
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

วันพุธท่ี ๑๐ มกราคม 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. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๖. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู,ไม�เข,าประชุม 
 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!  มะลิสุวรรณ ติดภารกิจ 
 
ผู,เข,าร�วมประชุม 
 

๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กสทช. 
 
เจ,าหน,าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก7กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส:วน  
   รักษาการในตําแหน:งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน!  ผู�อํานวยการส:วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส:วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส:วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 

 

๖. นางนภาพร  เก:งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาววัลภา  กระเดา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ:มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ช้ีแจง 
 

๑. นางอัจฉรา  ปDณยวณิช ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๒. นางปริตา  วงศ!ชุตินาท ผู�อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน! 
๓. นางสาวพรทิพา  ตันติพัฒนะมนตรี ผู�อํานวยการส:วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๔. นายอรรถชัย  แมนมนตรี วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน:งผู�อํานวยการส:วน 
   สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๕. นางชาลินี  วังโพธิ์สพ นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักทรัพยากรบุคคล 
๖.  นายสรรเสริญ  สงวนศักด์ิ บริษัท ทริส คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
๗.  นายธนัญชัย  โรจน!รุ:งเรือง บริษัท ทริส คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
๘. นางสาวสุธีรา จําปEรัตน!   บริษัท ทริส คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล:าวเปFดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 

 ๑.  เม่ือวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. พร�อมด�วยเลขาธิการ กสทช.       
รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค (พลอากาศตรี   
ดร. ธนพันธุ!  หร:ายเจริญ) และผู�บริหารสํานักงาน กสทช. ได�ไปร:วมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ�าอยู:หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันข้ึนปEใหม:พุทธศักราช ๒๕๖๑  ณ ห�องแดง ศาลาว:าการพระราชวัง 

 ๒. ในวันเสาร!ท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ สํานักงาน กสทช. จะจัดงานวันเด็กแห:งชาติ 
ภายใต�ชื่องาน “กสทช. ตะลุยคลื่นมหาสนุก วันแสนสุขของหนู ปE ๕” ขอเรียนเชิญ
กรรมการ กสทช. ทุกท:านมาร:วมงานในวันดังกล:าว หากไม:ติดภารกิจอ่ืน   



๓ 

 

                     ๓. ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท:าน ในปE ๒๕๖๐ ท่ีได�ทํางานร:วมกันมา ซ่ึงเปOนไป
ตามเปPาหมายและแผนท่ีกําหนดไว� โดยสําเร็จลุล:วงเปOนส:วนใหญ: แต:ยังมีบางภารกิจ
ท่ีจะต�องดําเนินการต:อไป จึงขอขอบคุณไว� ณ ท่ีนี้ และในโอกาสปEใหม: ๒๕๖๑         
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายท่ีท:านเคารพนับถือ 
และพระบารมีแห:งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ�าทุกพระองค! และบรรพชน
แห:งวงการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! ได�โปรดดลบันดาล
ให�กรรมการ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และผู�เข�าร:วมประชุมทุกท:าน พร�อมท้ัง
ครอบครัว ประสบแด:ความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ!
แข็งแรง มีกําลังใจกําลังกายปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือประเทศชาติและประชาชน    
อย:างมีความสุขสืบต:อไป 

 ๔. ขอแสดงความยินดีกับ กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน! ท่ีสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม: 
ได�มีมติอนุมัติให�ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ด�านเศรษฐศาสตร!  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน�) 
 ประจําเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ :  กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน!) 

จํานวน ๓ ท:าน ได�แก:  พลตํารวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ (เดือนตุลาคม – 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐) นายต:อพงศ!  เสลานนท!  และนายสวัสด์ิ  โชติพานิช  
(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช.  
ว:าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู�ช:วยเลขานุการประจํา กทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๑ ปC ๒๕๖๐ ถึงไตรมาสท่ี ๓ ปC ๒๕๖๐ : วท.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๑ ปE ๒๕๖๐ ถึงไตรมาสท่ี ๓ 
 ปE ๒๕๖๐  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม โดยขอให�
สํานักงาน กสทช. ปรับปรุงรายงานตามท่ีได�ให�ความเห็นในชั้นกลั่นกรอง อาทิ   
เรื่อง Mobile Broadband สํานักงาน กสทช. นิยามเฉพาะ UMTS ซ่ึงส:วนใหญ:คือ 
3G และเอาจํานวนลูกค�าท้ังหมดมาอ�างว:าเปOน UMTS ซ่ึงท่ีจริงมีบริการ LTE ด�วย  
ดังนั้น จึงไม:จําเปOนท่ีจะต�องระบุเทคโนโลยี เพียงแต:ใช�คําว:า Mobile Broadband 
น:าจะเหมาะสมกว:า นอกจากนี้ในรายงานสภาพตลาดฯ ไม:มีการระบุจํานวน 
Mobile Subscriber ของแต:ละราย มีเพียงจํานวนร�อยละ ซ่ึงทําให�ไม:สามารถทราบ
ตัวเลขท่ีแท�จริงได� รวมท้ังฝากสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบกรณีบริการ Fixed Line 
ซึ่งขณะนี้สัญญาสัมปทานสิ้นสุดทุกราย ทําให�เลขหมายหลักส:วนใหญ:คืนมาสู: 
บมจ. ทีโอที ซ่ึงจะทําให�เปOนผู�มีอํานาจเหนือตลาดหรือไม:/อย:างไร    

