
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ 
วันพุธท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ 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. เศรษฐพงค$  มะลิสุวรรณ กรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ$  มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน$ กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ$นันท$ กรรมการ 
๖. นายประวิทย$  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
๘. นายไตรรัตน$  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.   
๙. นายก9อกิจ  ด9านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช.   
๑๐. นายกีรติ  อาภาพันธ$ ผู�อํานวยการสํานักค9าธรรมเนียมและอัตราค9าบริการในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน$ และรักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการ
สํานักพัฒนาองค$กรวิชาชีพและส9งเสริมการบริการอย9างท่ัวถึง 
รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช. 

 
ผู-ไม�เข-าประชุม 
๑. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน$ ติดภารกิจ 
 
ผู-เข-าร�วมประชุม  
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ$ เลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 
เจ-าหน-าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  กAกเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ$  นิภากรพันธ$ ผู�อํานวยการส9วน  

รักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค$กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน$ ผู�อํานวยการส9วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ$ศิวะวิลาส ผู�อํานวยการส9วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



 ๒ 
 

๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท$ ผู�อํานวยการส9วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก9งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาววัลภา  กระเดา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย$  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง 

สํานักสื่อสารองค$กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ9มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
๑. นางสาวมณีรัตน$  กําจรกิจการ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน$ และรักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการสํานัก
การอนุญาตประกอบกิจการโครงข9ายสิ่งอํานวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๒. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน$  
รักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการสํานักกิจการโทรทัศน$        
ในระบบดิจิตอล 

๓. นางรมิดา  จรินทิพย$พิทักษ$ ผู�อํานวยการสํานักส9งเสริมการแข9งขันและกํากับดูแลกันเอง   
และรักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการสํานักคุ�มครองผู�บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ 

๔. นางยุพา  ทรัพย$ยิ่ง ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร$และการงบประมาณ 
๕. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู�อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๖. นางสุพินญา  จําปF ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๗. นายสมศักด์ิ   สิริพัฒนากุล ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๘. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ$ ผู�อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๙. นางนุสรา  หนาแน9น ผู�อํานวยการสํานักโครงข9ายพ้ืนฐานการใช�และเชื่อมต9อโครงข9าย 
๑๐. นายฉันทพัทธ$  ขําโคกกรวด ผู�อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย$สิน 
๑๑. นางพุธชาด  แมนมนตรี ผู�เชี่ยวชาญ (ช ๒) รักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการสํานัก  

แผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ 
๑๒. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู�อํานวยการส9วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข9าย 

สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
 



 ๓ 
 

๑๓. นายบัญชา  พืชจันทร$ ผู�อํานวยการส9วน สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน$ 

๑๔. นายบวร  มากนาคา ผู�อํานวยการส9วน สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๕. นายอรรถปรีชา  รักษาชาติ ผู�อํานวยการส9วน สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๖. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู�อํานวยการส9วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี    
๑๗. นายณัฐนนท$  ลี้ศัตรูพ9าย ผู�อํานวยการส9วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๘. นายตรี  บุญเจือ ผู�อํานวยการส9วน สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน$ 
๑๙. นางสาวศิริรักษ$  เสมาเงิน ผู�อํานวยการส9วน สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๒๐. นางสาวอริสรา  มาพบสุข ผู�อํานวยการส9วน สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒๑. นายอนุชา  คงกล�า ผู�อํานวยการส9วน สํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
๒๒. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ$ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง รักษาการ   

ในตําแหน9งผู�อํานวยการส9วน สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ         
และพัฒนาผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ 

๒๓. นายศุภกาญจน$  บุญจันทร$ วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการส9วน 
สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

๒๔. นายถิรพิรุฬห$  ทองคําวิฑูรย$ วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๒๕. นายวีรศักด์ิ  แก�วศรีดํา 

 
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

๒๖. นางภัทราพร  พรหมายน นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง สํานักเลขาธิการ 
๒๗. นางสาวอัจฉรีย$  เจตินัย 

 
นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง 

๒๘. นางสาวภัชนันท$  กลิ่นศรีสุข 
 

นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ 

๒๙. นางสาวลักษมี  นุตตะโร นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง สํานักยุทธศาสตร$และ
การงบประมาณ 

๓๐. นางสาวปาณิศา  พัวเวส นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๓๑. นายเอกนรินทร$  ยุพาพิน วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักกิจการโทรทัศน$ในระบบดิจิตอล 
๓๒. นางสาวสุจิดา  พูนมากสถิตย$ 

 
นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักโครงข9ายพ้ืนฐานการใช�และ
เชื่อมต9อโครงข9าย 

๓๓. นายอภิชาติ  โรยแก�ว 
 

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง สํานักรับรอง
มาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ 

๓๔. นางสาวรัชณีวรรณ  ชาวนา 
 

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง สํานักแผน
และวิศวกรรมการตรวจสอบ 

๓๕. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ 
 

นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง 
 



 ๔ 
 

๓๖. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน$ 
 

นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ 

๓๗. นายธนรัตน$  สุกิจจากร 
 

นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ 

๓๘. นางสาวนริศรา  นภาวรรณกุล 
 

นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน$ 

๓๙. นายพชร  สิริบริรักษ$ 
 

วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง 

๔๐. นายสุภัทร$พล  กุวลัยรัตน$ 
 

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

๔๑. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย 
 

นิติกรปฏิบัติการระดับต�น สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.  
 
ประธาน    กล9าวเปLดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. กิจกรรมท่ีสํานักงาน กสทช. ได�ดําเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ได�แก9 
กิจกรรมวันปLยมหาราช และกิจกรรมสืบเนื่องต้ังแต9วันท่ี ๒๕–๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ซ่ึงเปOนกิจกรรมเข�าร9วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซ่ึงได�รับความร9วมมือเปOนอย9างดี 
ขอขอบคุณกรรมการทุกท9านท่ีได�กรุณาร9วมไปในงานพระราชพิธีดังกล9าว 
ขอบคุณเลขาธิการ กสทช. และคณะทํางานของสํานักงาน กสทช. ที่ได�อํานวย
ความสะดวก รวมท้ัง ขอบคุณคณะทํางานท่ีทํางานอยู9เบ้ืองหลังในเรื่องการ
ตรวจจับคลื่นความถ่ี การอํานวยความสะดวกในการใช�คลื่นความถ่ี ท่ีไปต้ัง
ศูนย$สายลมในกองอํานวยการท่ีกระทรวงกลาโหม และขอฝากเลขาธิการ กสทช. 
ได�แจ�งขอบคุณพนักงานท่ีปฏิบัติงานดังกล9าวข�างต�นด�วย 

๒. เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ กสทช. พร�อมด�วยผู�บริหารและพนักงานสํานักงาน 
กสทช. ได�ไปร9วมพิธีถวายผ�าพระกฐินพระราชทานท่ีวัดศรีสุดารามวรวิหาร     
เขตบางกอกน�อย กรุงเทพมหานคร โดยมียอดเงินร9วมทําบุญท้ังหมด จํานวน 
๓,๑๘๘,๗๘๓ บาท  

 
 
 



 ๕ 
 

๓. เม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. และคณะ ได�ไปเข�าเฝSาฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ท่ีศาลาดุสิดาลัย เพ่ือทูลเกล�าฯ 
ถวายเงินจํานวน ๒๓ ล�านบาท เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการระบบสารสนเทศ
เพ่ือให�บริการทางการแพทย$ท่ัวไป การแพทย$ฉุกเฉิน การเรียนการสอน และการประชุม
ทางไกลผ9านเครือข9ายความเร็วสูง ให�แก9กรมการแพทย$ทางอากาศ โดยได�ดําเนินการ
ตามนโยบายของอดีตประธาน กสทช. (พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี) ซ่ึงท่ีประชุม 
กสทช. ได�มีมติอนุมัติงบประมาณจํานวนดังกล9าวไว�แล�ว   

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๘ ตุลาคม 

๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ วันพุธท่ี 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐  
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐   

วันพุธท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน 

๑๓ เรื่อง ดังนี้ 
 



 ๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐ : คท. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต9งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เดือนกันยายน 

๒๕๖๐ : วส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$           

เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเป?นของ

ตนเอง ฉบับท่ี ๘/๒๕๖๐ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม9มีโครงข9าย 

เปOนของตนเอง ฉบับท่ี ๘/๒๕๖๐ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก (กรณีจัดสรรเร�งด�วน) 

หมายเลข ๑๕๑๐ และหมายเลข ๑๕๑๑ ให-แก�กองกิจการในพระองค� ๙๐๔ 
สํานักงานราชเลขานุการในพระองค�ฯ : จท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องประธาน กสทช. ได�พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท$แบบสั้น 

๔ หลัก (กรณีจัดสรรเร9งด9วน) หมายเลข ๑๕๑๐ และหมายเลข ๑๕๑๑ ให�แก9 
กองกิจการในพระองค$ ๙๐๔ สํานักงานราชเลขานุการในพระองค$ฯ เม่ือวันท่ี ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยอนุญาตให�ใช�งานเลขหมายดังกล9าว ๖ เดือน ซ่ึงเปOนไปตาม 
ข�อ ๗๒ ข�อ ๗๓ และข�อ ๗๗ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม และมติ กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐     
เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท้ังนี้ โดยให�ยกเว�นค9าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอ
และค9าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท$แบบสั้น ตามแนวทางการพิจารณาจัดสรร
และหรืออนุญาตให�ใช�เลขหมายโทรศัพท$แบบสั้น กรณีมีเหตุจําเปOนเร9งด9วน         
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



 ๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : การแจ-งเปล่ียนแปลงข-อมูลผู-รับใบอนุญาตของ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด� 
บรอดคาสติ้ง จํากัด : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู�ถือหุ�น กรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทน
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด$ บรอดคาสต้ิง จํากัด และรับทราบการเปลี่ยนแปลง
ผู�อํานวยการสถานีของบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด$ บรอดคาสต้ิง จํากัด ช9องรายการ 
พีพีทีวี (PPTV) จากเดิม นายพรชัย  พูนล้ําเลิศ เปลี่ยนเปOน นายสุรินทร$  กฤตยาพงศ$พันธุ$ 
นับต้ังแต9วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุDป จํากัด ยกเว-นค�าบริการจํานวน 

๔,๔๙๑ บาท ท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากการเปล่ียนแปลงแพ็กเกจ (เลขท่ี ๗๔/๒๕๖๐) 
: บส.   

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด ยกเว�น

ค9าบริการจํานวน ๔,๔๙๑ บาท ท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ 
(เลขท่ี ๗๔/๒๕๖๐) ตามผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$       
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย$ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการร�องเรียนเก่ียวกับบริการท่ีมีลักษณะ  

Convergence โดยให�บริการท้ังเคเบ้ิลทีวี โทรศัพท$มือถือ และอินเทอร$เน็ต จึงขอฝาก
สํานักงาน กสทช. ได�พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร�องเรียนท่ีเปOน
ลักษณะ Convergence Package ท่ีจะมีมากข้ึนเรื่อยๆ ในอนาคต ซ่ึงเลขาธิการ 
กสทช. รับว9าจะนําข�อสังเกตดังกล9าวไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุDป จํากัด คืนเงินค�ามัดจําอุปกรณ�

จํานวน ๖,๐๐๐ บาท พร-อมค�าแพ็กเกจจํานวน ๒๗,๐๐๐ บาท ท่ีได-ชําระ
ล�วงหน-าไปแล-ว (เลขท่ี ๑๐๖/๒๕๖๐) : บส.   

