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : การดําเนินการกรณีการครบอายุ ๗ ปGของข�ายงานดาวเทียม THAICOM–P3 

ณ ตําแหน�งวงโคจร ๑๑๙.๕ องศาตะวันออก ตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม : คภ. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการของสํานักงาน กสทช. ในฐานะหน:วยงานอํานวยการ

ของประเทศไทย กรณีการครบอายุ ๗ ปKของข:ายงานดาวเทียม THAICOM – P3 
ณ ตําแหน:งวงโคจร ๑๑๙.๕ องศาตะวันออก ตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือรักษาคลื่นความถ่ีและสิทธิในการเข�าใช�วงโคจร   
ตามมาตรา ๖๐ แห:งรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตกรณีท่ีสํานักงาน กสทช. ได�แจ�งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ประเด็นการเลือกทางเลือกท่ีอาจจะมีความเสี่ยงหรือผลเสีย
ในภายหลัง โดยขอให�สํานักงาน กสทช. ติดตามและพิจารณาหาแนวทางเพ่ือ
ปaองกันความเสี่ยงหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของรัฐในการ
เลือกทางเลือก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 



 ๖ 
 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การตรวจสอบแบบสัญญาการให+บริการโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิกตาม

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให+บริการโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด) ครั้งท่ี ๒ : มส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบแบบสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับ

สมาชิกตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!
แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ของบริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด 
โดยให�สํานักงาน กสทช. แก�ไขปรับปรุงประเด็นในส:วนของเอกสารตารางตาม
ข�อสังเกตของ กสทช. ประวิทย!ฯ ดังนี้ ๑) หน�า ๖ บรรทัดแรก ควรระบุให�ชัดว:า
เปPนการ “จัดส:งสําเนาสัญญา” ๒) หน�า ๙ เห็นว:าจะคงคําว:า “ค:าธรรมเนียม” 
ไว�ก็ได� เนื่องจากตามประกาศ กสทช. เองก็มีการใช�คําดังกล:าว อย:างไรก็ตาม 
จะตัดออกหรือจะคงไว� ขอให�เหมือนกันในทุกจุด ๓) หน�า ๒๑ ต:อเนื่องหน�า ๒๒ 
ควรเติมความตามประกาศ กสทช. ข�อ ๓๕ วรรคท�ายท่ีว:า “ท้ังนี้ไม:ตัดสิทธิ    
ผู�ให�บริการท่ีเสียหายอย:างอ่ืน” ไว�ด�วย ๔) หน�า ๒๒ เรื่อง การปฏิเสธการ
ให�บริการ และหน�า ๒๓ เรื่องสิทธิระงับการให�บริการ ไม:ควรมีการอ�างข�อ 
๑๔.๒ และข�อ ๑๕.๑ ตามลําดับ เนื่องจากเปPนกรณีถึงแก:ความตายหรือสิ้นสุด
สภาพนิติบุคคล ๕) หน�า ๒๕ ข�อ ๑๕. ในส:วนของข�อสัญญา ๑๕.๓ ควรเพ่ิมเติม
ข�อความท่ีว:า “ผู�ให�บริการพิสูจน!ได�ว:า” ตามประกาศ กสทช. ข�อ ๓๔ (๓) เพ่ือ
อุดช:องว:างมิให�เกิดกรณีการกล:าวอ�างลอยๆ 

๒. เห็นชอบระยะเวลาการปรับปรุงแก�ไขแบบสัญญาการให�บริการโทรทัศน!   
แบบบอกรับสมาชิกให�เปPนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
การให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใน ๑๕ วันนับแต:วันท่ี
ได�รับหนังสือแจ�งผลการพิจารณาตรวจสอบแบบสัญญา  

๓. เห็นชอบให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด นําสัญญาท่ีแก�ไข
ปรับปรุงแล�วไปใช�ในการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิกได�ต:อไป โดยให�
จัดทําการเผยแพร:แบบสัญญาและเง่ือนไขดังกล:าวให�ผู�บริโภคได�ทราบผ:านสื่อ
ท่ีผู�บริโภคเข�าถึงและเข�าใจง:ายเปPนการท่ัวไปภายใน ๑๕ วัน นับแต:วันท่ีได�รับ
แจ�งผลการพิจารณา พร�อมท้ังรายงานผลการปรับปรุงแก�ไขแบบสัญญาและ
การเผยแพร:แบบสัญญาดังกล:าวให� กสทช. ทราบต:อไป 

 



 ๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การตรวจสอบแบบสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบ
บอกรับสมาชิกตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!
แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ (บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด) 
ครั้งท่ี ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : บันทึกความเข+าใจ (MoU) ระหว�างสํานักงาน กสทช. ร�วมกับมหาวิทยาลัยแห�งชาติ

ออสเตรเลีย (The Australian National University) เมืองแคนเบอร�รา 
ประเทศออสเตรเลีย : ส�วนงานเลขานุการ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข�าใจ (MoU) ระหว:างสํานักงาน กสทช. 
ร:วมกับมหาวิทยาลัยแห:งชาติออสเตรเลีย (The Australian National University) 
เมืองแคนเบอร!รา ประเทศออสเตรเลีย 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง บันทึกความเข�าใจ (MoU) ระหว:างสํานักงาน กสทช. 
ร:วมกับมหาวิทยาลัยแห:งชาติออสเตรเลีย (The Australian National University) 
เมืองแคนเบอร!รา ประเทศออสเตรเลีย 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องบันทึกความเข�าใจ (MoU) ระหว:างสํานักงาน 
กสทช. ร:วมกับมหาวิทยาลัยแห:งชาติออสเตรเลีย (The Australian National 
University) เมืองแคนเบอร!รา ประเทศออสเตรเลียว:า ถ�าหากเปPนภาระการใช�จ:าย
งบประมาณก็ขอให�ดําเนินการตามระเบียบให�เรียบร�อย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด+านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ข+อเสนอการใช+โครงสร+างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร�วมกันสําหรับโครงข�าย

โทรศัพท�เคล่ือนท่ีของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)      
: ชท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ซ่ึงเห็นชอบข�อเสนอ
การใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร:วมกันสําหรับโครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ฉบับเพ่ิมเติมข�อย:อย 
๗.๒.๓ เก่ียวกับค:าตอบแทนการใช�ระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยง ตามประกาศ กสทช. 



 ๘ 
 

เรื่อง การใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร:วมกันสําหรับโครงข:ายโทรศัพท! 
เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร:วมกันสําหรับ
โครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การปรับปรุงประกาศ กสทช. เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนท่ี

ทางบก ย�านความถ่ี VHF/UHF จํานวน ๒ ฉบับ : ทท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบในหลักการร:างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุ

คมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก ย:านความถ่ี VHF/UHF จํานวน ๒ ฉบับ 
ได�แก:  
๑.๑ ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก 

ย:านความถ่ี VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด  
๑.๒ ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก 

ย:านความถ่ี VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด และ/หรือข�อมูล  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให�มีการรับฟQงความคิดเห็นของผู�มีส:วนได�เสียและ

ประชาชนท่ัวไป และเอกสารประกอบการรับฟQงความคิดเห็นของผู�มีส:วนได�
เสียและประชาชนท่ัวไป ต:อการปรับปรุงร:างประกาศ กสทช. ดังกล:าว ท้ังนี้ 
เพ่ือให�เปPนไปตามมาตรา ๒๘ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต:อไป 