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการตรวจสอบพ้ืนท่ีการให,บริการและการครอบคลุมครัวเรือนของ
 สัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : จส.                  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบพ้ืนท่ีการให�บริการและการครอบคลุมครัวเรือน

ของสัญญาณโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ของกองทัพบก บริษัท อสมท 
จํากัด (มหาชน) และองค!การกระจายเสียงและแพร:ภาพสาธารณะแห:งประเทศไทย  

 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องความครอบคลุมครัวเรือน ขอให�สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบว:ายังมีผู�ให�บริการโครงข:ายรายอื่นอีกหรือไม:ที่มีหน�าที่ต�องรายงาน 
และได�มีการดําเนินงานไปถึงข้ันไหน/อย:างไร  

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : การเปล่ียนแปลงผู,อํานวยการสถานีของผู,ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑               
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๗ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง MUSIC LINE STATION โดยห�างหุ�นส:วนจํากัด ณัฐวุฒิ มีเดีย กรุ7ป  
 ๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง ลูกทุ:งเสริมไทย โดย บริษัท เสริมไทย (๒๐๐๓) จํากัด  
 ๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง Live FM โดย บริษัท เสริมไทย (๒๐๐๓) จํากัด 
 ๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนเคียงกัน โดย ห�างหุ�นส:วนจํากัด บัวทองสัมพันธ! 
 ๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง แจtว เอฟ เอ็ม โดย ห�างหุ�นส:วนจํากัด แจtวเอ็นเตอร!เทนเมนท! 
 ๖. สถานีวิทยุกระจายเสียง เฟรนด!ชิฟ เรดิโอ โดย ห�างหุ�นส:วนจํากัด  เรดิโอ โคราช ๗ 
 ๗. สถานีวิทยุกระจายเสียง ไทยสมบูรณ! โดย ห�างหุ�นส:วนจํากัด  เรดิโอ โคราช ๗   



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : การแจ,งเปล่ียนแปลงข,อมูลผู,รับใบอนุญาตของ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ� วิช่ัน จํากัด : 
 ปส.๒                  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�ถือหุ�นของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด ช:องรายการ 

Nation TV จากเดิม นางสาวดวงกมล โชตะนา  เปลี่ยนเปOน นางสาวมัธยา โอสถานนท! 
นับต้ังแต:วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : การแจ,งเปล่ียนแปลงข,อมูลผู,รับใบอนุญาตของ บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง 
 จํากัด : ปส.๒                   

 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู�ถือหุ�น และกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทน

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด และรับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลง
ผู�อํานวยการสถานีของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด ช:องรายการ NOW 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ) 

ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ :  กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค! 

มะลิสุวรรณ) ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ท:าน ได�แก:   
พลเอก บุญเลิศ แก�วประสิทธิ์  นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน!  และพลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ!  
ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว:าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ  และผู�ช:วยเลขานุการประจํา กทช.  พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. 
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�)  

ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ :  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ                       
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน!)  

ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ท:าน ได�แก: นายเหรียญชัย  เรียววิไลสุข  
ดร. เชิดชัย ขันธ!นะภา และนายไพรัช วรปาณิ  ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ 
กทช. ว:าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู�ช:วยเลขานุการประจํา กทช.  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. (รศ.ประเสริฐฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : ข,อร,องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “Last Man Standing” เม่ือวันท่ี ๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางช�องรายการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ระดับชาติ ช�อง PSI 
สาระดี อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.                   



๖ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “Last Man Standing”  
เม่ือวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางช:องรายการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ  
ช:อง PSI สาระดี อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม เนื่องจากไม:เปOนเนื้อหาท่ีขัดต:อมาตรา ๓๗  
แห:งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐: ข,อร,องเรียนกรณีการออกอากาศตัวอย�างละคร “รักกันพัลวัน” ทางช�องรายการ

โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง 3HD (ช�อง ๓๓) อาจมีเนื้อหาไม�
เหมาะสม : ผส.                    

 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีการออกอากาศตัวอย:างละคร “รักกันพัลวัน”   

ทางช:องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง 3HD (ช:อง ๓๓) อาจมีเนื้อหา
ไม:เหมาะสม เนื่องจากไม:เข�าข:ายการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๗ แห:งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑: การจัดให,บริการโทรคมนาคมพื้นฐานในพื้นที่ห�างไกล (Zone C) จํานวน

ประมาณ ๑๕,๗๓๒ หมู�บ,าน : ถท.                    
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบหนังสือสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ 

ด:วนท่ีสุด ท่ี ดศ ๐๔๐๔/๑๑ ลงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๑ แจ�งสํานักงาน กสทช. 
ให�ทราบเรื่องข�อจํากัดของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห:งชาติ ในการดําเนินการจัดให�บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห:างไกล 
(Zone C) จํานวนประมาณ ๑๕,๗๓๒ หมู:บ�าน ซ่ึงอาจส:งผลให�ไม:สามารถดําเนินการ
ได�ทันตามกรอบระยะเวลาท่ีรัฐบาลได�ประกาศนโยบายไว� จึงขอให�สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามแผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ
เพ่ือสังคม   