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด คืนเงินค9ามัดจํา

อุปกรณ$จํานวน ๖,๐๐๐ บาท พร�อมค9าแพ็กเกจจํานวน ๒๗,๐๐๐ บาท ท่ีได�ชําระ
ล9วงหน�าไปแล�ว (เลขท่ี ๑๐๖/๒๕๖๐) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 



 ๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๓ ส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๐ : ลย. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๓ สิ้นสุด ณ วันท่ี 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ตามข�อ ๗๘ ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการรับ การจ9าย 
และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย$ฯ มีข�อสังเกตให�สํานักงาน กสทช. ติดตามในเรื่องหนี้ มิให�เกิด

กรณีขาดอายุความ โดยเฉพาะในส9วนท่ีต้ังหนี้สงสัยจะสูญไว�กว9า ๖๐๐ ล�านบาท   
ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับว9าจะนําข�อสังเกตดังกล9าวไปดําเนินการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ระหว9างวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ของผู�ยื่นต9ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วน 
และไม9ปรากฏประวัติว9ามีการออกอากาศขัดต9อเง่ือนไขการทดลองประกอบ
กิจการ รวมท้ังสิ้น ๑๑๖ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๑๐๐ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๑๖ สถานี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� 
มานะกิจ) ประจําเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ : กสทช. พลโท ดร.
พีระพงษ�ฯ 
 

มติท่ีประชุม รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ$ 
มานะกิจ) ประจําเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ท9าน ได�แก9 
นายสมัคร  เชาวภานันท$  นายสุนทร  เหมทานนท$  และนายภาณุ  ต9อตระกูล 
ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว9าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู�ช9วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
(พลโท ดร. พีระพงษ$ฯ) เสนอ  

 
 
 



 ๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : แนวปฏิบัติการออกอากาศช�วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ิมเติม : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบแนวปฏิบัติการออกอากาศช9วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ิมเติม และการจัดประชุม 
ทําความเข�าใจแนวปฏิบัติการออกอากาศช9วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง   
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ิมเติม ในวันท่ี 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : ข-อร-องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงมายฮาร�ท เรดิโอ คล่ืนความถ่ี ๑๐๐.๐๐ MHz 

อ.เมือง จ. สงขลา (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม�ออกอากาศ         
การถ�ายทอดสดพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ภายหลังการพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) : ผส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงมายฮาร$ท เรดิโอ  
คลื่นความถ่ี ๑๐๐.๐๐ MHz อ.เมือง จ. สงขลา (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) 
ไม9ออกอากาศการถ9ายทอดสดพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ภายหลังการ
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : ข-อร-องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “เจาะประเด็นข�าวเด�น ช�อง 8” ทาง
ช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน ในระบบดิจิตอล ช�อง 8 (ช�อง ๒๗) อาจมีเนื้อหา
ไม�เหมาะสม : ผส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบการยุติข�อร�องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “เจาะประเด็นข9าวเด9น 
ช9อง 8” ทางช9องรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดิน ในระบบดิจิตอล ช9อง 8 (ช9อง ๒๗) 
อาจมีเนื้อหาไม9เหมาะสม เนื่องจากบริษัท อาร$.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด ได�ดําเนินการ
แก�ไขปรับปรุงรายการให�ถูกต�องตามประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$
การจัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ (ฉบับท่ี ๔) 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

 
 
 
 



 ๑๐ 
 

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

ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาคําขอต�ออายุการทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการ

สาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ� สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ� (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๖๑๔) : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้   
๑. อนุมัติให�ต9ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 

สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ$ 
(รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๖๑๔) ท้ังนี้ โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ 
๖ เดือน นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ  

๒. เห็นชอบให�กําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามข�อ ๓๓ (๒) ของประกาศ 
กสทช. เรื่ อง  หลัก เกณฑ$การกํา กับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให�
ออกคําสั่งตักเตือนเปOนลายลักษณ$อักษรให�มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ$ 
ดําเนินการแก�ไขหรือปรับปรุงการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง  
เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ$ (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๖๑๔)   
ให�ถูกต�องตามกฎหมายว9าด�วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$และกิจการโทรทัศน$ และเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ ท้ังนี้ 
มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาและสิทธิในการ
ฟSองคดีปกครองให�สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ$ ทราบภายใน ๗ วัน นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 

๓. มอบหมายให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) บันทึกประวัติ
การฝlาฝmนเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง   
เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ$ (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๖๑๔)   
ในระบบฐานข�อมูล เพ่ือใช�เปOนข�อมูลประกอบการดําเนินการในส9วนท่ีเก่ียวข�อง
ต9อไป 

๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ส9วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช�คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ$ (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๖๑๔) หากพบการกระทําความผิดให�ดําเนินการ
บังคับใช�กฎหมายต9อไป 

  



 ๑๑ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาคําขอต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ ประเภท
กิจการบริการสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ$ สถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ$ (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๖๑๔) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง

ชุมชนคนรักบ-านเกิด พีพีเจ สเตช่ัน ดําเนินการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ภายหลังระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการส้ินสุดลง : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้   
๑. อนุมัติให�ออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสําหรับสถานีวิทยุ กระจายเสียง

ชุมชนคนรักบ�านเกิด พีพีเจ สเตชั่น (รหัสสถานี ๑๔๕๔๐๐๘๘) ให�แก9มูลนิธิ
ศูนย$พักพิงใจ ท้ังนี้ โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน 
นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 

๒. เห็นชอบให�กําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามข�อ ๓๓ (๒) ของประกาศ 
กสทช. เรื่ อง  หลัก เกณฑ$การกํา กับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให�
ออกคําสั่งตักเตือนเปOนลายลักษณ$อักษรให�มูลนิธิศูนย$พักพิงใจ ดําเนินการ
แก�ไขหรือปรับปรุงการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคนรัก
บ�านเกิด พีพีเจ สเตชั่น (รหัสสถานี ๑๔๕๔๐๐๘๘) ให�ถูกต�องตามกฎหมายว9าด�วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$และกิจการโทรทัศน$ 
และเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�ง
ผลการพิจารณาและสิทธิในการฟSองคดีปกครองให�สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
คนรักบ�านเกิด พีพีเจ สเตชั่น ทราบภายใน ๗ วัน นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 

๓. มอบหมายให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) บันทึกประวัติ
การฝlาฝmนเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนคนรักบ�านเกิด พีพีเจ สเตชั่น (รหัสสถานี ๑๔๕๔๐๐๘๘) ในระบบ
ฐานข�อมูล เพ่ือใช�เปOนข�อมูลประกอบการดําเนินการในส9วนท่ีเก่ียวข�องต9อไป 

๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ส9วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช�คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคนรักบ�านเกิด พีพีเจ 
สเตชั่น (รหัสสถานี ๑๔๕๔๐๐๘๘) หากพบการกระทําความผิดให�ดําเนินการ
บังคับใช�กฎหมายต9อไป  

 
 



 ๑๒ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ กรณีสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชนคนรักบ�านเกิด พีพีเจ สเตชั่น ดําเนินการออกอากาศ
สถานีวิทยุกระจายเสียง ภายหลังระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาแนวทางดําเนินการเก่ียวกับการย่ืนแบบคําขอทดลองประกอบ

กิจการของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค�วัดสังฆทาน ภายหลังอายุใบอนุญาต 
ส้ินสุดลง : ปส.๑ 
     

มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางดําเนินการเก่ียวกับการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการของ
มูลนิธิพุทธอเนกประสงค$วัดสังฆทาน ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
๑. อนุมัติให�ขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

สําหรับสถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวชาวพุทธ อ.หาดใหญ9 จ.สงขลา (รหัสสถานี 
๑๑๕๕๐๐๑๐) ท้ังนี้ โดยให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิมตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การกํากับดูแลการทดลองการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) โดยให�มูลนิธิพุทธอเนกประสงค$วัดสังฆทาน ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต9วันท่ีทราบผลการพิจารณาเปOนหนังสือจากสํานักงาน กสทช.  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�มูลนิธิพุทธ
อเนกประสงค$วัดสังฆทาน ทราบภายใน ๗ วันนับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้   
หากมูลนิธิพุทธอเนกประสงค$วัดสังฆทานไม9ดําเนินการภายในกําหนดเวลา
ดังกล9าว จะถือว9าไม9ประสงค$จะทดลองประกอบกิจการอีกต9อไป และให�สิทธิในการ
ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การกํากับดูแล
การทดลองการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันที
นับแต9วันท่ีครบกําหนด 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาแนวทางดําเนินการเก่ียวกับการ   
ยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค$วัดสังฆทาน 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

 
 
 
 



 ๑๓ 
 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตกรณีการต9ออายุใบอนุญาตหรือการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการในลักษณะให�มีผลย�อนหลังนั้น จะก9อให�เกิดผลทําให�
ช9วงของการประกอบกิจการนั้นเปOนการประกอบกิจการโดยไม9ได�รับการอนุญาต
ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมหรือไม9 อีกท้ังยังเปOนการขัดต9อกรณีท่ีสํานักงาน กสทช. 
แจ�งว9าในทางความเปOนจริง ทางสถานีได�ระงับการออกอากาศในช9วงเวลา
ดังกล9าวอยู9แล�ว จึงไม9เห็นถึงความสมเหตุสมผลในกรณีการออกใบอนุญาตฯ 
หรือต9ออายุใบอนุญาตฯ ย�อนหลัง ว9าเหตุใดจึงเลือกดําเนินการในลักษณะดังกล9าว 
ท้ังนี้ ฝากสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบปรับปรุงกระบวนการเรื่องการออก
ใบอนุญาตให�เกิดประสิทธิภาพท่ีสุดด�วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาคําร-องขอเปล่ียนแปลงข-อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได-รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม อนุญาตให�ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงเปลี่ยนแปลงข�อมูล
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๑๗ สถานี ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เปลี่ยนแปลงกําลังส9งออกอากาศ จํานวน ๑ สถานี 
๒. เปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศและกําลังส9งออกอากาศ จํานวน ๑ สถานี 
๓. เปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานี ท่ีตั้งเครื่องส9ง ท่ีตั้งสายอากาศ จํานวน ๑๑ สถานี 
๔. เปลี่ยนแปลงความถ่ีและเปลี่ยนแปลงกําลังส9งออกอากาศ จํานวน ๒ สถานี 
๕. เปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี ท่ีต้ังเครื่องส9ง ท่ีต้ังสายอากาศ และเปลี่ยนแปลงความถ่ี 

จํานวน ๑ สถานี 
๖. เปลี่ยนแปลงความถ่ี จํานวน ๑ สถานี 
อนึ่ง กสทช. ประวิทย$ฯ เห็นชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีฯ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ แต9ขอสงวนความเห็นในประเด็นเรื่องการทดลองประกอบ
กิจการของวิทยุฯ ประเภทกิจการบริการธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส9งให�
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

 
 
 
 



 ๑๔ 
 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๙๐ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๔ ดังนี้ 
“ผมเห็นชอบตามข�อเสนอของสํานักงาน กสทช. ในประเด็นเรื่องการขอ

เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เฉพาะในส9วนของกิจการบริการสาธารณะ
และบริการชุมชน แต9ไม9เห็นชอบในส9วนของกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ 
ซ่ึงมีกรณีการขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลเก่ียวกับท่ีต้ังและกําลังส9งด�วย ท้ังนี้     
ผมเห็นว9าสมควรท่ีจะต�องมีการทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปOนระยะเวลานาน
พอสมควร โดยสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้น     
มีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการ
จัดสรรเอาไว� ว9าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมี
การศึกษาเพ่ือสรุปผลดี-ผลเสีย ปpญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแล
ท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว9าทิศทางการ
กํากับดูแลท่ีแน9แท�ควรเปOนอย9างไร ไม9ใช9ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวหรือ
ในช9วงเปลี่ยนผ9านไปเรื่อยๆ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : แนวปฏิบัติในการนําส�งรายงานผลการวัดการแพร�แปลกปลอมของสถานี

ทดลองประกอบกิจการสําหรับการต�ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวปฏิบัติในการนําส9งรายงานผลการวัดการแพร9แปลกปลอมของสถานี

ทดลองประกอบกิจการสําหรับการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง แนวปฏิบัติในการนําส9งรายงานผลการวัดการแพร9แปลกปลอม
ของสถานีทดลองประกอบกิจการสําหรับการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การแจ-งเปล่ียนแปลงกรรมการผู- มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท บีอีซี-
มัลติมีเดีย จํากัด : ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท บีอีซี–

มัลติมีเดีย จํากัด ผู�ได�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน$ 
เพ่ือให�บริการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ  

๒. ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด เพ่ือให�ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ 
เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 
โดยเคร9งครัด ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู�กระทําการแทน ให�บริษัทฯ แจ�งให�
คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับต้ังแต9วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทน
บริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การอนุญาตให-บริษัท เอเชีย ทูเดย� (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน� ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ ZEE NUNG (ซีหนัง) 
: ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท เอเชีย ทูเดย$ (ประเทศไทย) จํากัด ช9องรายการ 
ZEE NUNG (ซีหนัง) โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปF นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอเชีย ทูเดย$ (ประเทศไทย) จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช9องรายการ ZEE NUNG (ซีหนัง) 

 
 



 ๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การอนุญาตให-บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ
โทรทัศน� ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ JKN DRAMAX 
: ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ช9องรายการ JKN DRAMAX  
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปF นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

    
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช9องรายการ 
JKN DRAMAX 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุDป จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน�เพ่ือให-บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ช�องรายการ 
Life Inspired : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุ มัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$        

เพ่ือให�บริการโทรทัศน$ สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ทรู วิชั่นส$ 
กรุAป จํากัด  ช9องรายการ Life Inspired เลขท่ีใบอนุญาต B1–S21040–0430–56 
ต้ังแต9วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปOนต�นไป ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$    
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด เพ่ือทราบ
ผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการเก่ียวกับค9าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ และแจ�งผลการดําเนินการ
ให�สํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง บริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ เพ่ือให�บริการโทรทัศน$ สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�
คลื่นความถ่ี ช9องรายการ Life Inspired 

 
 
 



 ๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : ขอแก-ไขข-อมูลทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. : ทส.  