๓. รับทราบรายงานผลกระทบจากการกํากับดูแล (Regulatory Impact Analysis : 
RIA) ต:อการปรับปรุงร:างประกาศ กสทช. เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมใน
กิจการเคลื่อนท่ีทางบก ย:านความถ่ี VHF/UHF จํานวน ๒ ฉบับ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง การปรับปรุงประกาศ กสทช. เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมใน
กิจการเคลื่อนท่ีทางบก ย:านความถ่ี VHF/UHF จํานวน ๒ ฉบับ 

 
 
 
 
 



 ๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : นายรัฐประกิตจ�  วัชรกิจเสถียร ร+องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปiญหา
ถูกเรียกเก็บค�าบริการข+อความส้ัน (SMS) ผ�านโทรศัพท�เคล่ือนท่ีเลขหมาย   
๐๙ ๕๗๖๕ ๔๔๙๙ ท่ีไม�ได+ใช+หรือสมัคร และเครื่องโทรศัพท�เคล่ือนท่ีย่ีห+อ True 
Smart ๔G SPEEDY ๕.๐ ถูกล็อกเครือข�ายไม�สามารถใช+งานกับเครือข�ายอ่ืนได+ : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. กรณีผู�ร�องเรียนถูกเรียกเก็บค:าบริการข�อความสั้น (SMS) ผ:านโทรศัพท!เคลื่อนท่ี

เลขหมาย ๐๙ ๕๗๖๕ ๔๔๙๙ ท่ีไม:ได�ใช�หรือสมัคร ซ่ึงบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
ได�ดําเนินการแก�ไขปQญหาเรื่องร�องเรียนสอดคล�องตามข�อ ๒๒ ของประกาศ 
กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดแล�ว  

๒. กรณีเครื่องโทรศัพท!เคลื่อนท่ียี่ห�อ True Smart ๔G SPEEDY ๕.๐ ถูกล็อกเครือข:าย
ไม:สามารถใช�งานกับเครือข:ายอ่ืนได�นั้น ไม:ขัดต:อมาตรา ๔๙ แห:งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และบริษัท เรียล มูฟ จํากัด  
ได�ให�บริการเปPนไปตามข�อ ๖ และข�อ ๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดแล�ว ท้ังนี้ ในส:วนของ
เครื่องโทรศัพท!เคลื่อนท่ียี่ห�อ True Smart ๔G SPEEDY ๕.๐ ให�สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบว:าในชั้นของการขออนุญาตนําเข�าและส:งตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
ของเครื่อง (Type approval) ได�ระบุเปPนแบบล็อกเครือข:ายหรือไม: ถ�าในการ
นําเข�าและในการตรวจรับรองเครื่องมีการขอแบบล็อกเครือข:ายก็ถือว:าทําได� 
แต:ถ�าในการขอนําเข�าหรือตรวจเครื่องเปPนแบบไม:ล็อกเครือข:าย การจําหน:าย
เครื่องแบบล็อกเครือข:ายก็ไม:ถูกต�อง ดังนั้นจึงมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบในประเด็นดังกล:าวเปPนการท่ัวไป 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง นายรัฐประกิตจ! วัชรกิจเสถียร ร�องเรียนบริษัท 
เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปQญหาถูกเรียกเก็บค:าบริการข�อความสั้น (SMS) 
ผ:านโทรศัพท!เคลื่อนท่ีเลขหมาย ๐๙ ๕๗๖๕ ๔๔๙๙ ท่ีไม:ได�ใช�หรือสมัคร และ
เครื่องโทรศัพท!เคลื่อนท่ียี่ห�อ True Smart ๔G SPEEDY ๕.๐ ถูกล็อกเครือข:าย
ไม:สามารถใช�งานกับเครือข:ายอ่ืนได�  

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว:า ๑) ขอให�ตรวจสอบว:าท่ีบริษัทล็อกคลื่น
เปPนไปตาม Type Approval ท่ีขอนําเข�าหรือไม: ถ�าใช:ก็ถือว:านําเข�าโดยชอบ 
แต:ถ�าขอนําเข�าโดยไม:ได�ล็อกคลื่น แต:มาล็อกในภายหลังก็จะเปPนปQญหา ๒) กรณีท่ี
เครื่องแบบล็อกคลื่นมีการนําเข�าโดยชอบด�วยกฎหมาย หากในอนาคตมีการ 
Refarming คลื่น อาจจะต�องกําหนดให�ดูแลผู�บริโภคกลุ:มนี้ด�วย 

 



 ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) ขอใช+เลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๗๘๗ ต�อเนื่องจากบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม+นท� จํากัด : จท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) ใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๗๘๗ ต:อเนื่องจากบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม�นท! จํากัด โดยบริษัท 
เนอวานา ดีเวลลอปเม�นท! จํากัด และบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) มีหน�าท่ี
ต�องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม ให�ครบถ�วนต:อไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) ขอใช�เลขหมายโทรศัพท!
แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๗ ต:อเนื่องจากบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม�นท! จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บริษัท เดอะ ไมเนอร� ฟูoด กรุpป จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตให+บริษัท เบอร�เกอร� 

(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท สเวนเซ�นส� (ไทย) จํากัด ใช+เลขหมายโทรศัพท�
แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๒ ร�วมกัน : จท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท เบอร!เกอร! (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท สเวนเซ:นส! (ไทย) จํากัด ใช�งาน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น หมายเลข ๑๑๑๒ ร:วมกับบริษัท เดอะ ไมเนอร! ฟู�ด 
กรุ7ป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงสอดคล�องตามข�อ ๗ (๒) ข�อ ๔๓ (๔) และข�อ ๔๗ (๖) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
ท้ังนี้ ให�บริษัท เดอะ ไมเนอร! ฟู�ด กรุ7ป จํากัด (มหาชน) บริษัท เบอร!เกอร! (ประเทศไทย) 
จํากัด และบริษัท สเวนเซ:นส! (ไทย) จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. ดังกล:าว 
ให�ครบถ�วนต:อไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท เดอะ ไมเนอร! ฟู�ด กรุ7ป จํากัด (มหาชน) ขออนุญาต
ให�บริษัท เบอร!เกอร! (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท สเวนเซ:นส! (ไทย) จํากัด  
ใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๒ ร:วมกัน  

 
 
 



 ๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด ขอเพ่ิมบริการขายส�งบริการ สําหรับบริการ
ส่ือสารผ�านดาวเทียม : ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให�บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด เพ่ิมบริการขายส:งบริการ สําหรับ

บริการสื่อสารผ:านดาวเทียม จํานวน ๕ รายการ ได�แก:  
๑.๑ บริการรับ–ส:งเปPน Transmission Platform  
๑.๒ บริการรับ–ส:งสัญญานผ:านดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) 
๑.๓ บริการรับ–ส:งสัญญานผ:านดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink 

Service) จากสถานีแม:ข:าย  
๑.๔ บริการสื่อสารผ:านดาวเทียมท่ีใช�จานสายอากาศขนาดเล็ก (Public Very 

Small Aperture Terminal (VSAT) Service)  
๑.๕ บริการอินเทอร!เน็ตผ:านดาวเทียมท่ีมีสถานีแม:ข:ายเปPนของตนเอง ภายใต�

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๘/๐๐๕  
๒. อนุญาตให�ปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตของใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๘/๐๐๕ ในส:วนของภาคผนวก ก และ
ภาคผนวก ค โดยให�ระบุวันท่ีท่ีประชุม กสทช. มีมติอนุมัติการปรับปรุงเง่ือนไข
ดังกล:าวเปPนวันท่ีแก�ไขเง่ือนไขในการอนุญาต 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด ขอเพ่ิมบริการ
ขายส:งบริการ สําหรับบริการสื่อสารผ:านดาวเทียม 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว:า ๑) ขอฝากตรวจสอบเรื่อง บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง 
จํากัด ซ่ึงมีบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) เปPนผู�ถือหุ�นจํานวนถึง ๙๙.๙๙% 
โดยท่ีบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) เปPนผู�ประกอบกิจการให�บริการดาวเทียม
เพียงรายเดียวของประเทศ ซ่ึงมีลักษณะผูกขาดโดยสภาพอยู:แล�ว ดังนั้น    
เม่ือบริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด ให�บริการตามท่ีได�รับอนุญาตครั้งนี้ก็จะเปPน
ผู�มีอํานาจเหนือตลาดในส:วนของกิจการดาวเทียม จึงอาจจะต�องพิจารณาว:า
จะส:งผลกระทบต:อการประกอบกิจการดาวเทียมในการผูกขาดหรือจํากัด  
การแข:งขันหรือไม:อย:างไร ๒) ในกรณีเรื่องการใช�คลื่นดาวเทียม กฎหมายอนุญาต
ให�ไม:ต�องประมูลได� ถ�าเปPนคลื่นท่ีมีเพียงพอ จึงขอฝากให�สํานักงาน กสทช. ได�เร:งรัด
จัดทําหลักเกณฑ!ว:ากรณีคลื่นดาวเทียม ว:าจะต�องประมูลหรือไม: เพ่ือท่ีจะได� 
ไม:เปPนปQญหาคาราคาซังในส:วนของการขออนุญาตประกอบกิจการ ไม:ว:าจะเปPน
ในส:วนของภาคพ้ืนดินหรือภาคอวกาศว:าฝ�ายใดต�องใช�คลื่นกันแน: เพราะท่ีผ:านมา
ก็อนุมัติโดยท่ีไม:มีใครใช�คลื่นเลย ดังนั้น ในเม่ือกฎหมายเปGดช:องให� อาจจะต�อง
ไปพิจารณาหาทางออกและดําเนินการให�ครบถ�วนสมบูรณ! 



 ๑๒ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : บริษัท ไฟเบอร�ทูเดอะโฮม จํากัด เปล่ียนแปลงท่ีตั้งจุดเข+าใช+โครงข�าย

โทรคมนาคมและสถานท่ีตั้งอุปกรณ�ท่ีใช+ในการให+บริการ : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท ไฟเบอร!ทูเดอะโฮม จํากัด เปลี่ยนแปลงท่ีต้ังจุดเข�าใช�

โครงข:ายโทรคมนาคมและสถานท่ีต้ังอุปกรณ!ท่ีใช�ในการให�บริการสําหรับ
บริการอินเทอร!เน็ตและบริการให�เช:าใช�โครงข:ายโทรคมนาคม ภายใต�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๗/๐๐๒  

๒. อนุญาตให�ปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๗/๐๐๒ ในส:วนของภาคผนวก ค หน�า ค – ๖ 
โดยให�ระบุวันท่ีท่ีประชุม กสทช. มีมติอนุมัติการปรับปรุงเง่ือนไขดังกล:าวเปPน
วันท่ีแก�ไขเง่ือนไขในการอนุญาต 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง บริษัท ไฟเบอร!ทูเดอะโฮม จํากัด เปลี่ยนแปลง
ท่ีต้ังจุดเข�าใช�โครงข:ายโทรคมนาคมและสถานท่ีต้ังอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ให�บริการ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว:า เม่ือผู�รับใบอนุญาต
มีการเปลี่ยนแปลงจุดเข�าใช�โครงข:ายแล�ว ก็ย:อมมีหน�าท่ีต�องแก�ไขปรับปรุง
ข�อเสนอการใช�โครงข:ายฯ ของตนให�สอดคล�องกับสภาพการให�บริการจริงด�วย  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ขอเพ่ิมบริการวงจรเช�าเสมือนส�วนบุคคลระหว�าง

ประเทศ (International Internet Protocol Virtual Private Network : 
International IP – VPN) ภาคพ้ืนดินและภาคพ้ืนน้ําภายใต+ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด เพ่ิมบริการวงจรเช:าเสมือนส:วนบุคคล

ระหว:างประเทศ (International Internet Protocol Virtual Private Network : 
International IP – VPN) ภาคพ้ืนดินและภาคพ้ืนน้ํา ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๐/๐๐๒  

 
 



 ๑๓ 
 

๒. อนุญาตการปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๐/๐๐๒ ในภาคผนวก ก – ซ เพ่ือความชัดเจน
และประโยชน!ในการกํากับดูแล โดยให�ระบุวันท่ีท่ีประชุม กสทช. มีมติอนุมัติ
การปรับปรุงเง่ือนไขดังกล:าวเปPนวันท่ีแก�ไขเง่ือนไขในการอนุญาต 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ขอเพ่ิมบริการวงจรเช:าเสมือน
ส:วนบุคคลระหว:างประเทศ (International Internet Protocol Virtual Private 
Network : International IP – VPN) ภาคพ้ืนดินและภาคพ้ืนน้ําภายใต�ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : บริษัท สุขภาพดี–อายุยืน การแพทย� จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๐๗ ให�แก:บริษัท สุขภาพดี–
อายุยืน การแพทย! จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท สุขภาพดี–อายุยืน การแพทย! จํากัด 
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม โดยเคร:งครัดต:อไป  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง บริษัท สุขภาพดี–อายุยืน การแพทย! จํากัด ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : บริษัท ซีอาร�ซี ไทวัสดุ จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ 

หลัก : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๐๘ ให�แก:บริษัท  ซีอาร!ซี ไทวัสดุ 
จํากัด ท้ังนี้  ให�บริษัท ซีอาร!ซี ไทวัสดุ จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร:งครัดต:อไป  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท ซีอาร!ซี ไทวัสดุ จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 



 ๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�
แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๐๙ ให�แก:บริษัท ไทยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให�บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  ปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
โดยเคร:งครัดต:อไป  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : บริษัท ซีพี รีเทลลิงค� จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก 

: จท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๑๑ ให�แก:บริษัท ซีพี รีเทลลิงค! 
จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท ซีพี รีเทลลิงค! จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร:งครัดต:อไป  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง บริษัท ซีพี รีเทลลิงค! จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส� กรุpป จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�

แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๑๒ ให�แก:บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส! 
กรุ7ป จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส! กรุ7ป จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร:งครัด
ต:อไป  

  



 ๑๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส! กรุ7ป จํากัด ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก เพ่ิมเติม : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!
แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๑๔ เพ่ิมเติม ให�แก:บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย! 
จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให�บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย! จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
โดยเคร:งครัดต:อไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย! จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก เพ่ิมเติม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : บริษัท ไทยพาณิชย�ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรรเลข
หมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๑๕ ให�แก:บริษัท ไทยพาณิชย!
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให�บริษัท ไทยพาณิชย!ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม โดยเคร:งครัดต:อไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง บริษัท ไทยพาณิชย!ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก  

 
 
 
 
 



 ๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : บริษัท ทรู คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตให+บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต 
คอร�ปอเรช่ัน จํากัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู วิช่ันส� กรุpป จํากัด ใช+เลขหมาย
โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๓๖ ร�วมกัน : จท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ใช�เลขหมาย
โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๓๖ ร:วมกับบริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให�บริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท ทรู 
อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร:งครัดต:อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง บริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตให�
บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด  
ใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๓๖ ร:วมกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มี