 ๒. รับทราบแนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช.  
ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต:อกรณีท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ไม:รับดําเนินการจัด
ให�บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห:างไกล (Zone C) ตามข�อ ๑ โดยสํานักงาน 
กสทช. จะเร:งดําเนินการจัดการประกวดราคาเพ่ือจัดให�มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห:างไกล (Zone C) จํานวนประมาณ ๑๕,๗๓๒ หมู:บ�าน ซ่ึงเปOนการ
ดําเนินงานตามแผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ
เพ่ือสังคมท่ีได�กําหนดไว�ต:อไป  



๗ 

 

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

ด,านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล     

เพ่ือการทดลองหรือทดสอบ : ทส. 
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต:อร:างประกาศ กสทช. เรื่อง 

แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ
พร�อมผลการพิจารณาของ กสทช. ท่ีมีต:อร:างประกาศดังกล:าว ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. นําไปเผยแพร:ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต:อไป 

๒. ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. (พลเอก สุกิจฯ) 
กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ 
กสทช. ประวิทย!ฯ) มีมติเห็นชอบร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
กิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ ท้ังนี้ ให�นํา
ประกาศดังกล:าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก:อนนําไปลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต:อไป  

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ) ขอสงวนความเห็น  
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส:งให�ในภายหลัง 

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

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

 ๒. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๔/๐๐๗  ลงวันท่ี ๑๙  มกราคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

  “เนื่องจาก กสทช. ยังไม:ได�พิจารณาเก่ียวกับความเหมาะสม เหตุผลความจําเปOน 
และผลกระทบว:าประเทศไทยควรจะมีกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลหรือไม: 
อย:างไร ดังนั้น การพิจารณาแผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
เพ่ือการทดลองหรือทดสอบจึงเปOนการดําเนินการท่ีข�ามข้ันตอน ผมจึงเห็นว:า
ก:อนท่ีจะพิจารณาแผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการ
ทดลองหรือทดสอบ กสทช. ควรจะได�พิจารณาประเด็นเชิงนโยบายเก่ียวกับ
กิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลให�มีความชัดเจนเสียก:อน”  

  
 
 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : ข,อร,องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ข�าวข,นคนเนช่ัน” 
 เม่ือวันพุธท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินใน
 ระบบดิจิตอล ช�อง Nation TV (ช�อง ๒๒) มีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.      
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ต:อกรณีข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบ
พบการออกอากาศรายการ “ข:าวข�นคนเนชั่น” เม่ือวันพุธท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ทางช:องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง Nation TV (ช:อง ๒๒)   
มีเนื้อหาไม:เหมาะสม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให�สํานักงาน กสทช. 
มีหนังสือแจ�งบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด ผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี     
และประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง Nation TV (ช:อง ๒๒) 
เพ่ือขอความร:วมมือให�ใช�ความระมัดระวังในการนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการ
แข:งขันกีฬาวัวชนท่ีอาจทําให�เข�าข:ายเปOนการส:งเสริมการพนัน ตามพระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ รวมท้ังไม:ให�มีการถ:ายทอดสดการชนวัว  

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

วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ   
“ข:าวข�นคนเนชั่น” เม่ือวันพุธท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางช:องรายการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง Nation TV (ช:อง ๒๒) มีเนื้อหาไม:เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : ข,อร,องเรียนกรณีขอให,ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “สืบจากข�าว”  ทางสถานี 
 วิทยุกระจายเสียงคล่ืนข�าว (News Network) คล่ืนความถ่ี FM ๑๐๐.๕๐ MHz

เนื่องจากผู,ดําเนินรายการจัดรายการไม�เหมาะสม : ผส.    
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ต:อกรณีข�อร�องเรียนกรณีขอให�
ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “สืบจากข:าว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นข:าว 
(News Network) คลื่นความถ่ี FM ๑๐๐.๕๐ MHz เนื่องจากผู�ดําเนินรายการ  
จัดรายการไม:เหมาะสม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให�
สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เพ่ือขอความร:วมมือ  
ให�ใช�ความระมัดระวังในการนําเสนอเนื้อหารายการ “สืบจากข:าว” ท่ีออกอากาศ
เปOนประจําทุกวันจันทร! – ศุกร! เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
คลื่นข:าว (News Network) คลื่นความถ่ี FM ๑๐๐.๕๐ MHz   

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

วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศรายการ       
“สืบจากข:าว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นข:าว (News Network) คลื่นความถ่ี 
FM ๑๐๐.๕๐ MHz เนื่องจากผู�ดําเนินรายการจัดรายการไม:เหมาะสม 



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : ข,อร,องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “รู,ไหมใครโสด”ทางช�องรายการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง ONE (ช�อง ๓๑) มีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ต:อกรณีข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศ
รายการ “รู�ไหมใครโสด” ทางช:องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง ONE 
(ช:อง ๓๑) มีเนื้อหาไม:เหมาะสม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบให�บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด ผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี 
และประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง ONE (ช:อง ๓๑) 
ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ “รู�ไหมใครโสด” จากระดับ ท 
(รายการท่ีเหมาะสําหรับผู�ชมทุกวัย) เปOนระดับ น ๑๓ (รายการท่ีเหมาะสมกับ
ผู�ชมท่ีมีอายุ ๑๓ ปEข้ึนไป ผู�ชมท่ีมีอายุน�อยกว:า ๑๓ ปE ควรได�รับคําแนะนํา) 
เพ่ือให�เปOนไปตามภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
จัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม และประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัด
ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน!ตามประกาศ กสทช. ดังกล:าว 