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให�กองทัพบก โดยสํานักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน$ และ

กิจการโทรคมนาคม กองทัพบก แก�ไขข�อมูลโพลาไรเซชัน และกําลังส9งออกอากาศของ
โพลาไรเซชันแบบแนวต้ังและแบบแนวนอนของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. 
จํานวน ๓ สถานี ในลําดับท่ี ๔๘ ลําดับท่ี ๕๙ และลําดับท่ี ๖๕ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง ขอแก�ไขข�อมูลทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง  
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : กรมประชาสัมพันธ�ขอยุติการรับส�งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบแอนะล็อก 

ของสถานีวิทยุโทรทัศน�แห�งประเทศไทยในเขตพ้ืนท่ีให-บริการของสถานี    
สังขละบุรี : จส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�กรมประชาสัมพันธ$ยุติการรับส9งสัญญาณวิทยุโทรทัศน$ในระบบ   

แอนะล็อก ในเขตพ้ืนท่ีให�บริการของสถานีสังขละบุรี ภายหลังเม่ือสถานีวิทยุ
โทรทัศน$แห9งประเทศไทย (ช9อง ๑๑) สามารถออกอากาศโทรทัศน$  ในระบบดิจิตอล
ในเขตพ้ืนท่ีให�บริการสถานีสังขละบุรีได�สมบูรณ$เปOนเวลาไม9น�อยกว9า ๓๐ วัน  

๒. เห็นชอบการดําเนินการยุติการออกอากาศโทรทัศน$ในระบบแอนะล็อกเร็วกว9า
แผนการยุติการรับส9งสัญญาณวิทยุโทรทัศน$ในระบบแอนะล็อก ซ่ึงท่ีประชุม 
กสท. ได�มีมติเห็นชอบไปแล�ว ท้ังนี้ โดยให�กรมประชาสัมพันธ$ดําเนินการยุติ   
การออกอากาศโทรทัศน$ในระบบแอนะล็อก ภายหลังมีการออกอากาศโทรทัศน$ 
ในระบบดิจิตอลในเขตพ้ืนท่ีให�บริการเดียวกันแล�วเปOนเวลาไม9น�อยกว9า ๓๐ วัน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง กรมประชาสัมพันธ$ขอยุติการรับส9งสัญญาณวิทยุโทรทัศน$
ในระบบแอนะล็อก ของสถานีวิทยุโทรทัศน$แห9งประเทศไทยในเขตพ้ืนท่ีให�บริการ
ของสถานีสังขละบุรี 

 



 ๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก�อนได-รับคําส่ังเตือน
ทางปกครองของสถานีวิทยุกระจายเสียง สัมพันธ�ทุ�งครุ ระบบเอฟเอ็ม คล่ืนความถ่ี 
FM ๙๖.๒๕ MHz โดยห-างหุ-นส�วนจํากัด ธัญเพ่ิมสิริ : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง สัมพันธ$ทุ9งครุ ระบบ เอฟ. เอ็ม คลื่นความถี่ FM 

๙๖.๒๕ MHz โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด ธัญเพ่ิมสิริ (ห�างฯ) ได�มีการออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ$สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงเปOนการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ โดยอาศัยการใช�เครือข9าย หรือการโฆษณา
อันมีลักษณะเปOนการค�ากําไรเกินควร หรือก9อให�เกิดความเดือดร�อนรําคาญ 
ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และข�อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก9อนวันท่ีห�างฯ 
จะได�รับคําสั่งให�ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน$  

๒. ให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 
บันทึกประวัติของผู�ประกอบกิจการฯ ตามกระบวนการตามมติ กสท. ในการประชุม
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ต9อไป  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ$สุขภาพท่ี   
ผิดกฎหมายก9อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครองของ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
สัมพันธ$ทุ9งครุ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี FM ๙๖.๒๕ MHz โดยห�างหุ�นส9วน
จํากัด ธัญเพ่ิมสิริ  

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตเรื่องถ�อยคําในระเบียบวาระท่ีเขียนไม9ชัดเจน 
ในประเด็นท่ีว9าเปOนการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภค ซ่ึงแม�ว9าจะเปOน
การกระทําท่ีเกิดก9อนท่ีจะได�รับคําสั่ง แต9หากการกระทํานั้นเปOนการกระทําท่ี
เปOนการเอาเปรียบผู�บริโภค ก็ย9อมเปOนการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคอยู9ดี 
ไม9ว9าจะเกิดข้ึนก9อนหรือหลังการได�รับคําสั่งก็ตาม 

 
 
 
 



 ๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : ร-องเรียนกรณีขอให-สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข-องกับ
กฎหมายกับบริษัท ทรู วิช่ันส� กรุDป จํากัด กรณีเปล่ียนแปลงแพ็คเกจโดยไม�ได-รับ
ความยินยอมจากผู-ใช-บริการ (เลขท่ี ๖๖/๒๕๖๐) : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�ถอนวาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�สํานักงาน กสทช. 

ดําเนินการในส9วนท่ีเก่ียวข�องกับกฎหมายกับบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด กรณี
เปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ โดยไม9ได�รับความยินยอมจากผู�ใช�บริการ (เลขท่ี ๖๖/๒๕๖๐) 
ออกไป เพ่ือแก�ไขปรับปรุงข�อเสนอให�ถูกต�องเปOนไปตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ตามท่ี กสทช. พลโท 
ดร. พีระพงษ$ฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : ร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุDป จํากัด คืนเงินค�ากล�องรับสัญญาณ

ดาวเทียมจํานวน ๑,๔๙๐ บาท พร-อมท้ังขอเงินชดเชยกรณีท่ีไม�สามารถรับชม
ช�องรายการโทรทัศน�ผ�านจานรับสัญญาณดาวเทียมให-กับผู-ร-องเรียนด-วย 
(เลขท่ี ๔๒๒/๒๕๕๙) : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด คืนเงินค9า

กล9องรับสัญญาณดาวเทียมจํานวน ๑,๔๙๐ บาท พร�อมท้ังขอเงินชดเชยกรณีท่ี
ไม9สามารถรับชมช9องรายการโทรทัศน$ผ9านจานรับสัญญาณดาวเทียมให�กับ    
ผู�ร�องเรียนด�วย (เลขท่ี ๔๒๒/๒๕๕๙) เนื่องจากไม9พบการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน$ และการฝlาฝmน หรือไม9ปฏิบัติ
ตามประกาศ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนเพ่ือทราบผลการ
พิจารณาตามข�อ ๑. ท้ังนี้ หากไม9พอใจการแก�ไขปpญหาและประสงค$ท่ีจะ
ดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัท หรือกรณีเรียกร�องขอค9าชดเชย ซ่ึงไม9อยู9ใน
อํานาจของ กสทช. ให�ผู�ร�องเรียนยื่นเรื่องดังกล9าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) เพ่ีอดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต9อไป หรือผู�ร�องเรียน
อาจใช�สิทธิในทางศาลในการเรียกร�องค9าเสียหายได� 

ท้ังนี้ มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยฝlายเลขานุการการประชุมและรองเลขาธิการ 
กสทช. ฝlายกิจการกระจายเสียงฯ ไปซักซ�อมความเข�าใจเก่ียวกับรูปแบบและ 
แบบแผนการเขียนวาระการประชุมเพ่ือปรับปรุงแก�ไขให�ถูกต�องต9อไป 
 



 ๒๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด คืนเงินค9า
กล9องรับสัญญาณดาวเทียมจํานวน ๑,๔๙๐ บาท พร�อมท้ังขอเงินชดเชยกรณีท่ี  
ไม9สามารถรับชมช9องรายการโทรทัศน$ผ9านจานรับสัญญาณดาวเทียมให�กับ        
ผู�ร�องเรียนด�วย (เลขท่ี ๔๒๒/๒๕๕๙) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : ข-อร-องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “บรรจงชงข�าว” เม่ือวันศุกร�ท่ี ๑๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
ช�องเวิร�คพอยท� ทีวี (ช�อง ๒๓) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งกําหนด
โทษปรับทางปกครองบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด  ผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
และประกอบกิจการโทรทัศน$ภาคพ้ืนในระบบดิจิตอล ช9องเวิร$คพอยท$ ทีวี         
(ช9อง ๒๓) จํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๙ (๓) ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$     
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “บรรจงชงข9าว” 
เม่ือวันศุกร$ท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางช9องรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลช9องเวิร$คพอยท$ ทีวี (ช9อง ๒๓) อาจมีเนื้อหาไม9เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การอนุญาตให-บริษัท ดีมีเตอร� คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ

เพ่ือให-บริการโทรทัศน� ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช�อง
รายการ : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท ดีมีเตอร$ คอร$ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ช9องรายการ 
N–EXT วันวาน และช9องรายการ N–EXT Music โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปF 
นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ท้ังนี้ มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยฝlายเลขานุการการประชุมและรองเลขาธิการ 
กสทช. ฝlายกิจการกระจายเสียงฯ ไปซักซ�อมความเข�าใจเก่ียวกับรูปแบบและ 
แบบแผนการเขียนวาระการประชุมเพ่ือปรับปรุงแก�ไขให�ถูกต�องต9อไป 

 



 ๒๑ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ดีมีเตอร$ คอร$ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
จํานวน ๒ ช9องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : การอนุญาตให-มูลนิธิธรรมะบันดาลใจ ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน� 

ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ ธรรมะบันดาลใจ : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก9มูลนิธิธรรมะบันดาลใจ ช9องรายการธรรมะบันดาลใจ   
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปF นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง การอนุญาตให�มูลนิธิธรรมะบันดาลใจ ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน$ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช9องรายการธรรมะ
บันดาลใจ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : การอนุญาตให-บริษัท เดโมเครซี นิวส� เน็ตเวิร�ค จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ

ให-บริการโทรทัศน� ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ 24 TV 
(ย่ีสิบส่ี ทีวี) : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท เดโมเครซี นิวส$ เน็ตเวิร$ค จํากัด ช9องรายการ 24 TV 
(ยี่สิบสี่ ทีวี) โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปF นับแต9วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เดโมเครซี นิวส$ เน็ตเวิร$ค จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช9องรายการ 24 TV (ยี่สิบสี่ ทีวี) 

 
 
 



 ๒๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : การอนุญาตให-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบกิจการเพ่ือ
ให-บริการโทรทัศน� ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ
สถานีโทรทัศน�เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(MCUTV) : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก9มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถานีโทรทัศน$
เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCUTV) โดยให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๒ ปF นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง การอนุญาตให�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช9องรายการสถานีโทรทัศน$เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ    
ราชวิทยาลัย (MCUTV) 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ มีข�อสังเกตให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาทบทวนใน
ประเด็นการต9ออายุใบอนุญาตท่ีมีการดําเนินการท้ังในลักษณะนับอายุ
ใบอนุญาตต9อเนื่องและการกําหนดให�ระยะเวลาเริ่มต�นจากวันท่ีคณะกรรมการ
มีมติ โดยเฉพาะในกรณีของการขอต9ออายุใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตเดิม
สิ้นสุด เนื่องจากความต9อเนื่องหรือไม9ต9อเนื่องย9อมส9งผลให�เกิดผลได�ผลเสีย 
ทางอาญาท่ีแตกต9างกัน ซ่ึงรองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน$ฯ) แจ�งว9า 
สํานักงาน กสทช. จะรับไปดําเนินการในส9วนท่ีเก่ียวข�อง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : การอนุญาตให-เทศบาลนครแม�สอดประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�

เพ่ือให-บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการที่ไม�ใช-    
คล่ืนความถ่ี : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$เพ่ือให�บริการ

โครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ระดับ
ท�องถ่ิน แก9เทศบาลนครแม9สอด โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปF นับแต9วันท่ี 
กสทช. มีมติ ท้ังนี้ โดยให�เพ่ิมเติมเง่ือนไขการประกอบกิจการว9าจะต�องดําเนิน
กิจการโดยไม9มุ9งแสวงหากําไรในเชิงพาณิชย$ และมีเขตพ้ืนท่ีให�บริการใน
เทศบาลนครแม9สอด อําเภอแม9สอด จังหวัดตาก ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  



 ๒๓ 
 

๒. กําหนดเง่ือนไขการอนุญาตให�ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$   
เพื่อให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการที่ไม9ใช�    
คลื่นความถ่ีฯ ภาคผนวก ข ลักษณะการให�บริการ โดยให�เทศบาลนครแม9สอด 
ในฐานะเปOนผู�รับใบอนุญาตต�องให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$
แก9ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน$ ดังต9อไปนี้ 
๒.๑ บริการโทรทัศน$ท่ีเปOนการท่ัวไป ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$

การเผยแพร9กิจการโทรทัศน$ท่ีให�บริการเปOนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒.๒ บริการโทรทัศน$ประเภทข9าวท่ัวไปหรือเหตุการณ$ปpจจุบัน ซ่ึงเปOนการ

นําเสนอข9าวสารเหตุการณ$ ข�อเท็จจริง หรือความคิดเห็นท่ีส9งผลกระทบ
ต9อผู�รับสารในวงกว�าง  