โครงข�ายเปDนของตนเอง ของบริษัท เพาเวอร�เมติค จํากัด : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม:มีโครงข:ายเปPนของตนเอง 
แก:บริษัท เพาเวอร!เมติค จํากัด เพื่อให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!
รับจ�าง โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปK ท้ังนี้ โดยกําหนดขอบเขตและเง่ือนไขใน
การให�บริการเช:นเดียวกับเง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับ
อนุญาตให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง ท่ีไม:มีโครงข:ายเปPนของ
ตนเอง ท่ีได�รับอนุญาตอยู:ก:อนแล�ว  

  
 
 
 



 ๑๗ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง การขอต:ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบท่ีสอง ท่ีไม:มีโครงข:ายเปPนของตนเอง ของบริษัท เพาเวอร!เมติค จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว:า ท่ีประชุม กทค. 
เคยมีมติมอบหมายสํานักงาน กสทช. กําหนดแนวทางการอนุญาตใช�งานคลื่น
ความถ่ีของบริการวิทยุแท็กซ่ี แต:จนถึงปQจจุบันก็ยังคงไม:เคยมีการประมูลคลื่น
ความถ่ีสําหรับบริการวิทยุแท็กซ่ีแต:อย:างใด ดังนั้นเห็นควรต�องตรวจสอบว:าใน
ปQจจุบันยังมีบริษัทใดใช�คลื่นความถ่ีในกิจการนี้อยู:หรือไม: ซ่ึงหากมีก็ต�องหา
มาตรการดําเนินการให�เปPนไปตามมาตรา ๔๖ แห:งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ แต:หากมีการปรับใช�เทคโนโลยีอ่ืนซ่ึงไม:มีการใช�คลื่น
ความถ่ีในกิจการนี้แล�ว การพิจารณาเรื่องการประมูลคลื่นความถ่ีสําหรับ
บริการวิทยุแท็กซ่ีก็ไม:มีความจําเปPนอีกต:อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : บริษัท เดอะ วัน ดิเวลลอปเม+นท� (ไทยแลนด�) จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง แก:บริษัท เดอะ วัน ดิเวลลอปเม�นท! 
(ไทยแลนด!) จํากัด เพ่ือให�บริการ Mobile Virtual Network Aggregator (MVNA) 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปK ท้ังนี้  โดยกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาต
เช:นเดียวกับเง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาต
ให�บริการเพ่ือให�บริการ Mobile Virtual Network Aggregator (MVNA) ท่ีได�รับ
อนุญาตอยู:ก:อนแล�ว รวมท้ัง กําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมให�บริษัทฯ มีหน�าท่ีเยียวยา
ผู�ใช�บริการให�ได�รับบริการอย:างต:อเนื่องในกรณีผู�ให�บริการ MVNO ท่ีซ้ือบริการ
จากบริษัทฯ ยุติการให�บริการ และให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับ
การให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีบนโครงข:ายเสมือน ท่ี กสทช. จะประกาศกําหนด
ในอนาคตด�วย 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๘ เรื่อง บริษัท เดอะ วัน ดิเวลลอปเม�นท! (ไทยแลนด!) จํากัด 
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 

 
 
 
 



 ๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๙ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�ายเปDน
ของตนเอง ของบริษัท แอโร� ดิจิตอล ซิสเต็มส� จํากัด : ปท.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม:มีโครงข:ายเปPนของตนเอง 
แก:บริษัท แอโร: ดิจิตอล ซิสเต็มส! จํากัด เพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!
รับจ�าง โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปK ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขการอนุญาต
เช:นเดียวกับเง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาต
ให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง ท่ีไม:มีโครงข:ายเปPนของตนเอง ท่ีได�รับ
อนุญาตอยู:ก:อนแล�ว  

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๙ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบท่ีสอง ท่ีไม:มีโครงข:ายเปPนของตนเอง ของบริษัท แอโร: ดิจิตอล ซิสเต็มส! จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว:า ท่ีประชุม กทค. 
เคยมีมติมอบหมายสํานักงาน กสทช. กําหนดแนวทางการอนุญาตใช�งานคลื่น
ความถ่ีของบริการวิทยุแท็กซ่ี แต:จนถึงปQจจุบันก็ยังคงไม:เคยมีการประมูลคลื่น
ความถ่ีสําหรับบริการวิทยุแท็กซ่ีแต:อย:างใด ดังนั้นเห็นควรต�องตรวจสอบว:าใน
ปQจจุบันยังมีบริษัทใดใช�คลื่นความถ่ีในกิจการนี้อยู:หรือไม: ซ่ึงหากมีก็ต�องหา
มาตรการดําเนินการให�เปPนไปตามมาตรา ๔๖ แห:งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ แต:หากมีการปรับใช�เทคโนโลยีอ่ืนซ่ึงไม:มีการใช�คลื่น
ความถ่ีในกิจการนี้แล�ว การพิจารณาเรื่องการประมูลคลื่นความถ่ีสําหรับ
บริการวิทยุแท็กซ่ีก็ไม:มีความจําเปPนอีกต:อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๐ : ข+อเสนอการใช+โครงข�ายโทรคมนาคม สําหรับบริการเข+าถึงบรอดแบนด�ของ

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : ชท.  
 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. 

กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. 
พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) เห็นชอบตาม
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบข�อเสนอการใช�
โครงข:ายโทรคมนาคม  ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สําหรับบริการ
เข�าถึงบรอดแบนด! เพ่ือให�บริษัทฯ สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช�
โครงข:ายโทรคมนาคมกับผู�รับใบอนุญาตท่ีขอใช�โครงข:ายโทรคมนาคมต:อไปได� 
ภายใต�คําสั่ง กสทช. ท่ี ๗๖.๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง ระบุผู�มีอํานาจเหนือตลาดอย:างมี



 ๑๙ 
 

นัยสําคัญในแต:ละตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข�องและให�ผู�มีอํานาจเหนือตลาด
อย:างมีนัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะท่ีกําหนด และประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช�และเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด และให�
บริษัทฯ ดําเนินการเปGดเผยข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมดังกล:าวเปPน
การท่ัวไป ผ:านทางเว็บไซต!ของบริษัทฯ ภายในสิบห�าวันนับแต:วันท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข�อ ๔๖ ประกอบข�อ ๑๘ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และข�อ ๔ (๒) 
ของภาคผนวกแนบท�ายคําสั่ง กสทช. ท่ี ๗๖.๐๑/๒๕๕๘ 
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. เร:งรัดให�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จัดส:ง
ข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมส:วนท่ีเหลือให�สํานักงาน กสทช. เพ่ือนําเสนอ
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต:อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒๐ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม สําหรับ
บริการเข�าถึงบรอดแบนด!ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๕๑๖ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๒๐ ดังนี้ 

“ผมพิจารณาแล�วเห็นว:า การจัดทําข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม
เปPนหน�าท่ีของผู�รับใบอนุญาตตามคําสั่ง กสทช. ท่ี ๗๖.๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง ระบุ
ผู�มีอํานาจเหนือตลาดอย:างมีนัยสําคัญฯ เพ่ือใช�สําหรับเปPนมาตรการกํากับ
ดูแลล:วงหน�า (Ex–ante Regulation) เพ่ือปaองกันการใช�อํานาจเหนือตลาดในการ
จํากัดหรือกีดกันการแข:งขันท่ีมีประสิทธิภาพ แต:ข�อเสนอการใช�โครงข:าย     
ท่ีเสนอมานี้ยังไม:สามารถใช�เปPนเครื่องมือในการเยียวยาการแข:งขันท่ีขาด
ประสิทธิภาพในตลาดบริการการเข�าถึงบรอดแบนด!ตามเจตนารมณ!ของคําสั่ง
ดังกล:าวได� โดยผมมีความเห็นและข�อสังเกตเปPนรายประเด็น ดังนี้ 