 ๒.  ให�บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด แสดงข�อความเตือนขณะออกอากาศรายการ 
เพื่อให�ผู�รับชมได�ทราบว:า เนื้อหารายการดังกล:าวเปOนเพียงบทบาทสมมติ 
ท่ีใช�ในการแสดงตามบริบทของรายการเท:านั้น รวมท้ังให�บริษัทฯ ใช�ความ
ระมัดระวังในการนําเสนอเนื้อหารายการ เพ่ือไม:ให�มีการเหยียดหยามสตรี    
ในลักษณะท่ีให�ผู�หญิงเปOนเครื่องมือในการยั่วยวนผู�ชาย  

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

วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการออกอากาศรายการ 
“รู�ไหมใครโสด” ทางช:องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง ONE 
(ช:อง ๓๑) มีเนื้อหาไม:เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : กรณี บริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จํากัด ช�องรายการ 3HD มีการออกอากาศ
 รายการในลักษณะท่ีจัดให,มีข,อความหรือข,อมูล ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีรวมกัน
 เกินหนึ่งในแปดของขนาดพ้ืนท่ีหน,าจอโทรทัศน� : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบให�มีคําสั่งทางปกครองตักเตือนบริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทฯ) 

ช:องรายการ 3HD ให�ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! หากฝ�าฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตาม กสทช. มีอํานาจ
ปรับทางปกครอง ตามมาตรา ๗๗ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! และกิจการ



๑๐ 

 

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๘ และข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากบริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จํากัด ช:องรายการ 3HD  
มีการออกอากาศรายการในลักษณะท่ีจัดให�มีข�อความหรือข�อมูลซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ี
รวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพ้ืนท่ีหน�าจอโทรทัศน! ซ่ึงเปOนการฝ�าฝ�นหรือ   
ไม:ปฏิบัติตามข�อ ๕ (๙) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอาศัย
การใช�เครือข:ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปOนการค�ากําไรเกินควรหรือ            
ก:อให�เกิดความเดือดร�อนรําคาญ ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห:งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาและคําสั่งให�ระงับ
การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคฯ ของบริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จํากัด 
ช:องรายการ 3HD ให�องค!การกระจายเสียงและแพร:ภาพสาธารณะแห:งประเทศไทย 
ซ่ึงเปOนผู�รับใบอนุญาตให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ระดับชาติ 
ใบอนุญาตเลขท่ี B1-N20001-0004-56 ซ่ึงช:องรายการ 3HD ให�บริการช:องรายการ
ออกอากาศผ:านโครงข:ายขององค!การกระจายเสียงและแพร:ภาพสาธารณะ
แห:งประเทศไทย เพ่ือทราบ รวมท้ังให�ติดตาม กํากับดูแล มิให�ผู�ใช�บริการ
โครงข:ายมีการกระทําอันเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคอีกต:อไป  

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

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง กรณี บริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จํากัด ช:องรายการ 3HD มีการ
ออกอากาศรายการในลักษณะท่ีจัดให�มีข�อความหรือข�อมูล ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ี
รวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพ้ืนท่ีหน�าจอโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : กรณี บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ� วิช่ัน จํากัด ช�องรายการ Nation TV มีการโฆษณา

บริการหรือสินค,าเกินกว�าระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด : บส. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด 
ช:องรายการ Nation TV มีการโฆษณาบริการหรือสินค�าเกินกว:าระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบให�มีคําสั่งทางปกครองตักเตือนบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด     
ช:องรายการ Nation TV ให�ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยให�ยุติการออกอากาศรายการท่ีมีการ
โฆษณาบริการหรือสินค�าเกินกว:าระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดหรือบ:อยครั้ง
เปOนผลให�ผู�บริโภครับชมรายการอย:างไม:ต:อเนื่อง ทันที เนื่องจากบริษัท เอ็นบีซี 
เน็กซ! วิชั่น จํากัด ช:องรายการ Nation TV มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจ



๑๑ 

 

เกินกว:ากฎหมายกําหนด โดยมีการโฆษณาสินค�าและบริการเกินกว:าชั่วโมงละ 
๑๒.๓๐ นาที เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ในช:วงระหว:างเวลา ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 
อันเปOนการฝ�าฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตาม มาตรา ๒๓ วรรคสอง แห:งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และข�อ ๑๔ (๑๖.๑) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ การกระทําของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด 
ในลักษณะดังกล:าวถือเปOนการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยอาศัยการใช�เครือข:ายหรือการโฆษณา
อันมีลักษณะเปOนการค�ากําไรเกินควร หรือก:อให�เกิดความเดือดร�อนรําคาญ 
ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๘) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�กองทัพบก ผู�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข:ายโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ซึ่งให�บริการช:องรายการ Nation TV  
ของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด ทราบคําสั่งทางปกครองตามข�อ ๑. เพ่ือให�
ติดตาม กํากับดูแล มิให�ช:องรายการ Nation TV มีการกระทําอันเปOนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคอีกต:อไป  