๒.๓ บริการโทรทัศน$ท่ีมีเนื้อหาด�านการศึกษา ศาสนา  
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  
วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง การอนุญาตให�เทศบาลนครแม9สอดประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน$เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ 
สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ มีข�อสังเกตให�ระมัดระวังเรื่องความเห็นท่ีแตกต9างกันต9อแต9ละ
หน9วยงาน ซ่ึงต�องมีความชัดเจนเรื่องการอนุญาต และเง่ือนไขการอนุญาต  
โดยเห็นด�วยเรื่องไม9ประกอบการเชิงพาณิชย$ และบริการสาธารณะจะเปOน
บริการเชิงธุรกิจไม9ได� รวมท้ังไม9สามารถเก็บเงินค9าบอกรับสมาชิก เพราะมิฉะนั้น 
องค$กรปกครองส9วนท�องถ่ินท่ัวประเทศจะดําเนินการในลักษณะเดียวกัน 
นอกจากนี้ ขอฝากสํานักงาน กสทช. พิจารณาในเรื่องท่ีเทศบาลนครแม9สอด
อ�างเหตุท่ีต�องดําเนินการว9าเนื่องจากประชาชนยังเข�าไม9ถึง โดยสํานักงาน กสทช. 
ควรต�องพิจารณาว9าจะมีแนวทางการดําเนินการอย9างไรเพ่ือให�ประชาชนได�เข�าถึง 
มิเช9นนั้นอาจจะทําให�เทศบาลต9างๆ ยื่นขออนุญาตดําเนินการบ�าง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการโครงข�าย

กระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี จํานวน ๔ ราย : 
ปส.๓ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให�ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ยกเลิก      
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ จํานวน ๔ ราย 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ได�แก9 ๑) ห�างหุ�นส9วนจํากัด รัตนเคเบิลทีวี    
๒) ห�างหุ�นส9วนจํากัด มุกดาหารเคเบิลทีวี ๓) บริษัท ไทยลีดเดอร$คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด และ ๔) บริษัท รัตน (1992) จํากัด ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�ง



 ๒๔ 
 

ผู�รับใบอนุญาตดังกล9าวข�างต�นให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลท่ีมีการพาดสายไว�
กับการไฟฟSาส9วนภูมิภาค และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลให�
สํานักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๑๕ วันนับแต9วันท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ รวมท้ัง
ให�ดําเนินการเก่ียวกับค9าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข9ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน$ และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน  
นับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ 
เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 
จํานวน ๔ ราย 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ มีข�อสังเกตเรื ่องการเยียวยาผู�รับบริการที่ควรจะต�อง     
มีการดําเนินการให�เหมาะสม ซ่ึงรองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน$ฯ) แจ�งว9า 
สํานักงาน กสทช. จะขอรับไปดําเนินการในส9วนท่ีเก่ียวข�อง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : การเพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให-บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� ของ

บริษัทดิจิตอลเคเบิล เพชรบูรณ� จํากัด : ปส.๓ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัทดิจิตอลเคเบิล เพชรบูรณ$ จํากัด เพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให�บริการ

ในอําเภอบึงสามพันและอําเภอหนองไผ9 จังหวัดเพชรบูรณ$ และสามารถ
ดําเนินการพาดสายเคเบ้ิลกับการไฟฟSาส9วนภูมิภาค ผู�รับใบอนุญาตให�บริการ
สิ่งอํานวยความสะดวกด�านกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับการขยายพ้ืนท่ี
การให�บริการตามท่ีได�รับอนุญาต  

๒. ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาตามข�อ ๑. พร�อมเง่ือนไข
แนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ เพ่ือให�บริการ
โครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี    
เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง การเพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให�บริการโครงข9ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน$ ของบริษัทดิจิตอลเคเบิล เพชรบูรณ$ จํากัด 

 



 ๒๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : การขอลดเขตพ้ืนท่ีการให-บริการสําหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน� เพ่ือให-บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-
คล่ืนความถ่ี จํานวน ๒ ราย : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ ยกเลิกการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ จํานวน 
๒ ราย ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ได�แก9 ๑) ห�างหุ�นส9วนจํากัดสล9าวัสดุ
ก9อสร�าง ยกเลิกการประกอบกิจการในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และ 
๒) ห�างหุ�นส9วนจํากัดเอ็น ซี เคเบ้ิลทีวี ยกเลิกการประกอบกิจการในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอท9าบ9อ จังหวัดหนองคาย ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�รับใบอนุญาต
ดังกล9าวข�างต�นให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลท่ีมีการพาดสายไว�กับการไฟฟSา
ส9วนภูมิภาค และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลให�สํานักงาน กสทช. 
ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต9วันท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ รวมท้ังให�ดําเนินการ
เก่ียวกับค9าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ 
และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วันนับแต9วันท่ีได�รับ
หนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง การขอลดเขตพ้ืนท่ีการให�บริการสําหรับการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน$ เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ 
สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี จํานวน ๒ ราย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : การผลิต นําเข-า จําหน�ายหรือมีไว-เพ่ือจําหน�ายหรือรับติดตั้งกล�องรับสัญญาณ

โทรทัศน�ผ�านระบบอินเตอร�เน็ตซ่ึงติดตั้งในเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน�พร-อม
การเช่ือมต�อระบบอินเตอร�เน็ต (Smart TV) ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ แห�ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ 
: มส. รส.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให�ถอนวาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง การผลิต นําเข�า จําหน9าย หรือมีไว�เพ่ือ
จําหน9ายหรือรับติดต้ังกล9องรับสัญญาณโทรทัศน$ผ9านระบบอินเตอร$เน็ตซ่ึงติดต้ัง          
ในเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน$พร�อมการเชื่อมต9อระบบอินเตอร$เน็ต (Smart TV) 
ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง  
และกิจการโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกไป โดยให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ



 ๒๖ 
 

โทรทัศน$ เพ่ือพิจารณาทบทวนความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ก9อนนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต9อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : ข-อร-องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการแนะนําสินค-า 

“เครื่องเล�นเพลงมนต�เพลงลูกทุ�งยุคกลาง” เม่ือวันศุกร�ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง Nation TV (ช�อง ๒๒) 
อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 

กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ โดยให�สํานักงาน กสทช.    
มีหนังสือแจ�งบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ$ วิชั่น จํากัด เพ่ือให�ปรับปรุงแก�ไขเนื้อหา
รายการแนะนําสินค�า “เครื่องเล9นเพลงมนต$เพลงลูกทุ9งยุคกลาง” ออกอากาศ  
เม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ทางช9องรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช9อง Nation TV (ช9อง ๒๒) ให�เปOนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$
และวิธีการอนุญาตให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
รายการแนะนําสินค�า “เครื่องเล9นเพลงมนต$เพลงลูกทุ9งยุคกลาง” เม่ือวันศุกร$ท่ี 
๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ทางช9องรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช9อง Nation TV (ช9อง ๒๒) อาจมีเนื้อหาไม9เหมาะสม 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตกรณีบริษัทฯ มีการชี้แจงเรื่องความเข�าใจ
คลาดเคลื่อนและข�อจํากัดของแนวทางปฏิบัติ ดังนั้นจึงขอให�สํานักงาน กสทช. 
พิจารณาในเรื่องการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด�วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : ข-อร-องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ต-นเรื่องกับศุภโชค 

โอภาสะคุณ” ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�องสถานี 
โทรทัศน�สปริงนิวส� (ช�อง ๑๙) เม่ือวันอาทิตย�ท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาจมีเนื้อหา
ไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ โดยให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือ
แจ�งบริษัท สปริงนิวส$ เทเลวิชั่น จํากัด ผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล ช9องสถานีโทรทัศน$สปริงนิวส$ 
(ช9อง ๑๙) เพ่ือให�ใช�ความระมัดระวังในการนําเสนอเนื้อหารายการเก่ียวกับศาสนา
ให�มีความเหมาะสม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



 ๒๗ 
 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“ต�นเรื่องกับศุภโชค โอภาสะคุณ” ทางช9องรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช9องสถานีโทรทัศน$สปริงนิวส$ (ช9อง ๑๙) เม่ือวันอาทิตย$ท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
อาจมีเนื้อหาไม9เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : ข-อร-องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “สนธิญาณ ฟyนธง

ตรงประเด็น” ตอน “พระราชาแห�งพระราชาท้ังปวง” เม่ือวันเสาร�ท่ี ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�องสถานีโทรทัศน�
สปริงนิวส� (ช�อง ๑๙) มีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

  
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน

ของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑) กรณีการออกอากาศรายการ “สนธิญาณ ฟpนธงตรงประเด็น” ตอน “พระราชา

แห9งพระราชาท้ังปวง” เม่ือวันเสาร$ท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทางช9องรายการ
โทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช9องสถานีโทรทัศน$สปริงนิวส$ (ช9อง ๑๙) 
มีเนื้อหาซ่ึงนําเสนอเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย$ โดยใช�คําพูดในลักษณะ
ท่ีไม9เหมาะสม ไม9เปOนไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ  
ซ่ึงเปOนการขัดต9อ ข�อ ๑๔ (๑๐) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$และวิธีการ
อนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น ท่ีประชุม
จึงมีมติเห็นชอบโดยใช�อํานาจตามข�อ ๑๙ ของประกาศดังกล9าว ออกคําสั่ง
ให�บริษัท สปริงนิวส$ เทเลวิชั่น จํากัด ระงับการออกอากาศรายการ “สนธิญาณ 
ฟpนธงตรงประเด็น” เปOนระยะเวลา ๑ เดือน นับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง
เปOนต�นไป 

๒) ให�สํานักงาน กสทช. ส9งเรื่องร�องเรียนดังกล9าว ให�สํานักงานตํารวจแห9งชาติ
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในส9วนท่ีเก่ียวข�องต9อไป 

๒. เห็นชอบในหลักการในกรณีท่ีปรากฏว9าเรื่องร�องเรียนอาจเข�าข9ายกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๑๒ โดยมอบอํานาจให�คณะอนุกรรมการด�านผังรายการ
และเนื้อหารายการเปOนผู�พิจารณาและส9งเรื่องร�องเรียนดังกล9าวให�สํานักงาน 
กสทช. เพ่ือดําเนินการจัดส9งให�สํานักงานตํารวจแห9งชาติพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายในส9วนท่ีเก่ียวข�องต9อไป 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย$ฯ ขอเปLดเผยความเห็น โดยจะจัดส9งบันทึกให�ในภายหลัง 
 
 
 



 ๒๘ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
รายการ “สนธิญาณ ฟpนธงตรงประเด็น” ตอน “พระราชาแห9งพระราชาท้ังปวง” 
เม่ือวันเสาร$ท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทางช9องรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ช9องสถานี โทรทัศน$สปริงนิวส$ (ช9อง ๑๙) มีเนื้อหาไม9เหมาะสม 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๘๖ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒๗ ดังนี้ 
“๑. การส9งเรื่องให�สํานักงานตํารวจแห9งชาติ (สตช.) ไม9จําเปOนต�องรอมติท่ีประชุม 

กสทช. เนื่องจากจะทําให�กระบวนการตรวจสอบ การแสวงหาพยานหลักฐาน 
หรือการจับกุมผู�กระทําความผิดเนิ่นช�าออกไป ในกรณีท่ีพบเห็นรายการ
ท่ีอาจเข�าข9ายความผิด หรือมีผู�แจ�งเรื่องดังกล9าวต9อสํานักงาน กสทช. 
สํานักงาน กสทช. สามารถส9งเรื่องให� สตช. ดําเนินการตรวจสอบตามอํานาจ
หน�าท่ีได�ในทันที ไม9จําเปOนต�องรอให�คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ 
กสทช. พิจารณาส9งเรื่อง และในชั้นนี้ข�อเสนอของคณะอนุกรรมการ      
ก็ยังมิใช9การกล9าวหา เปOนเพียงการส9งเรื่องให�พนักงานสอบสวนตรวจสอบ 
จึงเปOนเรื่องท่ีผู�พบเห็นสามารถส9งเรื่องได�อยู9แล�ว เมื่อตรวจสอบแล�ว   
หากพนักงานสอบสวนพบปpญหาก็มีคณะกรรมการพิจารณาคดีหม่ิน  
พระบรมเดชานุภาพของ สตช. เปOนผู�พิจารณาอีกชั้นหนึ่ง กสทช. ไม9มี
อํานาจวินิจฉัยคดีอาญาลักษณะดังกล9าว กสทช. จึงไม9สมควรเพ่ิมข้ันตอน
อันทําให�เกิดการประวิงการตรวจสอบคดีลักษณะดังกล9าวแต9อย9างใด 

๒. ข�อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ$และวิธีการอนุญาตการ
ให�บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให�อํานาจ
พนักงานเจ�าหน�าท่ีตักเตือน หรือสั่งระงับการกระทําท่ีฝlาฝmน หรือแก�ไขปรับปรุง
หรือปฏิบัติให�ถูกต�อง ในกรณีท่ีการตรวจสอบนี้เปOนการออกอากาศรายการ
ตอน “พระราชาแห9งพระราชาท้ังปวง” การสั่งระงับรายการเปOนระยะเวลา 
๑ เดือน จึงต�องพิจารณาอย9างรอบคอบว9า ในส9วนรายการดังกล9าวมิได�มีเจตนา
ฝlาฝmนกฎหมายโดยชัดแจ�ง เนื่องจากมีลักษณะเปOนรายการเทิดพระเกียรติ 
แต9การใช�ถ�อยคําของผู�ดําเนินรายการอาจมีความไม9เหมาะสม ในชั้นนี้    
จึงไม9จําเปOนต�องระงับการออกอากาศรายการ ๑ เดือน แต9ต�องให�ผู�รับใบอนุญาต
ปรับปรุงแก�ไขให�ถูกต�อง ในส9วนการระงับการกระทําท่ีฝlาฝmนก็สามารถสั่ง
ระงับการดําเนินรายการของผู�ดําเนินรายการดังกล9าวแทนการระงับการ
ออกอากาศรายการตอนต9อ  ๆมา และในภายหลังหากตรวจพบว9าผู�รับใบอนุญาต
มีส9วนต�องรับผิดในการกระทําดังกล9าวจึงจะพิจารณาระงับการออกอากาศ
เพ่ิมเติมในภายหลังได� เพ่ือให�การบังคับใช�กฎหมายเปOนไปอย9างได�สัดส9วน” 