๑. เม่ือพิจารณาจากรายงานวิเคราะห!ความมีประสิทธิภาพของ    
การแข:งขันฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเห็นว:าสํานักงาน กสทช. ใช�วิธีการแบ:งตลาดย:อย
ตามผู�รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข:ายโทรคมนาคมเปPนของตนเอง มิใช:แบ:งตามพ้ืนท่ี
ท่ีมีการให�บริการ ดังนั้น เม่ือกําหนดมาตรการเฉพาะให�ผู�รับใบอนุญาตต�อง
เปGดโครงข:ายให�ผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนเข�าใช� ย:อมหมายถึงการเปGดโครงข:าย
ท�องถ่ิน (Local Loop) ท้ังหมดท่ัวประเทศท่ีผู�รับใบอนุญาตเปPนเจ�าของอยู: 
และหากจุดใดไม:สามารถเปGดให�เข�าใช�ได�ก็ให�ชี้แจงมาด�วยว:ามีข�อจํากัดทางเทคนิค
อย:างไร อย:างไรก็ตาม เม่ือตรวจสอบข�อเสนอการใช�โครงข:ายฯ ของผู�รับใบอนุญาต 
กลับพบว:า ผู�รับใบอนุญาตพยายามจํากัดพ้ืนท่ีการเปGดให�ใช�โครงข:ายของตนเอง 
โดยจุดเข�าใช�โครงข:ายท่ีผู�รับใบอนุญาตเสนอมาจํากัดอยู:เฉพาะในเขตพ้ืนท่ี



 ๒๐ 
 

กรุงเทพมหานครบางส:วน และอําเภอเมืองสมุทรปราการ รวมท้ังสิ้นเพียง ๒๐ จุด
เท:านั้น อีกท้ัง ผู�รับใบอนุญาตยังเปGดให�ใช�เฉพาะโครงข:ายทองแดง ท้ังท่ีเทคโนโลยี
ดังกล:าวได�ล�าสมัยไปแล�ว ส:วนโครงข:ายแบบ Fiber Optic ท่ีเปPนโครงข:ายหลัก
ในปQจจุบันก็มิได�เปGดให�เข�าใช�ได� ดังนั้น จึงยังคงเกิดปQญหาท่ีว:า การจัดทําข�อเสนอ
การใช�โครงข:ายตามท่ีเสนอมานี้อาจเปPนเพียงแค:การทําให�ครบองค!ประกอบ
ของการเปPนผู�มีอํานาจเหนือตลาดตามคําสั่งของคณะกรรมการเท:านั้น หากแต:
ไม:มีผลให�เพ่ิมการแข:งขันในตลาดมากข้ึนแต:อย:างใด 

๒. สํานักงาน กสทช. มิได�กําหนดอัตราค:าตอบแทนการใช�โครงข:าย 
ท่ีเปPนอัตราอ�างอิงไว� ทําให�เปPนเรื่องยากท่ีจะพิจารณาว:า อัตราค:าตอบแทน
เท:าใดจึงจะเหมาะสมและเปPนธรรมกับผู�ขอใช�โครงข:าย อย:างไรก็ตาม ข�อ ๒๗ 
ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการให�บริการโครงข:ายสายแบบ
แยกส:วน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได�กําหนดวิธีคิดค:าตอบแทนไว�ในรูปแบบ Retail Minus 
โดยอ�างอิงค:าการตลาดท่ีร�อยละ ๓๐ ของค:าบริการ ดังนั้น สํานักงาน กสทช. 
อาจใช�อัตราค:าตอบแทนตามวิธีการคํานวณดังกล:าวไปพลางก:อนก็ได�       
แล�วค:อยกําหนดอัตราค:าตอบแทนท่ีเหมาะสมต:อไป 

๓. สํานักงาน กสทช. ควรต�องทบทวนการกําหนดผู�มีอํานาจเหนือตลาด
อย:างมีนัยสําคัญและมาตรการเฉพาะในตลาดดังกล:าว เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตท่ีมี
อํานาจเหนือตลาดได�รับการกํากับดูแลอย:างเหมาะสม ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. 
อาจใช�แนวทางการกําหนดตลาดเช:นเดียวกับหน:วยงานกํากับดูแลในประเทศ
อังกฤษ (Ofcom) ซ่ึงมีการแบ:งตลาดเข�าถึงบรอดแบนด!เปPนตลาดย:อยตาม
พ้ืนท่ีการให�บริการและจํานวนผู�ให�บริการในพ้ืนท่ี (Geographic Market) 
พร�อมท้ังมีมาตรการเฉพาะในแต:ละตลาดย:อยท่ีแตกต:างกัน เพ่ือมิให�เปPนการ
สร�างภาระกับผู�ให�บริการในพ้ืนท่ีท่ีมีการแข:งขันอย:างเพียงพอแล�ว โดยจํากัด
การ กํา กับดูแลอย: าง เข�มงวดไว� เฉพาะ พ้ืน ท่ี ท่ียั งขาดการแข: ง ขัน ท่ี มี
ประสิทธิภาพเท:านั้น 

๔. ปQจจุบันระยะเวลาได�ล:วงเลยมากว:า ๓ ปKแล�ว ต้ังแต:มีการออก
คําสั่งกําหนดผู�มีอํานาจเหนือตลาด แต:เพ่ิงได�มีการพิจารณาข�อเสนอตามคําสั่ง
ดังกล:าว ผมจึงเห็นว:าการดําเนินการตามคําสั่งค:อนข�างล:าช�า ดังนั้น สํานักงาน 
กสทช. ควรต�องประสานงานกับผู�รับใบอนุญาตเพ่ือมีมาตรการเร:งรัดให�เร็วกว:านี้ 
เพราะหากจะมีการทบทวนผู�มีอํานาจเหนือตลาดใหม: ผู�รับใบอนุญาตบางราย
อาจจะหลุดออกจากการเปPนผู�มีอํานาจเหนือตลาด เนื่องจากตลาดเปลี่ยนแปลง
ไปแล�ว การพิจารณาข�อเสนอการใช�โครงข:ายให�ทันกับคําสั่งการกําหนดผู�มีอํานาจ
เหนือตลาดจึงเปPนเรื่องท่ีต�องให�ความสําคัญด�วย” 

 
 
 



 ๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๑ : ข+อเสนอการใช+โครงข�ายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปuลที บรอดแบนด� จํากัด 
(มหาชน) สําหรับบริการเข+าถึงบรอดแบนด� : ชท.  

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. 

กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. 
พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) เห็นชอบตาม
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบข�อเสนอการใช�
โครงข:ายโทรคมนาคม สําหรับบริการเข�าถึงบรอดแบนด! ของบริษัท ทริปเปGลที 
บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) เพ่ือให�บริษัทฯ สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการ
ใช�โครงข:ายโทรคมนาคมกับ ผู�รับใบอนุญาตท่ีขอใช�โครงข:ายโทรคมนาคม
ต:อไปได� ภายใต�คําสั่ง กสทช. ท่ี ๗๖.๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง ระบุผู�มีอํานาจเหนือ
ตลาดอย:างมีนัยสําคัญในแต:ละตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข�องและให�ผู�มีอํานาจ
เหนือตลาดอย:างมีนัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะท่ีกําหนด และประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 
และให�บริษัทฯ ดําเนินการเปGดเผยข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม
ดังกล:าวเปPนการท่ัวไป ผ:านทางเว็บไซต!ของตนภายในสิบห�าวันนับแต:วันท่ี
ได�รับหนังสือแจ�งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข�อ ๔๖ ประกอบข�อ ๑๘ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และข�อ ๔ (๒) ของภาคผนวกแนบท�ายคําสั่ง กสทช.  ท่ี ๗๖.๐๑/๒๕๕๘ 
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. เร:งรัดให�บริษัท ทริปเปGลที บรอดแบนด! จํากัด 
(มหาชน) จัดส:งข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมส:วนท่ีเหลือให�สํานักงาน 
กสทช. เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต:อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒๑ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมของบริษัท 
ทริปเปGลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) สําหรับบริการเข�าถึงบรอดแบนด! 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๕๑๗ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๒๑ ดังนี้ 