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

วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง กรณี บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด ช:องรายการ Nation TV 
มีการโฆษณาบริการหรือสินค�าเกินกว:าระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   
 ด,านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : บริษัท เกรทเซ็นทรัล (อินเตอร�เนช่ันแนล) จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๙๓ ให�แก: บริษัท 

เกรทเซ็นทรัล (อินเตอร!เนชั่นแนล) จํากัด ทั้งนี้ ให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ให�ครบถ�วน 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๑๒ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง บริษัท เกรทเซ็นทรัล (อินเตอร!เนชั่นแนล) จํากัด ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ขออนุญาตรับรองนําเข,าเครื่องวิทยุคมนาคม
 เพ่ือการสาธิตทดลอง ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร,างพ้ืนฐาน
 ด,านการส่ือสารและสารสนเทศของกองบังคับการตํารวจท�องเท่ียว : คท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�กองบังคับการตํารวจท:องเท่ียว สํานักงานตํารวจแห:งชาติ ต้ังสถานีฐาน 

(Base Station) จํานวน ๑ สถานี และใช�เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Broadband  
Wireless Access (BWA) สําหรับทําการสาธิตทดลอง ในโครงการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร�างพ้ืนฐานด�านการสื่อสารและสารสนเทศของกองบังคับการตํารวจท:องเท่ียว 
เปOนระยะเวลา ๓ เดือน ท้ังนี้ โดยมีรายละเอียดการต้ังสถานีฐาน ความถ่ี และเง่ือนไข
ในการอนุญาตตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

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

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง สํานักงานตํารวจแห:งชาติ ขออนุญาตรับรองนําเข�าเครื่องวิทยุ
คมนาคมเพ่ือการสาธิตทดลอง ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน
ด�านการสื่อสารและสารสนเทศของกองบังคับการตํารวจท:องเท่ียว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล,าเจ,าคุณทหารลาดกระบัง ขออนุญาตดําเนินการ

ทดลองใช,งานระบบส่ือสารในย�านความถ่ีวิทยุ ๙๒๐ – ๙๒๕ MHz และ 
๕.๗๒๕ – ๕.๘๕๐ GHz เพ่ือใช,ในการศึกษาพัฒนาระบบจัดเก็บค�าธรรมเนียมผ�านทาง
อัตโนมัติสําหรับรถบรรทุกบนทางหลวงพิเศษระหว�างเมืองของกรมทางหลวง : คท.   

  
มติท่ีประชุม อนุมัติให�สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง ต้ังสถานีฐาน 

(Base Station) จํานวน ๑ สถานี และใช�เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio  
Frequency Identification (RFID) ชนิดประจําท่ี ย:านความถ่ี ๙๒๐ – ๙๒๕ MHz 
กําลังส:งสูงสุด (e.i.r.p) ไม:เกิน ๔ วัตต! จํานวน ๕ ชุด และเครื่องวิทยุคมนาคม
ประเภทสื่อสารระยะสั้น (Short Range Device) ชนิดประจําที่ ย:านความถ่ี 
๕.๗๙๗๕  ๕.๘๐๒๕  ๕.๘๐๗๕ และ ๕.๘๑๒๕ GHz กําลังส:งสูงสุด (e.i.r.p) ไม:เกิน ๑ วัตต! 
จํานวน ๒ ชุด ท้ังนี้ โดยมีรายละเอียดการต้ังสถานีฐาน ย:านความถ่ี และกําลังส:งท่ีใช�งาน 
รวมท้ังเง่ือนไขในการอนุญาตตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๑๓ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง     
ขออนุญาตดําเนินการทดลองใช�งานระบบสื่อสารในย:านความถ่ีวิทยุ ๙๒๐ – ๙๒๕ MHz 

 และ ๕.๗๒๕ – ๕.๘๕๐ GHz เพ่ือใช�ในการศึกษาพัฒนาระบบจัดเก็บค:าธรรมเนียม   
ผ:านทางอัตโนมัติสําหรับรถบรรทุกบนทางหลวงพิเศษระหว:างเมืองของกรมทางหลวง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : ข,อเสนอการใช,บริการข,ามโครงข�ายโทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายในประเทศของ
 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด : ชท. 
   
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบข�อเสนอการใช�บริการข�ามโครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ     

ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช�บริการข�ามโครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒.  ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และเม่ือบริษัทฯ ได�ลงนามในสัญญาแล�ว  
ให�ดําเนินการให�เปOนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�บริการข�ามโครงข:าย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต:อไป   

     อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปFดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกเปFดเผยความเห็น 
ส:งให�ในภายหลัง 

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

วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง ข�อเสนอการใช�บริการข�ามโครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ภายในประเทศของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๙ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๔ ดังนี้ 