 
 



 ๒๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : ร-องเรียน กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด เปล่ียนแปลงระบบการให-บริการ
แพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล�องรับสัญญาณโทรทัศน�ดาวเทียม GMM Z : บส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ต9อเรื่องร�องเรียน กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด 
เปลี่ยนแปลงระบบการให�บริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล9องรับสัญญาณโทรทัศน$
ดาวเทียม GMM Z ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียน กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด เปลี่ยนแปลง

ระบบการให�บริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล9องรับสัญญาณโทรทัศน$ดาวเทียม 
GMM Z จํานวน ๔๔ ราย  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ส9งเรื่องร�องเรียน จํานวน ๔๔ ราย ตามข�อ ๑. 
ให�สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค เพ่ือดําเนินการในส9วนท่ีเก่ียวข�อง
ต9อไป  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่องร�องเรียน กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด เปลี่ยนแปลง
ระบบการให�บริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล9องรับสัญญาณโทรทัศน$ดาวเทียม 
GMM Z 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ มีข�อสังเกต กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด เปลี่ยนแปลง
ระบบการให�บริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล9องรับสัญญาณโทรทัศน$ดาวเทียม 
GMM Z ท่ีจะส9งเรื่องไปให�สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคว9า ขอให�
คํานึงถึงอายุความด�วย เพราะผู�บริโภคอาจเสียประโยชน$  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ : ร-องเรียน กรณียกเลิกใช-บริการสุขคูณสาม ของบริษัท ทรู วิช่ันส� กรุDป จํากัด 

แล-วเรียกเก็บค�าบริการ (เลขท่ี ๘๑/๒๕๖๐) : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ กรณียกเลิกใช�บริการสุขคูณสาม 
ของบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด แล�วเรียกเก็บค9าบริการ (เลขท่ี ๘๑/๒๕๖๐) 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียน กรณียกเลิกใช�บริการสุขคูณสาม ของบริษัท 

ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด แล�วเรียกเก็บค9าบริการ (เลขที่ ๘๑/๒๕๖๐) เนื่องจาก  
ผู�ร�องเรียนได�รับการแก�ไขจากบริษัทฯ แล�ว และยินดียุติเรื่องร�องเรียน ท้ังนี้ 
ตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕   

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือถึงบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด แจ�ง
ให�ปฏิบัติตามข�อ ๓๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ
ให�บริการโทรทัศน$แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร9งครัด  



 ๓๐ 
 

ท้ังนี้ มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยฝlายเลขานุการการประชุมและรองเลขาธิการ 
กสทช. ฝlายกิจการกระจายเสียงฯ ไปซักซ�อมความเข�าใจเก่ียวกับรูปแบบและ 
แบบแผนการเขียนวาระการประชุมเพ่ือปรับปรุงแก�ไขให�ถูกต�องต9อไป 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง เรื่องร�องเรียน กรณียกเลิกใช�บริการสุขคูณสาม 
ของบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด แล�วเรียกเก็บค9าบริการ (เลขท่ี ๘๑/๒๕๖๐) 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ แสดงความเห็นว9า เห็นชอบด�วยในเรื่องการทําหนังสือแจ�ง
บริษัทเก่ียวกับประเด็นการห�ามการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภค       
มิเช9นนั้นจะมีมาตรการดําเนินการตามกฎหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุDป จํากัด คืนเงินยกเลิกการเป?น

สมาชิกกล�องรับสัญญาณดาวเทียมทรูวิช่ันส� ล�าช-า (เลขท่ี ๘๔/๒๕๖๐) : บส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป 
จํากัด คืนเงินยกเลิกการเปOนสมาชิกกล9องรับสัญญาณดาวเทียมทรูวิชั่นส$ ล9าช�า 
(เลขท่ี ๘๔/๒๕๖๐) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด คืนเงิน

ยกเลิกการเปOนสมาชิกกล9องรับสัญญาณดาวเทียมทรูวิชั่นส$ ล9าช�า (เลขท่ี ๘๔/๒๕๖๐) 
เนื่องจากผู�ร�องเรียนได�รับการแก�ไขจากบริษัทฯ และยินดียุติเรื่องร�องเรียน 
ท้ังนี้ ตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด 
เพ่ือให�ปฏิบัติตามข�อ ๓๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ
ให�บริการโทรทัศน$แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร9งครัด   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๐ เรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด คืนเงินยกเลิก
การเปOนสมาชิกกล9องรับสัญญาณดาวเทียมทรูวิชั่นส$ ล9าช�า (เลขท่ี ๘๔/๒๕๖๐) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : เรื่องร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุDป จํากัด คืนเงินค�ามัดจําอุปกรณ� 

จํานวน ๒,๕๐๐ บาท (เลขท่ี ๗๘/๒๕๖๐) : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด 
คืนเงินค9ามัดจําอุปกรณ$ จํานวน ๒,๕๐๐ บาท (เลขที่ ๗๘/๒๕๖๐) ตามเอกสาร 
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



 ๓๑ 
 

๑. รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด คืนเงิน
ค9ามัดจําอุปกรณ$ จํานวน ๒,๕๐๐ บาท (เลขท่ี ๗๘/๒๕๖๐) เนื่องจากผู�ร�องเรียน
ได�รับการแก�ไขจากบริษัทฯ และยินดียุติเรื่องร�องเรียน ท้ังนี้ ตามมติ กสท. ครั้งท่ี 
๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด 
เพ่ือให�ปฏิบัติตามข�อ ๓๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ
ให�บริการโทรทัศน$แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร9งครัด   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๑ เรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด คืนเงินค9ามัดจํา
อุปกรณ$ จํานวน ๒,๕๐๐ บาท (เลขท่ี ๗๘/๒๕๖๐) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ : ร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุDป จํากัด ยกเลิกการใช-บริการกล�องรับสัญญาณ

ดาวเทียมพร-อมยกเว-นค�าบริการ จํานวน ๗๐ บาท และคืนเงิน ๓๘๕.๒๐ บาท 
(รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) ท่ีถูกเรียกเก็บจากค�าอุปกรณ�รายป|ท่ีได-ชําระไปแล-ว    
กรณีไม�สามารถรับชมช�องรายการโทรทัศน�ได- (เลขท่ี ๗๕/๒๕๖๐) : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป 
จํากัด ยกเลิกการใช�บริการกล9องรับสัญญาณดาวเทียมพร�อมยกเว�นค9าบริการ 
จํานวน ๗๐ บาท และคืนเงิน ๓๘๕.๒๐ บาท (รวมภาษีมูลค9าเพ่ิม) ท่ีถูกเรียกเก็บ
จากค9าอุปกรณ$รายปFท่ีได�ชําระไปแล�ว กรณีไม9สามารถรับชมช9องรายการโทรทัศน$ได� 
(เลขท่ี ๗๕/๒๕๖๐) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด 

ยกเลิกการใช�บริการกล9องรับสัญญาณดาวเทียมพร�อมยกเว�นค9าบริการ จํานวน 
๗๐ บาท และคืนเงิน ๓๘๕.๒๐ บาท (รวมภาษีมูลค9าเพ่ิม) ท่ีถูกเรียกเก็บจากค9า
อุปกรณ$รายปFท่ีได�ชําระไปแล�ว กรณีไม9สามารถรับชมช9องรายการโทรทัศน$ได� 
(เลขท่ี ๗๕/๒๕๖๐) เนื่องจากผู�ร�องเรียนได�รับการแก�ไขจากบริษัทฯ และยินดียุติ
เรื่องร�องเรียน ท้ังนี้ ตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด 
เพ่ือให�ปฏิบัติตามข�อ ๓๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ
ให�บริการโทรทัศน$แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร9งครัด 

ท้ังนี้ มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยฝlายเลขานุการการประชุมและรองเลขาธิการ 
กสทช. ฝlายกิจการกระจายเสียงฯ ไปซักซ�อมความเข�าใจเก่ียวกับรูปแบบและ 
แบบแผนการเขียนวาระการประชุมเพ่ือปรับปรุงแก�ไขให�ถูกต�องต9อไป 
   



 ๓๒ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๒ เรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด 
ยกเลิกการใช�บริการกล9องรับสัญญาณดาวเทียมพร�อมยกเว�นค9าบริการ จํานวน 
๗๐ บาท และคืนเงิน ๓๘๕.๒๐ บาท (รวมภาษีมูลค9าเพ่ิม) ท่ีถูกเรียกเก็บจาก  
ค9าอุปกรณ$รายปFท่ีได�ชําระไปแล�ว กรณีไม9สามารถรับชมช9องรายการโทรทัศน$ได� 
(เลขท่ี ๗๕/๒๕๖๐) 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมจากมติว9า ในกรณีท่ีผู�รับใบอนุญาต
มีการกระทําในลักษณะเดิมท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภค แม�ข�อร�องเรียนแต9ละ
กรณีจะยุติ แต9ก็จําเปOนต�องมีหนังสือแจ�งเตือนบริษัทฯ มิให�กระทําการเช9นนั้นอีก 
และหากเกิดกรณีอีก ก็ดําเนินมาตรการลงโทษปรับได�เลย มิใช9นับกรณีร�องเรียน
แต9ละกรณีเปOนข้ันตอนท่ีแยกจากกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ : ร-องเรียน กรณีขอให-ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียง คล่ืนความถ่ี FM 

๘๙.๗๕ MHz ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร ย่ีห-อเมกามารีน 
อวดอ-างสรรพคุณเกินจริง (เลขท่ี ๔๕๒/๒๕๕๙) : บส.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่น
ความถ่ี FM ๘๙.๗๕ MHz ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ$เสริมอาหาร ยี่ห�อเมกามารีน 
อวดอ�างสรรพคุณเกินจริง (เลขท่ี ๔๕๒/๒๕๕๙) ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั ่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยฝlายเลขานุการการประชุมและรองเลขาธิการ 
กสทช. ฝlายกิจการกระจายเสียงฯ ไปซักซ�อมความเข�าใจเก่ียวกับรูปแบบและ 
แบบแผนการเขียนวาระการประชุมเพ่ือปรับปรุงแก�ไขให�ถูกต�องต9อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๓ เรื่องร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียง
คลื่นความถ่ี FM ๘๙.๗๕ MHz ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ$เสริมอาหาร ยี่ห�อ
เมกามารีน อวดอ�างสรรพคุณเกินจริง (เลขท่ี ๔๕๒/๒๕๕๙) 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมจากมติว9า กรณีนี้เปOนข�อร�องเรียน
เก่ียวกับการทําความผิดเรื่องการโฆษณา แต9ระหว9างการตรวจสอบของ
สํานักงาน กสทช. ทําให�พบความผิดเรื่องการประกอบกิจการโดยไม9ได�รับ
อนุญาตด�วย จึงได� ดําเนินการในส9วนความผิดเรื่องการประกอบกิจการ      
โดยไม9ได�รับอนุญาต ซ่ึงถือเปOนความผิดหลัก อย9างไรก็ตาม ความผิดในเรื่อง
โฆษณานั้น หากเปOนความผิดท่ีโทษมีผลก็ต�องดําเนินการด�วย เท9ากับเปOน
ความผิด ๒ ข�อหา มิอาจยกเว�นความผิดฐานแรกไปได� 

 



 ๓๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๔ : การแจ-งผู-รับใบอนุญาตห-ามโฆษณากระทะย่ีห-อ โคเรียคิง รุ�น Gold series และ
รุ�น Diamond series ตามคําส่ังคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มี
หนังสือแจ�งผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน$สําหรับการให�บริการโทรทัศน$
ในระบบดิจิตอล ห�ามมิให�ใช�ข�อความโฆษณากระทะยี่ห�อ โคเรียคิง รุ9น Gold 
series และรุ9น Diamond series ตามคําสั่งคณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรงท่ี ๑/๒๕๖๐ รวมท้ังประกาศแจ�งเปOนการท่ัวไปให�ผู�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ประเภทอ่ืนๆ ทราบด�วย ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๔ เรื่อง การแจ�งผู�รับใบอนุญาตห�ามโฆษณากระทะยี่ห�อ โคเรียคิง 
รุ9น Gold series และรุ9น Diamond series ตามคําสั่งคณะกรรมการขายตรงและ
ตลาดแบบตรง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. / คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงาน

 ของ กสทช. ด-านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การส้ินสุดการอนุญาตของผู-รับใบอนุญาตท่ีไม�มีโครงข�ายเป?นของตนเอง 

จํานวน ๘ ราย : ปท.๒   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการสิ้นสุดการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตท่ีไม9มีโครงข9ายเปOนของตนเอง 

จํานวน ๘ ราย ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. เห็นชอบให�ใบอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตท่ีไม9ชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาต 

จํานวน ๖ ราย สิ้นสุดลง โดยมีผลต้ังแต9วันท่ี กสทช. มีมติ ได�แก9 ๑) บริษัท ไอพี 
เอ็กซ$เชนจ$ จํากัด ๒) บริษัท ดาต�าวิส เอ็นเตอร$ไพรส$ จํากัด ๓) บริษัท เวสท$สกาย 
คอนซัลแทนซ่ี จํากัด ๔) บริษัท จี-เทเลลิงค$ส (ประเทศไทย) จํากัด ๕) บริษัท 
เอ็มที.เอเวอร$เรสท$ เทรดด้ิง จํากัด และ ๖) บริษัท ไร เทรดลิงค$ จํากัด 

๒. เห็นชอบให�ใบอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตท่ีจดทะเบียนเลิกบริษัท จํานวน ๒ ราย 
สิ้นสุดลง โดยมีผลต้ังแต9วันท่ีจดทะเบียนเลิกบริษัท ได�แก9 ๑) บริษัท คริสตัลเคลียร$ 
โซลูชั่น จํากัด และ ๒) บริษัท เนทแทซซ9า (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 



 ๓๔ 
 

๓. ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการบันทึกรายชื่อผู�รับใบอนุญาตท้ัง ๘ ราย ไว�ใน
บัญชีรายชื่อผู�ไม9ปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาต ท้ังกรณีท่ีผู�รับใบอนุญาต     
ไม9ดําเนินการแจ�งสิ้นสุดการอนุญาตให� กสทช. ทราบ และการไม9ชําระค9าธรรมเนียม
ใบอนุญาต แล�วแต9กรณี เพ่ือใช�ประกอบการพิจารณาให�อนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมต9อไป ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ติดตามการชําระค9าธรรมเนียม 
รวมถึงติดตามตรวจสอบผู�รับใบอนุญาตภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตว9า    
ยังมีการประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม9 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การสิ้นสุดการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตท่ีไม9มีโครงข9าย 
เปOนของตนเอง จํานวน ๘ ราย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การขอเพ่ิมบริการขายต�อบริการอินเทอร�เน็ตเกตเวย�ระหว�างประเทศ (IIG 

Service) ภายใต-ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของ 
บริษัท คัมพาน�า ทาโร� จํากัด : ปท.๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท คัมพาน9า ทาโร9 จํากัด เพ่ิมบริการขายต9อบริการอินเทอร$เน็ต

เกตเวย$ระหว9างประเทศ (IIG Service) ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๖๐/๐๒๗ ท้ังนี้ บริการท่ีได�รับอนุญาต
เพ่ิมเติม มีระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดตามท่ีกําหนดในใบอนุญาตเดิมของ
บริษัทฯ โดยมีขอบเขตการให�บริการและเง่ือนไขในการอนุญาตตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ   

๒. อนุมัติในหลักการให�บริการขายต9อบริการอินเทอร$เน็ตเกตเวย$ระหว9างประเทศ 
(IIG Service) เปOนบริการท่ีสามารถให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง ตามกระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic 
License) ได� ท้ังนี้ ตามข�อ ๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาต
แบบอัตโนมัติ (Automatic License) (ฉบับท่ี ๓) 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง การขอเพ่ิมบริการขายต9อบริการอินเทอร$เน็ตเกตเวย$ระหว9าง
ประเทศ (IIG Service) ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
ของบริษัท คัมพาน9า ทาโร9 จํากัด 

 
 



 ๓๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย
เป?นของตนเอง ของบริษัท โมบาย ทรานสปอนเดอร� เซอร�วิส จํากัด : ปท.๒ 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม9มีโครงข9ายเปOน

ของตนเอง แก9บริษัท โมบาย ทรานสปอนเดอร$ เซอร$วิส จํากัด เพ่ือให�บริการสื่อสาร
ผ9านดาวเทียมท่ีใช�จานสายอากาศขนาดเล็ก เพ่ือให�บริการจํากัดเฉพาะกลุ9มบุคคล 
(Very Small Aperture Terminal : VSAT) โดยกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาต
เช9นเดียวกับเง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตบริการ
สื่อสารผ9านดาวเทียมท่ีไม9มีโครงข9ายเปOนของตนเอง ท่ีได�รับอนุญาตอยู9ก9อนแล�ว 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปF ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 
ท่ีไม9มีโครงข9ายเปOนของตนเอง ของบริษัท โมบาย ทรานสปอนเดอร$ เซอร$วิส จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย

เป?นของตนเอง ของบริษัท ซูเล็ค อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม9มีโครงข9าย    

เปOนของตนเอง เพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต$รับจ�าง แก9บริษัท ซูเล็ค 
อินเตอร$เนชั่นแนล จํากัด โดยกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตเช9นเดียวกับเง่ือนไข
การอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตบริการสื่อสารผ9านดาวเทียม   
ท่ีไม9มีโครงข9ายเปOนของตนเอง ท่ีได�รับอนุญาตอยู9ก9อนแล�ว โดยมีระยะเวลา    
การอนุญาต ๕ ปF ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 
ท่ีไม9มีโครงข9ายเปOนของตนเอง ของบริษัท ซูเล็ค อินเตอร$เนชั่นแนล จํากัด 

 
 
 
 
 
 



 ๓๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอส�งคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการ
โทรศัพท�ประจําท่ี : จท. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติรับคืนเลขหมายโทรศัพท$สําหรับบริการโทรศัพท$ประจําท่ี จํานวน ๕๐,๐๐๐ 

เลขหมาย ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยให�มีผลต้ังแต9วันท่ี ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๖๐ เปOนต�นไป ท้ังนี้ ตามข�อ ๒๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีเอกสารสํานักงาน 
กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอส9งคืนเลขหมายโทรศัพท$
สําหรับบริการโทรศัพท$ประจําท่ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ :  การเปล่ียนแปลงกําหนดวันประมูลเลขหมายโทรศัพท� สําหรับบริการ

โทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีเป?นเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เปลี่ยนแปลงกําหนดวันประมูลเลขหมายโทรศัพท$สําหรับบริการ

โทรศัพท$เคลื่อนท่ีท่ีเปOนเลขหมายสวย ครั้ง ท่ี ๓/๒๕๖๐ จากเดิมวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เปลี่ยนเปOนวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามความเห็น
คณะทํางานบริหารจัดการและกํากับดูแลการประมูลเลขหมายโทรศัพท$สําหรับ
บริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ีท่ีเปOนเลขหมายสวย ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกําหนดวันประมูลเลขหมาย
โทรศัพท$สําหรับบริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ีท่ีเปOนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตว9า เรื่องนี้มิได�ผ9านการพิจารณาของท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในขณะท่ีเรื่องเดิมมีการเสนอท้ังชั้นอนุกรรมการฯ 
และ กสทช. ท้ังนี้ เห็นว9าวิธีการเสนอเรื่องให�คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
อาจทําเปOนหนังสือเวียนก็ได� ไม9จําเปOนต�องเปOนรูปแบบการเสนอเข�าสู9ท่ีประชุม
เท9านั้น อย9างไรก็ตาม ในเรื่องการเปลี่ยนวันไม9มีปpญหาขัดข�องแน9นอน 
เนื่องจากโดยหลักการเม่ือดําเนินการไม9ได�ก็ต�องปรับให�เหมาะสม 

 
 
 
 



 ๓๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : เกณฑ�การพิจารณากําหนดอัตราการลดค�าบริการสําหรับการใช-บริการ      
เลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๓ หลัก ๔ หลัก สําหรับการให-บริการข-อมูลข�าวสาร
และความรู-เพ่ือประโยชน�ในการส�งเสริมความรู-ของประชาชน : นท. จท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เรื่องการกําหนดอัตราค9าบริการสําหรับการใช�บริการเลขหมาย
โทรศัพท$แบบสั้น ๑๖๖๓ ของศูนย$วิจัยโรคเอดส$ สภากาชาดไทย ของผู�รับใบอนุญาต
ให�บริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ีและโทรศัพท$ประจําท่ี  

๒. เห็นชอบเกณฑ$การพิจารณากําหนดอัตราการลดค9าบริการสําหรับการใช�
บริการเลขหมายโทรศัพท$แบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก (เลขหมายสั้นฯ) และอัตรา
ค9าบริการท่ีคิดลดสําหรับเลขหมายสั้นฯ สําหรับการให�บริการข�อมูลข9าวสาร
และความรู�เพ่ือประโยชน$ในการส9งเสริมความรู�ของประชาชน ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้โดยให�เพ่ิมเติมในส9วนของข�อยกเว�นตามมติส9วนข�อสังเกต
ของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ด�วย   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง เกณฑ$การพิจารณากําหนดอัตราการลดค9าบริการสําหรับการ
ใช�บริการเลขหมายโทรศัพท$แบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก สําหรับการให�บริการข�อมูล
ข9าวสารและความรู�เพ่ือประโยชน$ในการส9งเสริมความรู�ของประชาชน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ 

ด-านโทรคมนาคม : มท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�แต9งต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ

ด�านโทรคมนาคม โดยมีองค$ประกอบ อํานาจหน�าท่ี และมีวาระในการปฏิบัติงาน 
ตามผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงเปOนการใช�อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห9ง
พระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
ท้ังนี้ โดยให�ได�รับค9าตอบแทนเปOนเบ้ียประชุม ตามข�อ ๑๔ (๒) ข�อ ๑๕ และข�อ ๑๗ 
ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการประชุม ค9าตอบแทน และค9าใช�จ9ายของคณะอนุกรรมการ
และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ศ. (พิเศษ) ดร. กมลชัย  รัตนสกาววงศ$ ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายดิสทัต  โหตระกิตย$ อนุกรรมการ 
๓. นายไพรัช  วรปาณิ อนุกรรมการ 
๔. นายชาตรี  สุวรรณิน อนุกรรมการ 



 ๓๘ 
 

๕. นายประธาน  จุฬาโรจน$มนตรี อนุกรรมการ 
๖. นายพัชโรดม  ลิมปLษเฐียร อนุกรรมการ 
๗. รศ. ศิริศักด์ิ  ศุภมนตรี อนุกรรมการ 
๘. นางสาวสุภัทรา  นาคะผิว อนุกรรมการ 
๙. ผู�เชี่ยวชาญพิเศษด�านกฎหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๐. ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม อนุกรรมการและผู�ช9วยเลขานุการ 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต9งต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบด�านโทรคมนาคม ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามแนวทางมติ
หลักการของ ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๓ และในส9วนอํานาจหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการฯ ให�ระบุเรื่องอันเปOน
ภารกิจท่ีจะต�องดําเนินการให�ลุล9วงไว�ด�วย 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง การแต9งต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบด�านโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : ข-อเสนอการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเป�ลที บรอดแบนด� 

จํากัด (มหาชน) : ชท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบข�อเสนอการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปLลที บรอดแบนด$ 
จํากัด (มหาชน) ท่ีได�ปรับปรุงให�เปOนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค9าตอบแทน
การเชื่อมต9อโครงข9ายท่ีเปOนอัตราอ�างอิง และเพ่ิมเติมบริการเชื่อมต9อโครงข9าย
โทรคมนาคม สําหรับทราฟฟLคประเภทข�อมูล ข�อความสั้น (SMS) ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม     
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง  ข�อเสนอการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปLลที 
บรอดแบนด$ จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : การรับรองให-สมาคมวิทยุสมัครเล�นแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ�  
ทําหน-าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล�นควบคุมข�าย : คท.  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�สมาคมวิทยุสมัครเล9นแห9งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ$ ทําหน�าท่ี

บริหารสถานีวิทยุสมัครเล9นควบคุมข9าย และเปOนผู�ดําเนินการเก่ียวกับพนักงานวิทยุ
สมัครเล9นข้ันกลางและข้ันสูง ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ ให�สมาคมวิทยุสมัครเล9นแห9งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ$ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การอนุญาต
และกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล9นโดยเคร9งครัด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่อง การรับรองให�สมาคมวิทยุสมัครเล9นแห9งประเทศไทย      
ในพระบรมราชูปถัมภ$ ทําหน�าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล9นควบคุมข9าย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให(ใช(คล่ืนความถ่ี

สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 1740 – 1785 / 1835 – 1880 MHz : 
คณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให(ใช(คล่ืนความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคม ย�าน 1740 – 1785 / 1835 – 1880 MHz วท. 
 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว�า เนื่องจากเรื่องนี้มีความจําเป�นท่ีจะต!องดําเนินการ
เพ่ือรักษาประโยชน'สาธารณะ จึงได!มีมติเห็นชอบร�างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ'และวิธีการอนุญาตให!ใช!คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 
ย�าน 1740–1785/1835–1880 MHz และแนวทาง/กระบวนการ และระยะเวลา
ในการดําเนินการรับฟAงความคิดเห็นสาธารณะ และร�างเอกสารประกอบการ
รับฟAงความคิดเห็นสาธารณะ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด!านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ท้ังนี้ ให!นําร�างประกาศฯ พร!อมข!อคิดเห็นของท่ีประชุมไปใช!เป�นข!อมูล
ประกอบในการจัดรับฟAงความคิดเห็นสาธารณะดังกล�าว เพ่ือให!เป�นไปตาม
มาตรา ๒๘ แห�งพระราชบัญญัติองค'กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
นําเสนอผลการรับฟAงความคิดเห็นสาธารณะให!ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต�อไป  
อนึ่ง กสทช. ประวิทย'ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นเก่ียวกับหลักเกณฑ$และ
วิธีการประมูลในบางประเด็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส�งให!ในภายหลัง 
เพ่ือใช!เป�นข!อมูลประกอบการรับฟAงความคิดเห็นสาธารณะต�อไป 
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๒. ในกรณีท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได!ออกประกาศสรรหากรรมการ กสทช. ชุดใหม� 
ให!สํานักงาน กสทช. มีหนังสือขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใน
ประเด็นเรื่องอํานาจของกรรมการ กสทช. ว�ากรรมการ กสทช. ซ่ึงขณะนี้อยู�ใน
ตําแหน�งเพ่ือปฏิบัติหน!าท่ีต�อไปจนกว�าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล!าฯ 
แต�งต้ังกรรมการข้ึนใหม� จะสามารถดําเนินการในเรื่องการประมูลคลื่นความถ่ี
ดังกล�าวต�อไปได!หรือไม�/อย�างไร ท้ังนี้ เพ่ือเป�นแนวทางการดําเนินงานท่ี
ถูกต!องตามบทบัญญัติของกฎหมายต�อไป โดยในการทําหนังสือขอหารือให�
สํานักงาน กสทช. แจ�งข�อเท็จจริงเก่ียวกับสถานการณ$และความจําเปOนของ
เรื่องเพ่ือประกอบการพิจารณาให�ครบถ�วนด�วย 
อนึ่ง กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค'ฯ ขอเปQดเผยความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นส�งให!ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ'และวิธีการอนุญาตให!ใช!
คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 1740–1785/1835–1880 MHz 

๒. กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค$ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๓/๑๒๒๔ ลงวันท่ี 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑๑ ดังนี้ 

“การดําเนินการตามข้ันตอนท่ีอยู9ภายใต�กฎหมายท่ีจะต�องมีการ
ดําเนินการประมูลคลื่นความถ่ีดังกล9าว ผมเห็นว9า กสทช. มีหน�าท่ีท่ีจะต�อง
ดําเนินการตามข้ันตอน แต9เนื่องจากในห�วงเวลาท่ีมีการดําเนินการตามข้ันตอน
เพ่ือจะนําไปสู9การประมูลคลื่นความถ่ีดังกล9าว อาจจะถูกหยุดชะงักลงจากการ
ฟSองร�องในชั้นศาลหรืออ่ืนๆ ได� ผมจึงเห็นว9า เพ่ือความรอบคอบ สํานักงาน 
กสทช. จึงควรขอความเห็นในประเด็นทางกฎหมายกับสํานักงานกฤษฎีกาเพ่ือ
ขอความเห็นว9าคณะกรรมการ กสทช. ชุดปpจจุบันท่ีปฏิบัติหน�าท่ีหลังจากหมดวาระ 
เพ่ือรอคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม9มาปฏิบัติหน�าท่ีต9อไป ซ่ึงอยู9ระหว9างท่ีมี
กระบวนการสรรหามีอํานาจในการดําเนินการประมูลคลื่นความถ่ีดังกล9าวตาม
กฎหมายหรือไม9” 

๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๒๒๑ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑๑ ดังนี้ 

“ตามท่ีคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ$และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่น
ความถ่ี ๘๘๕–๘๙๕/๙๓๐–๙๔๐ MHz และย9าน ๑๗๔๐–๑๗๘๕/๑๘๓๕–
๑๘๘๐ MHz ได�เสนอวาระเก่ียวกับร9างประกาศหลักเกณฑ$ว9าด�วยอนุญาตให�
ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ในย9าน 900 เมกะเฮิรตซ$และ 1800 
เมกะเฮิรตซ$ เพ่ือนําไปรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะนั้น ได�อ�างอิงมติการประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๘ ซ่ึงเห็นชอบ 
การนําราคาสุดท�ายของการประมูลคลื่นในปF ๒๕๕๘ เปOนเกณฑ$หรือปpจจัย 
เพ่ือนํามาใช�ในการคํานวณมูลค9าคลื่น โดยกําหนดอัตราส9วนของการคิดให�ใช�
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เปOนพ้ืนฐานเปOนอัตราส9วนเดียวกัน กล9าวคือ ราคาเริ่มต�นการประมูลต�องไม9ตํ่ากว9า
ผลการประมูลในครั้งท่ีผ9านมา กรณีนี้ผมมีข�อสังเกตในประการแรกว9า ในการ
กําหนดราคาเริ่มต�นการประมูลเช9นนั้นอาจไม9เหมาะสม โดยเฉพาะเม่ือนํามา
คํานวณตามสัดส9วนของขนาดเพ่ือหาราคาเริ่มต�นการประมูล เนื่องจากมีปpจจัยอ่ืน
ท่ีอาจส9งผลให�ราคาการประมูลเปลี่ยนแปลงได� อาทิ ขนาดของบล็อกหรือ
ขนาดของคลื่นรวมถึงตําแหน9งของคลื่น และหากมีการกําหนดราคาเริ่มต�น 
การประมูลท่ีผิดพลาดอาจส9งผลกระทบจนเปOนเหตุให�ไม9มีผู�เข�าร9วมประมูลได� 
นอกจากนี้ขนาดของคลื่นความถ่ีท่ีนํามาประมูลในครั้งนี้ โดยเฉพาะย9าน 900 
เมกะเฮิรตซ$ ซ่ึงบางส9วนถูกนําไปใช�กับรถไฟฟSาความเร็วสูงเฉพาะในบางพ้ืนท่ี
จึงสมควรมีการวิเคราะห$ทางวิศวกรรมเพ่ือนําคลื่นความถ่ีท่ีไม9ได�ใช�งาน       
ในบางพ้ืนท่ีมาใช�ประโยชน$ต9อไป 

ในประการท่ีสอง ผมเห็นว9าคณะกรรมการ กสทช. ชุดปpจจุบันดํารง
ตําแหน9งครบวาระแล�ว และอยู9ในตําแหน9งเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีต9อไปจนกว9าจะมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ แต9งต้ังกรรมการข้ึนใหม9 ตามมาตรา ๑๙ 
แห9งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ
มาตรา ๔๒ แห9งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐ กําหนดว9า ในระหว9างท่ียังมิได�แต9งต้ังกรรมการ กสทช. ดังกล9าว      
ให�กรรมการ กสทช. ท่ีเหลืออยู9ปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีจําเปOนไปพลางก9อนจนกว9า
กรรมการ กสทช. จะมีกรรมการ กสทช. ชุดใหม9เข�ารับหน�าท่ี ดังนั้นจึงต�อง
พิจารณาสถานะของกรรมการ กสทช. และความชอบด�วยกฎหมายในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีในการดําเนินการจัดประมูลคลื่นความถ่ีในครั้งนี้”  

๔. กสทช. ประวิทย$ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๙๓ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑๑ ดังนี้ 

“การเริ่มต�นกระบวนการเพ่ือให�เกิดการประมูลคลื่นความถ่ีล9วงหน�า
ก9อนท่ีสัญญาสัมปทานให�บริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ีจะสิ้นสุดลงเปOนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญและมีความจําเปOนยิ่งยวดในขณะนี้ เนื่องจากคงเหลือระยะเวลา
เตรียมการค9อนข�างน�อยแล�ว ประกอบกับใกล�ท่ีกระบวนการสรรหา กสทช. 
ชุดใหม9จะเริ่มต�นข้ึน ผมจึงเห็นชอบด�วยท่ีจะเร9งนําร9างประกาศท่ีเก่ียวข�องไป
รับฟpงความคิดเห็นสาธารณะ ก9อนนํากลับมาให� กสทช. พิจารณาอีกครั้ง 
อย9างไรก็ตาม ผมเห็นว9าหลักเกณฑ$และวิธีการประมูลตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอมานั้น ยังมีข�อท่ีสมควรจะต�องทบทวนหรือปรับปรุง และควรต้ังเปOน
ประเด็นในการรับฟpงความคิดเห็น ดังนี้ 
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๑) สํานักงาน กสทช. ควรท่ีต�องประเมินมูลค9าคลื่นความถ่ีใหม9 
เพ่ือให�สอดคล�องกับบริบทในปpจจุบัน ท้ังทางด�านเทคนิคและเศรษฐมิติ ท้ังนี้ 
ผมไม9เห็นชอบมาต้ังแต9ต�นกับมติ กทค. ท่ีให�กําหนดมูลค9าคลื่นความถ่ีตาม
ราคาชนะการประมูลในครั้งก9อน แต9ก็เห็นสอดคล�องด�วยว9าเม่ือมติยังคงมีผล
ทางกฎหมายก็ต�องดําเนินการตามมตินั้น แต9ถึงแม�ว9าจะใช�ราคาชนะการ
ประมูลเปOนฐาน ก็จําเปOนต�องมีการคํานวณใหม9ตามปpจจัยและเง่ือนไขต9างๆ   
ท่ีเก่ียวข�องอย9างครบถ�วนเพ่ือให�เกิดความเปOนธรรม มิใช9คํานึงเฉพาะปpจจัย
เรื่องระยะเวลาใบอนุญาตและระยะเวลาการจ9ายเงิน แล�วนําสูตรบัญญัติไตรยางค$
แบบเส�นตรงมาใช�ในการคิดลด 

๒) การแบ9งชุดคลื่นความถ่ีท่ีจะนําออกประมูลเปOนชุดละ ๒x๑๕ MHz 
จํานวน ๓ ชุด อาจแข็งตัวเกินไปและขาดความยืดหยุ9นในการตอบสนอง  
ความต�องการท่ีแตกต9างกันของผู�เข�าร9วมการประมูล อีกท้ัง การกําหนดให�
ผู�เข�าร9วมประมูลไม9สามารถยื่นประมูลได�เกินกว9า ๑ ชุด และการกําหนด
เง่ือนไขเปLดประมูลว9า จํานวนชุดคลื่นความถ่ีท่ีนําออกประมูลจะมีน�อยกว9า
จํานวนผู�เข�าร9วมประมูล เหล9านี้ล�วนเปOนข�อกําหนดท่ีอาจทําให�การจัดสรรคลื่น
ความถ่ีเปOนไปอย9างไม9มีประสิทธิภาพ โดยมีคลื่นบางส9วนไม9ถูกจัดสรรออกไป 
ซ่ึงจะทําให�ทุกภาคส9วนเสียโอกาสอย9างใหญ9หลวงและ กสทช. อาจถูก
วิพากษ$วิจารณ$อย9างหนักได� ท้ังนี้ หากมีการขยับการประมูลออกไปเรื่อยๆ   
ยังจะส9งผลกระทบให�ระยะเวลาการอนุญาตลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นควรมีการ
เตรียมการรองรับกรณีดังกล9าวด�วย เช9นอาจมุ9งให�เปOนการจัดสรรคลื่นแก9   
รายใหม9ในราคาท่ีตํ่าลง โดยมีเง่ือนไขการขยายโครงข9ายหรือเง่ือนไขการ
คุ�มครองผู�บริโภคท่ีเข�มงวดยิ่งข้ึน 

๓) วันเวลาและลําดับการประมูลควรต�องมีการออกแบบด�วยความ
ละเอียดอ9อน เพ่ือปSองกันปpญหาการบิดเบือนมูลค9าคลื่นฯ และไม9กลายเปOน
ปpจจัยท่ีส9งผลต9อการตัดสินใจในการประมูล โดยผมเห็นควรจัดประมูลคลื่นฯ 
ย9าน ๑๘๐๐ MHz นี้ในวันเดียวกับย9าน ๙๐๐ MHz หรือใกล�เคียงกันให�มาก
ท่ีสุด ท้ังนี้ เห็นควรจัดรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะร9างประกาศของคลื่นฯ   
ท้ังสองย9านในวันเดียวกันด�วย เพ่ือเปOนการประหยัดค9าใช�จ9าย ประกอบกับ
เนื้อหาก็มีความคล�ายคลึงกันอยู9แล�ว และควรมีการจัดเวทีเฉพาะผู�เชี่ยวชาญด�วย 