“ผมพิจารณาแล�วเห็นว:า การจัดทําข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม
เปPนหน�าท่ีของผู�รับใบอนุญาตตามคําสั่ง กสทช. ท่ี ๗๖.๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง ระบุ
ผู�มีอํานาจเหนือตลาดอย:างมีนัยสําคัญฯ เพ่ือใช�สําหรับเปPนมาตรการกํากับ
ดูแลล:วงหน�า (Ex–ante Regulation) เพ่ือปaองกันการใช�อํานาจเหนือตลาดในการ
จํากัดหรือกีดกันการแข:งขันท่ีมีประสิทธิภาพได�  ท้ังนี้  แต:ข�อเสนอการ         
ใช�โครงข:ายท่ีเสนอมานี้ไม:สามารถใช�เปPนเครื่องมือในการเยี่ยวยาการแข:งขัน  



 ๒๒ 
 

ท่ีขาดประสิทธิภาพในตลาดบริการการเข�าถึงบรอดแบนด!ตามเจตนารมณ!ของ
คําสั่งดังกล:าวได� โดยผมมีความเห็นและข�อสังเกตเปPนรายประเด็น ดังนี้ 

๑. เม่ือพิจารณาจากรายงานวิเคราะห!ความมีประสิทธิภาพของการ
แข:งขันฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเห็นว:าสํานักงาน กสทช. ใช�วิธีการแบ:งตลาดย:อย
ตามผู�รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข:ายโทรคมนาคมเปPนของตนเอง มิใช:แบ:งตามพ้ืนท่ี
ท่ีมีการให�บริการ ดังนั้น เม่ือกําหนดมาตรการเฉพาะให�ผู�รับใบอนุญาตต�อง
เปGดโครงข:ายให�ผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนเข�าใช� ย:อมหมายถึงการเปGดโครงข:าย
ท�องถ่ิน (Local Loop) ท้ังหมดท่ัวประเทศท่ีผู�รับใบอนุญาตเปPนเจ�าของอยู: 
และหากจุดใดไม:สามารถเปGดให�เข�าใช�ได�ก็ให�ชี้แจงมาด�วยว:ามีข�อจํากัดทางเทคนิค
อย:างไร อย:างไรก็ตาม เม่ือตรวจสอบข�อเสนอการใช�โครงข:ายฯ ของผู�รับใบอนุญาต 
กลับพบว:า ผู�รับใบอนุญาตพยายามจํากัดพ้ืนท่ีการเปGดให�ใช�โครงข:ายของตนเอง 
โดยจุดเข�าใช�โครงข:ายท่ีผู�รับใบอนุญาตเสนอมาจํากัดอยู:เฉพาะในเขตบางจังหวัด 
รวมท้ังสิ้นเพียง ๑๐ จุดเท:านั้น จึงยังคงเกิดปQญหาท่ีว:า การจัดทําข�อเสนอการ
ใช�โครงข:ายตามท่ีเสนอมานี้อาจเปPนเพียงแค:การทําให�ครบองค!ประกอบของ
การเปPนผู�มีอํานาจเหนือตลาดตามคําสั่งของคณะกรรมการเท:านั้น หากแต:ไม:มี
ผลให�เพ่ิมการแข:งขันในตลาดมากข้ึนแต:อย:างใด 

๒. สํานักงาน กสทช. มิได�กําหนดอัตราค:าตอบแทนการใช�โครงข:าย 
ท่ีเปPนอัตราอ�างอิงไว� ทําให�เปPนเรื่องยากท่ีจะพิจารณาว:าอัตราค:าตอบแทน
เท:าใดจึงจะเหมาะสมและเปPนธรรมกับผู�ขอใช�โครงข:าย อย:างไรก็ตาม ข�อ ๒๗ 
ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการให�บริการโครงข:ายสายแบบ
แยกส:วน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได�กําหนดวิธีคิดค:าตอบแทนไว�ในรูปแบบ Retail Minus 
โดยอ�างอิงค:าการตลาดท่ีร�อยละ ๓๐ ของค:าบริการ ดังนั้น สํานักงาน กสทช. 
อาจใช�อัตราค:าตอบแทนตามวิธีการคํานวณดังกล:าวไปพลางก:อนก็ได�       
แล�วค:อยกําหนดอัตราค:าตอบแทนท่ีเหมาะสมต:อไป 

๓. สํานักงาน กสทช. ควรต�องทบทวนการกําหนดผู�มีอํานาจเหนือตลาด
อย:างมีนัยสําคัญและมาตรการเฉพาะในตลาดดังกล:าว เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตท่ีมี
อํานาจเหนือตลาดได�รับการกํากับดูแลอย:างเหมาะสม ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. 
อาจใช�แนวทางการกําหนดตลาดเช:นเดียวกับหน:วยงานกํากับดูแลในประเทศ
อังกฤษ (Ofcom) ซ่ึงมีการแบ:งตลาดเข�าถึงบรอดแบนด!เปPนตลาดย:อยตาม
พ้ืนท่ีการให�บริการและจํานวนผู�ให�บริการในพ้ืนท่ี (Geographic Market) 
พร�อมท้ังมีมาตรการเฉพาะในแต:ละตลาดย:อยท่ีแตกต:างกัน เพ่ือมิให�เปPนการ
สร�างภาระให�กับผู� ให�บริการในพ้ืนท่ี ท่ีมีการแข:งขันอย:างเพียงพอแล�ว        
โดยจํากัดการกํากับดูแลอย:างเข�มงวดไว�เฉพาะพ้ืนท่ีขาดการแข:งขันท่ีมี
ประสิทธิภาพเท:านั้น 
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๔. ปQจจุบันระยะเวลาได�ล:วงเลยมากว:า ๓ ปKแล�ว ต้ังแต:มีการออกคําสั่ง
กําหนดผู�มีอํานาจเหนือตลาด แต:เพ่ิงได�มีการพิจารณาข�อเสนอตามคําสั่งดังกล:าว 
ผมจึงเห็นว:าการดําเนินการตามคําสั่งค:อนข�างล:าช�า ดังนั้น สํานักงาน กสทช. 
ควรต�องประสานงานกับผู�รับใบอนุญาตเพ่ือมีมาตรการเร:งรัดให�เร็วกว:านี้ 
เพราะหากจะมีการทบทวนผู�มีอํานาจเหนือตลาดใหม: ผู�รับใบอนุญาตบางราย
อาจจะหลุดออกจากการเปPนผู� มี อํานาจเหนือตลาด เนื่องจากตลาด
เปลี่ยนแปลงไปแล�ว การพิจารณาข�อเสนอการใช�โครงข:ายให�ทันกับคําสั่ง   
การกําหนดผู�มีอํานาจเหนือตลาดจึงเปPนเรื่องท่ีต�องให�ความสําคัญด�วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๒ : บันทึกแก+ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช+โครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหว�าง

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด  
อินฟอร�เมช่ัน ไฮเวย� จํากัด : ชท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหว:างบริษัท 
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร!เมชั่น 
ไฮเวย! จํากัด  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๒ เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑ ระหว:างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร!เมชั่น ไฮเวย! จํากัด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๓ : สัญญาการใช+โครงข�ายโทรคมนาคม เส+นทาง สฟ. สุราษฎร�ธานี – สฟ. ภูเก็ต ๑ 

ระหว�างการไฟฟwาฝyายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน) : ชท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ. สุราษฎร!ธานี – สฟ. ภูเก็ต ๑ 
ระหว:างการไฟฟaาฝ�ายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 
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หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๒๓ เรื่อง สัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ. สุราษฎร!ธานี 
– สฟ. ภูเก็ต ๑ ระหว:างการไฟฟaาฝ�ายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๔ : สัญญาการใช+โครงข�ายโทรคมนาคม เส+นทาง สฟ. ขอนแก�น ๑ – สฟ. 