 “ผมมีข�อสังเกตว:า อัตราค:าตอบแทนการใช�บริการข�ามโครงข:ายฯ (Nation Roaming) 
ท่ีกําหนดไว�ในข�อเสนอนี้มีอัตราสูงกว:าอัตราค:าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบขายปลีก
ของผู�รับใบอนุญาตอย:างมาก กล:าวคือ มีอัตราค:าบริการข�ามโครงข:ายฯ 
สําหรับบริการประเภทเสียง (Voice) เท:ากับ ๑ บาท/นาที และบริการประเภท
ข�อมูล (Data)  เท:ากับ ๘๐ สตางค!/MB ในขณะท่ีค:าบริการขายปลีกบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีประเภทเสียงเฉลี่ยของผู�รับใบอนุญาตอยู:ท่ี ๔๖ สตางค!/นาที 
และบริการประเภทข�อมูลเท:ากับ ๒๖ สตางค!/MB เท:านั้น ดังนั้น สํานักงาน กสทช. 
ควรต�องวิเคราะห!ด�วยว:า การกําหนดอัตราค:าใช�บริการข�ามโครงข:ายฯ ของผู�รับ
ใบอนุญาต มีความสมเหตุสมผลหรือไม:อย:างไร เพ่ือให�ข�อกําหนดในข�อเสนอ
เปOนไปตามข�อ ๑๓ (๒) – (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�บริการข�ามโครงข:าย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๑๔ 

 

        ท้ังนี้ หากการกําหนดอัตราค:าตอบแทนดังกล:าวไม:สมเหตุสมผลแล�ว      
ก็ควรต�องมีการแจ�งผู�รับใบอนุญาตดําเนินการแก�ไขปรับปรุงอัตราค:าตอบแทน
ดังกล:าวให�มีความสมเหตุสมผล ไม:เช:นนั้น การจัดทําข�อเสนอการใช�บริการ 
ข�ามโครงข:ายฯ ก็จะเปOนการดําเนินการท่ีสูญเปล:า หรือเปOนเพียงการดําเนินการ   
ท่ีเสมือนเปOนการทําตามกฎหมาย แต:ไม:สามารถตอบโจทย!ตามเจตนารมณ!
ของกฎหมายได� เนื่องจากเปOนข�อเสนอท่ีไม:ต�องการท่ีจะให�มีการเข�าใช�โครงข:ายฯ 
เกิดข้ึนจริง” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : ข,อเสนอการใช,บริการข,ามโครงข�ายโทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายในประเทศของ
 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : ชท. 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบข�อเสนอการใช�บริการข�ามโครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ     

ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�บริการข�าม
โครงข:ายโทรศัพท!เคลื ่อนที ่ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 ๒.  ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพ่ือทราบผล
การพิจารณาตามข�อ ๑. และเม่ือบริษัทฯ ได�ลงนามในสัญญาแล�วให�ดําเนินการ 
ให�เปOนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�บริการข�ามโครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต:อไป   

     อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปFดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกเปFดเผยความเห็น   
ส:งให�ในภายหลัง 

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

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง ข�อเสนอการใช�บริการข�ามโครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ภายในประเทศของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๘ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๕ ดังนี้ 

          “๑. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�บริการข�ามโครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข�อ ๑๒ กําหนดให� “ข�อเสนอการใช�บริการข�ามโครงข�าย
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีภายในประเทศ...อย�างน�อย ต�องประกอบด�วย (๑) รายละเอียด
ของบริการท่ีจะอนุญาตให�ใช�บริการข�ามโครงข�ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีภายในประเทศ...” 
แต:เม่ือพิจารณาข�อเสนอการใช�บริการข�ามโครงข:ายฯ ของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) แล�ว ไม:พบข�อมูลรายละเอียดของบริการท่ีจะอนุญาตให�ใช�บริการแต:อย:างใด 
ซ่ึงแตกต:างจากข�อเสนอการใช�บริการข�ามโครงข:ายฯ ของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนๆ 
ท่ีแสดงรายละเอียดของบริการ รวมท้ังจุดเชื่อมต:อบริการในพ้ืนท่ีต:างๆ ไว�อย:าง
ชัดเจน จึงมีประเด็นว:า ข�อเสนอการใช�บริการข�ามโครงข:ายฯ ของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) เปOนไปตามข�อกําหนดของกฎหมายหรือไม: 



๑๕ 

 

           ๒. สํานักงาน กสทช. ควรที่จะมีการตรวจสอบและวิเคราะห!ด�วยว:า 
อัตราค:าตอบแทนการใช�บริการข�ามโครงข:ายฯ ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ท้ังในส:วน Voice และ Data รวมถึงอัตราค:าบริการในส:วนอื่นๆ ซึ่งบริษัท
ได�กําหนดไว�สูงถึง ๑.๑๐ บาท/นาที และ ๐.๖๐ บาท/MB นั้น เปOนการกําหนด
อัตราท่ีฝ�าฝ�นต:อกฎหมายหรือไม: เนื่องจากอัตราดังกล:าวสูงกว:าเกณฑ!การ
กํากับดูแลอัตราค:าบริการในการให�บริการบางย:านคลื่นความถ่ีของ กสทช. อาทิ 
ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง อัตราค:าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีให�บริการ
บนคลื่นความถ่ี IMT ย:าน ๒.๑ GHz ท่ีกําหนดอัตราค:าบริการในส:วน Voice 
และ Data ไว�เพียง ๐.๘๒ บาท/นาที และ ๐.๒๘ บาท/MB เท:านั้น ท้ังนี้ ถึงแม�
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มิได�อยู:ภายใต�การกํากับดูแลเรื่องอัตราค:าบริการ
ดังกล:าว แต:การกําหนดอัตราค:าบริการท่ีสูงกว:าผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนๆ 
ค:อนข�างมากนั้น (ส:วนใหญ:กําหนดอัตราค:าตอบแทนการใช�บริการข�ามโครงข:ายฯ 
ในส:วน Voice อยู:ท่ี ๐.๖๐ บาท/นาที และ Data อยู:ท่ี ๐.๕๐ บาท/MB เท:านั้น) 
อาจส:งผลเปOนการปFดกั้นมิให�ผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนๆ เข�าทําสัญญาการใช�
บริการข�ามโครงข:ายฯ กับบริษัทฯ 

           ๓. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. แจ�งผลการตรวจสอบข�อเท็จจริงเก่ียวกับการ
ทําสัญญาฯ ว:า บริษัทฯ ยังไม:เคยทําสัญญาฯ กับผู�ให�บริการโทรคมนาคมรายใดนั้น 
แต:กลับปรากฏข�อมูลตามข:าวในสื่อสาธารณะว:า บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ได�มีการบรรลุข�อตกลงในการเข�าทํา
สัญญาการใช�บริการข�ามโครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศระหว:างกันแล�ว 
รายละเอียดปรากฏตามลิ้งก! https://brandinside.asia/ais-tot-2100mhz-deal  
ดังนั้น สํานักงาน กสทช. จึงควรท่ีจะทําการตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับการทํา
สัญญาการใช�บริการข�ามโครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศระหว:าง
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับผู�ขอรับใบอนุญาตในกรณีดังกล:าวด�วย 

           ๔. สํานักงาน กสทช. ควรท่ีจะมีการตรวจสอบเพ่ิมเติมด�วยว:า การนําส:งสําเนา
ข�อเสนอการใช�บริการข�ามโครงข:ายฯ ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ครั้งนี้  
ซ่ึงสํานักงาน กสทช. เห็นว:าเปOนเพียงการปรับแก�ถ�อยคําจากข�อเสนอการใช�
บริการข�ามโครงข:ายฯ ท่ีผ:านมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ แล�ว แต:เหตุใด
ถึงใช�ระยะเวลาในการดําเนินการมากกว:าสามปE และควรปรับปรุงการดําเนินการ      
ในส:วนนี้ต:อไป”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : ข,อเสนอการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคมของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
 จํากัด (มหาชน) : ชท. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบข�อเสนอการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคมของบริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) ในส:วนเอกสารแนบท�ายข�อเสนอหมายเลข ๔ ท่ีเพ่ิมเติมบริการ
เชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม สําหรับทราฟฟFคประเภทข�อมูล ได�แก: บริการส:ง
ข�อความสั้น (SMS) และบริการส:งข�อความแบบมัลติมีเดีย (MMS) และอัตรา



๑๖ 

 

ค:าตอบแทน เพ่ือให�บริษัทฯ สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการเชื่อมต:อโครงข:าย
โทรคมนาคมกับผู�รับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคมต:อไปได�       
ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ เปFดเผยข�อเสนอการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคมเปOนการท่ัวไป  
ผ:านทางเว็บไซต!ของบริษัทฯ ภายในสิบห�าวันนับแต:วันท่ีได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. 
เพื่อให�เปOนไปตามข�อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต:อโครงข:าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง ข�อเสนอการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคมของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : ข,อเสนอการใช,โครงข�ายโทรคมนาคมของบริษัท เคเบิลคอนเนค จํากัด : ชท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมของบริษัท เคเบิลคอนเนค จํากัด 

เพ่ือให�บริษัท เคเบิลคอนเนค จํากัด สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช�โครงข:าย
โทรคมนาคมกับผู�รับใบอนุญาตท่ีขอใช�โครงข:ายโทรคมนาคมต:อไปได� ทั้งนี้  
ให�บริษัท เคเบิลคอนเนค จํากัด เปFดเผยข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมดังกล:าว
เปOนการท่ัวไป ผ:านทางเว็บไซต!ของบริษัทฯ ภายในสิบห�าวันนับแต:วันที่ได�รับ
หนังสือแจ�งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข�อ ๔๖ ประกอบข�อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช�และเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม     
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 

หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม 
 กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม ของบริษัท 
 เคเบิลคอนเนค จํากัด 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : การพิจารณาให,ความเห็นชอบหลักเกณฑ�การรับเรื่องร,องเรียนตามประกาศ 

กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร,องเรียนเก่ียวกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : รท.  

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักเกณฑ!การรับเรื่องร�องเรียนตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับ

และพิจารณาเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ แก�ไขร:างคําสั่งฯ ข�อ ๑๑   
โดยเพ่ิมเติมเลขหมายโทรศัพท!ท่ีรับแจ�งเรื่องร�องเรียนโดยไม:คิดค:าธรรมเนียม  
และค:าบริการให�ชัดเจน เพ่ือจัดพิมพ!เปOนข�อมูลเผยแพร:ตามข�อ ๑๔.๔ ต:อไป  
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   



๑๗ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง การพิจารณาให�ความเห็นชอบหลักเกณฑ!การรับเรื่องร�องเรียน
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ :  สรุปผลการรับฟqงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการอนุญาตให,ใช,คล่ืนความถ่ีสําหรับอากาศยานซ่ึงไม�มี
นักบินสําหรับการใช,งานเปrนการท่ัวไป (ฉบับปรับปรุงแก,ไข) : คท. คภ. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต:อร:างประกาศ กสทช. 