อุบลราชธานี ๑ ระหว�างการไฟฟwาฝyายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) : ชท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
การใช�โครงข:ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ. ขอนแก:น ๑ – สฟ. อุบลราชธานี ๑ 
ระหว:างการไฟฟaาฝ�ายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๔ เรื่อง สัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ. ขอนแก:น ๑ 
– สฟ. อุบลราชธานี ๑ ระหว:างการไฟฟaาฝ�ายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท 
ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๕ : คู�มือการแจ+งการรวมธุรกิจตามมาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการ

โทรคมนาคม : วท. 
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบคู:มือ
การแจ�งการรวมธุรกิจตามมาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือใช�ควบคู:กับประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือเผยแพร:และใช�งานต:อไป  

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒๕ เรื่อง คู:มือการแจ�งการรวมธุรกิจตามมาตรการกํากับ
ดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม 
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๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว:า ในชั้นการพิจารณา
เรื่องนี้ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม 
ได�มีการต้ังข�อสังเกตหลายประการให�สํานักงาน กสทช. รับไปดําเนินการ
ปรับปรุงแก�ไขก:อนเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา ดังนั้นในการเห็นชอบครั้งนี้
จึงอยู:บนฐานท่ีว:าสํานักงาน กสทช. ได�ปรับปรุงแก�ไขคู:มือฯ ในประเด็นต:างๆ 
ตามท่ีท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ต้ังข�อสังเกตแล�ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๖ : การดําเนินการเพ่ืออนุญาตให+ใช+คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม    

ย�าน ๑๘๐๐ MHz : คณะทํางานเพ่ือดําเนินการอนุญาตให+ใช+คล่ืนความถ่ีฯ วท. 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบเรื่อง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิชั่น จํากัด (มหาชน) ได�มีหนังสือ

ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจ�งความเห็นเก่ียวกับการประมูลคลื่นความถ่ี 
๙๐๐ MHz ก:อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ตามท่ี
เลขาธิการ กสทช. ได�แจ�งท่ีประชุมทราบ 

๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๒.๑ รับทราบความคืบหน�าในการดําเนินการเพ่ืออนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับ

กิจการโทรคมนาคม ย:าน ๑๘๐๐ MHz  
๒.๒ เห็นชอบให�ยกเลิกการจัดประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ในวันท่ี ๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ เปPนไปตามข�อ ๙ (๔) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 
ย:าน ๑๗๔๐–๑๗๘๕/๑๘๓๕–๑๘๘๐ MHz  

๒.๓ เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. นําร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย:าน ๑๗๔๐–๑๗๘๕/
๑๘๓๕–๑๘๘๐ MHz ไปรับฟQงความคิดเห็นสาธารณะเฉพาะประเด็น 
การเปลี่ยนแปลงขนาดบล็อกของคลื่น โดยวิธีนําลงเผยแพร:ในเว็บไซต!ของ
สํานักงาน กสทช. กําหนดระยะเวลา ๓ วัน โดยให�ยกเว�นข�อกําหนดเรื่อง
ระยะเวลาการรับฟQงความคิดเห็นซ่ึงกําหนดไว�ไม:น�อยกว:า ๓๐ วัน เนื่องจาก
เปPนกรณีท่ีมีความจําเปPนเร:งด:วน ท้ังนี้  เพ่ือให�การประมูลเปPนไปตาม     
กรอบระยะเวลาท่ีกําหนด และมิให�เกิดความเสียหายแก:ทางราชการ และให�
สํานักงาน กสทช. นําเสนอผลการรับฟQงความคิดเห็นพร�อมร:างประกาศ
ดังกล:าวให�ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี 
๒/๒๕๖๑ ในวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

๒.๔ เห็นชอบกําหนดให�มีการจัดประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ข้ึนใหม:อีกครั้ง 
โดยมีกรอบเวลาในการจัดประมูลคลื่นความถ่ีย:าน ๑๘๐๐ MHz ดังนี้ 
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๑) การเชิญชวนและการรับคําขอผู�สนใจเข�าร:วมการประมูล ระหว:างวันท่ี 
๖ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒) ยื่นคําขอเพ่ือเข�าร:วมการประมูล ในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  
๓) พิจารณาคุณสมบัติผู�มีสิทธิเข�าร:วมการประมูล ระหว:างวันท่ี ๙ – ๑๓ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๔) ประกาศรายชื่อผู�ผ:านคุณสมบัติ ในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๕) ชี้แจงกระบวนการประมูลและ Mock auction ระหว:างวันท่ี ๑๖ – ๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๑  
๖) กําหนดจัดการประมูล ในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ขอเปGดเผยความเห็น 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส:งให�ในภายหลัง 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒๖ เรื่อง การดําเนินการเพ่ืออนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย:าน ๑๘๐๐ MHz 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ขอให�แนบบันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๒๖ จํานวน ๒ หน�า 
ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
วาระท่ี ๒.๑ 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๕๑๘ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๒๖ ดังนี้ 

“ผมเห็นว:าสิ่งท่ีสําคัญยิ่งในขณะนี้คือการเร:งจัดประมูลคลื่นความถ่ี
เพ่ือให�เสร็จสิ้นทันก:อนท่ีสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุด ดังนั้นจึงไม:ขัดข�องเม่ือ     
ท่ีประชุม กสทช. เห็นชอบด�วยกับข�อเสนอของสํานักงาน กสทช. ท่ีจะใช�
หลักเกณฑ!การประมูลเดิมเปPนฐาน โดยปรับเปลี่ยนเฉพาะในส:วนของการจัดชุด
คลื่นความถ่ี จากชุดละ ๑๕ MHz เปPนขนาด ๕ MHz จํานวน ๙ ชุด อย:างไรก็ดี 
ผมยังมีข�อสังเกตในบางประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

๑. ขอยืนยันความคิดเห็นดังเช:นท่ีเคยอภิปรายไว�หลายครั้งแล�วว:า 
การกําหนดราคาต้ังต�นการประมูลแต:ละครั้งควรมีการประเมินมูลค:าคลื่นความถ่ีใหม:
ตามสภาพแวดล�อมในตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป การกําหนดให�ใช�ราคาชนะประมูลเดิม
ท่ียอมรับกันแล�วว:าเปPนราคาท่ีสูงผิดปกติมาเปPนราคาข้ันตํ่า เท:ากับเปPนการกีดกัน
รายใหม:หรือรายเล็ก ทําให�เกิดการผูกขาดตลาดโดยผู�ดันราคาประมูลให�สูง
ผิดปกติได� ซ่ึงส:งผลต:อการแข:งขันอย:างเสรีและเปPนธรรม อีกท้ังอาจทําให�มี
คลื่นเหลือท้ิงว:างไว� อย:างไรก็ตาม ภายใต�สถานการณ!ท่ีเปPนอยู: ซ่ึงมีระยะเวลาจํากัด 
ก็ยอมรับได�ท่ีจะทดลองใช�ราคาชนะประมูลไปพลางก:อนเพ่ือให�การประมูล
เกิดข้ึนได�ทันการณ! แต:ก็เห็นควรต�องเตรียมแนวทางสําหรับรองรับกรณีท่ีอาจ
จัดสรรคลื่นความถ่ีไม:หมดไว�ด�วย โดยเห็นควรท่ีจะลดราคาลงและกันคลื่นดังกล:าวไว�
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เปPนการเฉพาะ (set aside) สําหรับผู�ประกอบการรายใหม: อันจะไม:ส:งผลใน
เชิงได�เปรียบ/เสียเปรียบของผู�ประกอบการรายเดิมหรือของการแข:งขันในตลาด
ท่ีมีอยู: ขณะเดียวกันก็เปPนโอกาสท่ีจะส:งเสริมให�เกิดรายใหม:เพ่ือเพ่ิมการแข:งขัน
ในตลาดโดยรวม อันเปPนประโยชน!ต:อผู�ใช�บริการ 