เรื่อง หลักเกณฑ!และเง่ือนไขการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับอากาศยาน
ซ่ึงไม:มีนักบินสําหรับการใช�งานเปOนการท่ัวไป (ฉบับปรับปรุงแก�ไข) พร�อมผลการ
พิจารณาของ กสทช. ท่ีมีต:อร:างประกาศดังกล:าว ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
นําไปเผยแพร:ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต:อไป 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และเง่ือนไข
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับอากาศยานซ่ึงไม:มีนักบินสําหรับการใช�งาน
เปOนการท่ัวไป (ฉบับปรับปรุงแก�ไข) ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล:าวเสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือลงนามก:อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต:อไป   

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

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง สรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต:อร:างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!และเง่ือนไขการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับอากาศยาน    
ซ่ึงไม:มีนักบินสําหรับการใช�งานเปOนการท่ัวไป (ฉบับปรับปรุงแก�ไข)   

  ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเพ่ิมเติมดังนี้ ๑) มีผู�ให�ความเห็นว:าต�องการให�มี
การพัฒนาระบบการลงทะเบียนออนไลน! เพ่ืออํานวยความสะดวก ๒) ในกรณี
ระบบที่ปPองกัน Drone ไม:ว:าจะเปOน Electronic Fence หรือป�นยิงคลื่น 
อาจจะต�องมีการกํากับดูแลโดย กสทช. เช:นเดียวกัน ซ่ึงอาจจะต�องพิจารณา
ว:าจะจัดทําเปOนประกาศใหม:หรือเพ่ิมเติมในประกาศฉบับเดิมนี้ ๓) ขอซักซ�อม
เข�าใจว:า เนื่องจากตามประกาศฉบับนี้ กําหนดว:าไม:ต�องมีใบอนุญาตมี ใช� 
ต�องมีใบอนุญาตเฉพาะกรณีการนําเข�า ทํา และค�า ดังนั้น หากสมมติว:าผู�ท่ียัง
ไม:ได�ลงทะเบียนและเม่ือพ�นกําหนดวันท่ีประกาศนี้มีผลบังคับใช� มีผู�ครอบครอง
ท่ีครอบครองนั้นก็ไม:ต�องมีใบอนุญาตอยู:ดี แต:ผู�ท่ีนําเข�าเครื่องใหม:หรือทําข้ึน
ใหม:จะต�องมี 

 



๑๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม : จท. 

  

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ี ในพ้ืนท่ีให�บริการ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน ๑๗,๐๐๐ เลขหมาย ให�แก: บริษัท แอดวานซ! 
ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ทั้งนี้ ให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ให�ครบถ�วน ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ีเพ่ิมเติม   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : ขอปรับปรุงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายและแผน
 ยุทธศาสตร�กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ
 กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ และคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง
 โครงการและงบประมาณท่ีใช,จ�ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
 กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ : ทบ 
  

มติท่ีประชุม อนุมัติให�ปรับปรุงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร�กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการและงบประมาณท่ีใช�จ)ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ตามผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
จํานวน ๒ ราย ได�แก) ๑) ให�แต)งต้ังพลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท�  เป4นอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ แทนอนุกรรมการท่ีขอลาออก และ ๒) ให�แต)งต้ัง
พลตรี มานะ นามพันธุ�  เป4นอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร�ฯ 
แทนอนุกรรมการที่ขอลาออก ซึ่งเป4นการใช�อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา 33 
แห)งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต)งต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร�
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
และงบประมาณท่ีใช�จ)ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ดังกล)าวข�างต�น ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 วาระท่ี 5.3  



๑๙ 

 

หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ขอปรับปรุงองค!ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร!กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ และคณะอนุกรรมการ 
กลั่นกรองโครงการและงบประมาณท่ีใช�จ:ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การจัดทําตัวช้ีวัด (KPIs) ระดับสํานักงาน ประจําปC ๒๕๖๑ : บย. 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให�ท่ีปรึกษาบริษัท ทริส คอร!ปอเรชั่น จํากัด รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุม   

ในประเด็นต:างๆ อาทิ การกําหนดค:าเปPาหมายท่ีท�าทาย (Challenge) การปรับเปลี่ยน
ระดับความสําเร็จของการจัดทําสถาปDตยกรรมองค!กรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ     
เปOนการจัดทําโครงสร�างองค!กร และการเพิ่มตัวชี้วัดเรื่องการแข:งขันอย:างเสรี 
และเปOนธรรม และการคุ�มครองผู�บริโภค ไปปรับปรุงร:างตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน 
ประจําปE ๒๕๖๑ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

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

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การจัดทําตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน ประจําปE ๒๕๖๑   
 
ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ 
 
 - ไม:มี -  
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ในวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑    

ให�ท่ีประชุมทราบ พร�อมกล:าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล:าวปFดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๑๕  น.  