๒. โดยหลักการของการอนุญาตถือครองคลื่นสูงสุดท่ีมีการดําเนินการ
ในต:างประเทศจะกําหนดสัดส:วนท่ีร�อยละ ๖๐ ของย:านความถ่ีนั้นๆ ดังนั้น
หากจะกําหนดกติกาการประมูลในครั้งนี้ให�แต:ละรายประมูลได�สูงสุด ๓๐ MHz 
ก็ไม:ใช:เรื่องผิดปกติวิสัยท่ีจะดําเนินการ อย:างไรก็ตาม ในสถานการณ!ท่ีไม:มี 
ใครเข�าร:วมการประมูลท่ีกําหนดขายคลื่นขนาด ๑๕ MHz ครั้งท่ีผ:านมา และ
ด�วยความมุ:งหวังผลว:าการประมูลจะเกิดข้ึนได�โดยเร็ว การกําหนดไว�ท่ี ๒๐ MHz 
ก็พอยอมรับได�” 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปG ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค�มาตรา 
๕๒ (๓) แห�งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ   
ท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม การส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด+านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการดําเนินการขององค�กรซ่ึงทําหน+าท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม
ของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว�าด+วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปK ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๓) 
แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
การส:งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด�านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการ
ขององค!กรซ่ึงทําหน�าท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพตามกฎหมายว:าด�วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ท่ีไม:ผ:านการตรวจสอบเอกสาร (ข้ันท่ี ๑) และไม:ผ:านการตรวจสอบ
คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ เรื่อง หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขการใช�จ:ายเงินกองทุนฯ 
(ข้ันท่ี ๒) จํานวน ๘ โครงการ 
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๒. เห็นชอบโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปK ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๓) 
แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
การส:งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด�านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการ
ขององค!กรซ่ึงทําหน�าท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพตามกฎหมายว:าด�วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! จํานวน ๕ โครงการ จํานวนเงินท้ังสิ้น ๒๙,๐๒๓,๖๕๘ บาท ได�แก: 
๒.๑ โครงการนําร:องพัฒนาศูนย!การเรียนรู�และหลักสูตรสร�างเทคโนโลยีความ

เปPนจริงเสมือน (Visual Reality : VR) สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ วงเงิน ๑๒,๙๕๔,๐๖๐ บาท 

๒.๒ โครงการพัฒนาองค!ความรู�สื่อมวลชนด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห:งประเทศไทย 
วงเงิน ๖,๑๖๕,๖๖๑ บาท 

๒.๓ โครงการพัฒนาผู�ผลิตรายการระดับท�องถ่ินและภูมิภาค เพ่ือผลิตรายการ
ส:งเสริมการเรียนรู�ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว มูลนิธิสํารวจโลก วงเงิน 
๖,๔๗๐,๒๐๐ บาท 

๒.๔ โครงการพัฒนาความพร�อมระดับประเทศของการสื่อสารไร�สายในยุค ๕
G ภาคหนึ่ง เทคโนโลยีการเข�ารหัส : การถ:ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
บุคลากรด�านกิจการโทรคมนาคม การจัดทําคู: มือความรู�และสื่อ 
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย วงเงิน ๙๘๘,๗๘๗ บาท 

๒.๕ โครงการแคมปVอบรมเส�นทางด� านอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน! และโทรคมนาคม สําหรับนักเรียนและ
นักศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดใกล�เคียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วงเงิน ๒,๔๔๔,๙๕๐ บาท 

ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. รับข�อคิดเห็นของ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
เก่ียวกับเรื่องโครงการท่ีเหลือจํานวน ๕ โครงการ ไปนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เพ่ือพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ก:อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต:อไป ได�แก: 
๑) โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะ และระบบประเมินสมรรถนะ สําหรับบุคลากร

ด�านสื่อสารมวลชนรุ:นใหม: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วงเงิน ๓,๙๓๕,๖๗๔ บาท 

๒) โครงการแพลทฟอร!มพัฒนาท่ีปรึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค!กรสู:ยุค
ดิจิทัล สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต!แวร!ไทย (ATSI) วงเงิน ๖,๙๗๘,๐๐๕ บาท 

๓) โครงการพัฒนาองค!กรต�นแบบในการกํากับดูแลกันเองขององค!กรวิชาชีพ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! สมาคมสภาวิชาชีพกิจการแพร:ภาพ
และการกระจายเสียง (ประเทศไทย) วงเงิน ๒,๙๐๗,๑๙๐ บาท 



 ๒๙ 
 

๔) โครงการอบรมเชิงปฏิ บั ติการเสริมสร�างศักยภาพผู�ตรวจพิจารณา
ภาพยนตร!โฆษณาทางโทรทัศน! สมาคมโฆษณาแห:งประเทศไทย วงเงิน 
๓,๕๗๔,๗๖๓ บาท 

๕) โครงการแนวปฏิบัติเพ่ือกําหนดจริยธรรมสื่อเพ่ือสุขภาวะทางสังคม     
โดยสมาคมสื่อชุมชนภาคใต�นครศรีธรรมราช สมาคมสื่อชุมชนภาคใต�
นครศรีธรรมราช วงเงิน ๑,๔๕๖,๔๘๐ บาท  

๓. ไม:เห็นชอบโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปK ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๓) 
แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
การส:งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด�านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการ
ขององค!กรซ่ึงทําหน�าท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพตามกฎหมายว:าด�วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! จํานวน ๑๑ โครงการ ซ่ึงไม:ผ:านเกณฑ!การพิจารณาการจัดลําดับ
ความสําคัญโครงการ และโครงการท่ีขอสละสิทธิ์การขอรับทุน จํานวน ๑ โครงการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปK ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!
มาตรา ๕๒ (๓) แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม การส:งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด�านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการดําเนินการขององค!กรซ่ึงทําหน�าท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของ
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว:าด�วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน!  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการผูกพันงบประมาณรายจ�าย : ยย. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ขยายระยะเวลาการผูกพันงบประมาณรายจ:าย รายการค:าเช:าทรัพย!สิน 

สําหรับรายการค:าเช:ารถยนต!ประจําตําแหน:ง ประธาน กสทช. และ กสทช. 
จํานวน ๗ คัน ระยะเวลาต้ังแต: ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (๕ ปK) 
วงเงินท้ังสิ้น ๓๙.๗๒๐ ล�านบาท ท้ังนี้ เพ่ือให�สอดคล�องกับระเบียบ กทช. ว:าด�วย
รถของสํานักงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการผูกพันงบประมาณรายจ:าย 



 ๓๐ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ (ถ+ามี) 
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ในวันจันทร!ท่ี ๒ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ พร�อมกล:าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล:าวปGดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.  
 