๔) สํานักงาน กสทช. ควรต�องติดตามผลการศึกษาเรื่องการกําหนด 
การถือครองคลื่นความถ่ีสูงสุด (Overall Spectrum Cap) ของคณะทํางานคนใน 
ว9ามีความคืบหน�าอย9างไรบ�าง สามารถนําผลการศึกษามากําหนดเปOน
หลักเกณฑ$การประมูลได�หรือไม9 โดยอย9างน�อยควรมีเกณฑ$สําหรับการถือครอง
คลื่นความถ่ีในย9านความถ่ีตํ่า (Lower Band) และย9านความถ่ีสูง (Upper Band) 
ท่ีแตกต9างกัน 
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๕) นอกจากนี้ สํานักงาน กสทช. ควรต�องทบทวนและปรับปรุง
หลักเกณฑ$การจัดสรรคลื่นความถ่ีในส9วนท่ีเปOนช9องโหว9ให�มีความรัดกุมยิ่งข้ึน 
เช9น ควรกําหนดหลักเกณฑ$เ ก่ียวกับการกันความจุโครงข9ายไว�สําหรับ          
ผู�ให�บริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ีแบบโครงข9ายเสมือน (MVNO) เพ่ือให�มีการทํา
สัญญาใช�โครงข9ายเกิดข้ึนจริง เง่ือนไขด�านการคุ�มครองผู�บริโภค ในประเด็น
การกําหนดให�คิดค9าบริการตามจริง และมาตรการเพ่ือแก�ปpญหาอ่ืนๆ ของ
ผู�บริโภค ตลอดจนมาตรการกรณีเกิดปpญหาผู�ชนะการประมูลไม9นําเงินมา
ชําระ” 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให(ใช(คล่ืนความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 890–895/935–940 MHz ร�างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International 
Mobile Telecommunications – IMT) ย�านความถ่ี 824–839/869–884 
เมกะเฮิรตซ� และร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคล่ือนท่ี 
ย�านความถ่ี 885–895/930–940 เมกะเฮิรตซ� : คณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ�
และวิธีการอนุญาตให(ใช(คล่ืนความถ่ีย�าน 885–895/930–940 MHz และ
ย�าน 1740–1785/1835–1880 MHz 
 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว�า เนื่องจากเรื่องนี้มีความจําเป�นท่ีจะต!องดําเนินการ
เพ่ือรักษาประโยชน'สาธารณะ จึงได!มีมติเห็นชอบร�างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ'และวิธีการอนุญาตให!ใช!คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 
890–895/935–940 MHz ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications–
IMT) ย�านความถ่ี 824–839/869–884 เมกะเฮิรตซ' และร�างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ี ย�านความถ่ี 885–895/930–940 
เมกะเฮิรตซ' และแนวทางการรับฟAงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ 
กสทช. ๓ ฉบับ ดังกล�าว ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้  ให!นําร�างประกาศฯ พร!อมข!อคิดเห็นของท่ีประชุมไปใช!เป�นข!อมูล
ประกอบในการจัดรับฟAงความคิดเห็นสาธารณะดังกล�าว เพ่ือให!เป�นไปตาม
มาตรา ๒๘ แห�งพระราชบัญญัติองค'กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
นําเสนอผลการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะให�ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต9อไป 
อนึ่ง กสทช. ประวิทย'ฯ ขอสงวนในประเด็นเก่ียวกับหลักเกณฑ$และวิธีการประมูล
ในบางประเด็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส�งให!ในภายหลัง เพ่ือใช!เป�นข!อมูล
ประกอบการรับฟAงความคิดเห็นสาธารณะต�อไป 
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๒. ในกรณีท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได!ออกประกาศสรรหากรรมการ กสทช. ชุดใหม� 
ให!สํานักงาน กสทช. มีหนังสือขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใน
ประเด็นเรื่องอํานาจของกรรมการ กสทช. ว�ากรรมการ กสทช. ซ่ึงขณะนี้อยู�ใน
ตําแหน�งเพ่ือปฏิบัติหน!าท่ีต�อไปจนกว�าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล!าฯ 
แต�งต้ังกรรมการข้ึนใหม� จะสามารถดําเนินการในเรื่องการประมูลคลื่นความถ่ี
ดังกล�าวต�อไปได!หรือไม�/อย�างไร ท้ังนี้ เพ่ือเป�นแนวทางการดําเนินงานท่ี
ถูกต!องตามบทบัญญัติของกฎหมายต�อไป โดยในการทําหนังสือขอหารือให�
สํานักงาน กสทช. แจ�งข�อเท็จจริงเก่ียวกับสถานการณ$และความจําเปOนของ
เรื่องเพ่ือประกอบการพิจารณาให�ครบถ�วนด�วย 
อนึ่ง กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค'ฯ ขอเปQดเผยความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นส�งให!ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ'และวิธีการ
อนุญาตให!ใช!คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 890–895/935–
940 MHz ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี
สากล (International Mobile Telecommunications–IMT) ย�านความถ่ี 
824–839/869–884 เมกะเฮิรตซ' และร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ี
วิทยุกิจการเคลื่อนท่ี ย�านความถ่ี 885–895/930–940 เมกะเฮิรตซ'  

๒. กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค$ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๓/๑๒๒๔ ลงวันท่ี 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑๒ ดังนี้ 
“การดําเนินการตามข้ันตอนท่ีอยู9ภายใต�กฎหมายท่ีจะต�องมีการดําเนินการ

ประมูลคลื่นความถ่ีดังกล9าว ผมเห็นว9า กสทช. มีหน�าท่ีท่ีจะต�องดําเนินการ
ตามข้ันตอน แต9เนื่องจากในห�วงเวลาท่ีมีการดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือจะ
นําไปสู9การประมูลคลื่นความถ่ีดังกล9าว อาจจะถูกหยุดชะงักลงจากการ
ฟSองร�องในชั้นศาลหรืออ่ืนๆ ได� ผมจึงเห็นว9า เพ่ือความรอบคอบ สํานักงาน 
กสทช. จึงควรขอความเห็นในประเด็นทางกฎหมายกับสํานักงานกฤษฎีกา
เพ่ือขอความเห็นว9า คณะกรรมการ กสทช. ชุดปpจจุบันท่ีปฏิบัติหน�าท่ี
หลังจากหมดวาระ เพ่ือรอคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม9มาปฏิบัติหน�าท่ี
ต9อไป ซ่ึงอยู9ระหว9างท่ีมีกระบวนการสรรหามีอํานาจในการดําเนินการ
ประมูลคลื่นความถ่ีดังกล9าวตามกฎหมายหรือไม9” 

๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๒๒๑ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑๒ ดังนี้ 

“ตามท่ีคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ$และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี 
๘๘๕–๘๙๕/๙๓๐–๙๔๐ MHz และย9าน ๑๗๔๐–๑๗๘๕/๑๘๓๕–๑๘๘๐ MHz 
ได�เสนอวาระเก่ียวกับร9างประกาศหลักเกณฑ$ว9าด�วยอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ในย9าน 900 เมกะเฮิรตซ$และ 1800 เมกะเฮิรตซ$ 
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เพ่ือนําไปรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะนั้น ได�อ�างอิงมติการประชุมคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๘ ซ่ึงเห็นชอบการนําราคาสุดท�าย
ของการประมูลคลื่นในปF ๒๕๕๘ เปOนเกณฑ$หรือปpจจัย เพ่ือนํามาใช�ในการคํานวณ
มูลค9าคลื่น โดยกําหนดอัตราส9วนของการคิดให�ใช�เปOนพ้ืนฐานเปOนอัตราส9วน
เดียวกัน กล9าวคือ ราคาเริ่มต�นการประมูลต�องไม9ตํ่ากว9าผลการประมูลในครั้งท่ี
ผ9านมา กรณีนี้ผมมีข�อสังเกตในประการแรกว9า ในการกําหนดราคาเริ่มต�นการ
ประมูลเช9นนั้นอาจไม9เหมาะสม โดยเฉพาะเม่ือนํามาคํานวณตามสัดส9วนของ
ขนาดเพ่ือหาราคาเริ่มต�นการประมูล เนื่องจากมีปpจจัยอ่ืนท่ีอาจส9งผลให�ราคาการ
ประมูลเปลี่ยนแปลงได� อาทิ ขนาดของบล็อกหรือขนาดของคลื่นรวมถึง
ตําแหน9งของคลื่น และหากมีการกําหนดราคาเริ่มต�นการประมูลท่ีผิดพลาด
อาจส9งผลกระทบจนเปOนเหตุให�ไม9มีผู�เข�าร9วมประมูลได� นอกจากนี้ขนาดของ
คลื่นความถ่ีท่ีนํามาประมูลในครั้งนี้ โดยเฉพาะย9าน 900 เมกะเฮิรตซ$ ซ่ึงบางส9วน
ถูกนําไปใช�กับรถไฟฟSาความเร็วสูงเฉพาะในบางพ้ืนท่ีจึงสมควรมีการวิเคราะห$
ทางวิศวกรรมเพ่ือนําคลื่นความถ่ีท่ีไม9ได�ใช�งานในบางพ้ืนท่ีมาใช�ประโยชน$ต9อไป 

ในประการท่ีสอง ผมเห็นว9าคณะกรรมการ กสทช. ชุดปpจจุบันดํารง
ตําแหน9งครบวาระแล�ว และอยู9ในตําแหน9งเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีต9อไปจนกว9าจะมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ แต9งต้ังกรรมการข้ึนใหม9 ตามมาตรา ๑๙ 
แห9งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ
มาตรา ๔๒ แห9งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐ กําหนดว9า ในระหว9างท่ียังมิได�แต9งต้ังกรรมการ กสทช. ดังกล9าว      
ให�กรรมการ กสทช. ท่ีเหลืออยู9ปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีจําเปOนไปพลางก9อนจนกว9า
กรรมการ กสทช. จะมีกรรมการ กสทช. ชุดใหม9เข�ารับหน�าท่ี ดังนั้นจึงต�อง
พิจารณาสถานะของกรรมการ กสทช. และความชอบด�วยกฎหมายในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีในการดําเนินการจัดประมูลคลื่นความถ่ีในครั้งนี้”  

๔. กสทช. ประวิทย$ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๙๔ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑๒ ดังนี้ 

“ผมเห็นชอบด�วยท่ีจะเร9งนําร9างประกาศเก่ียวกับการประมูลคลื่นความถ่ี
ย9าน ๙๐๐ MHz เข�าสู9กระบวนการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะ เนื่องจาก
หากมีการประกาศสรรหา กสทช. ชุดใหม9แล�วอาจไม9ใช9เวลาท่ีเหมาะสมในการ
ดําเนินการ อย9างไรก็ตาม ผมเห็นว9าหลักเกณฑ$และวิธีการประมูลตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอมานั้น ยังมีข�อท่ีสมควรจะต�องทบทวนหรือปรับปรุง และควรต้ังเปOน
ประเด็นในการรับฟpงความคิดเห็น ก9อนนํากลับมาให� กสทช. พิจารณาอีกครั้ง 
ดังนี้ 

๑) คลื่นความถ่ีท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนดจะนําออกประมูลในครั้งนี้ 
ขนาด ๒x๕ MHz จํานวน ๑ ชุด เปOนคลื่นฯ ย9าน ๘๙๐–๘๙๕/๙๓๕–๙๔๐ MHz 
ส9วนท่ีเหลือจากการจัดสรรให�ใช�สําหรับระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบ
คมนาคมขนส9งระบบราง ซ่ึงตามแนวทางการใช�คลื่นความถ่ีท่ีสํานักงาน 
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กสทช. เสนอและท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ เห็นชอบนั้น มีการระบุ
เง่ือนไขไว�ด�วยว9า จะยังไม9กําหนดการใช�งานคลื่นย9านนี้ โดยจะสํารองไว�
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลหรือระบบคมนาคมขนส9งทางราง 
เนื่องจากมีความเปOนไปได�ท่ีระบบคมนาคมขนส9งทางรางอาจมีความต�องการ
คลื่นความถ่ีเ พ่ิมเ ติมเพ่ือรองรับเทคโนโลยี ในอนาคตท่ีมีลักษณะเปOน 
broadband เช9น LTE–R โดยคาดว9ามาตรฐานของเทคโนโลยีจะมีความชัดเจน
ประมาณปF ๒๕๖๓ ดังนั้นการตัดสินใจนําคลื่นความถ่ีดังกล9าวออกประมูลในครั้งนี้ 
แม�เปOนความจําเปOนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม แต9ก็เปOนการละเมิดมติ กสทช. 
จึงต�องคํานึงถึงการดําเนินกระบวนการท่ีถูกต�องด�วย รวมท้ังควรเตรียมแนวทาง
รองรับผลกระทบ หากในอนาคตระบบคมนาคมขนส9งทางรางตามมาตรฐาน 
LTE–R ต�องใช�คลื่นความถ่ีย9านนี้ การกําหนดสิทธิท่ีชัดเจนย9อมมีความจําเปOน 
และอาจมีประเด็นเรื่องการชดเชยความเสียหายท่ีต�องพิจารณาหรือไม9 ในทาง
ตรงกันข�าม มติ กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ ท่ีเห็นชอบให�ใช�คลื่นความถ่ีย9าน 
๘๘๕–๘๙๐/๙๓๐–๙๓๕ MHz สําหรับระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบ
คมนาคมขนส9งระบบราง นั้น ได�มีการกําหนดเง่ือนไขไว�ด�วยว9า ในบริเวณท่ีไม9มี
การใช�งานคลื่นความถ่ี “กสทช. สงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาจัดสรรคลื่นความถ่ี

ดังกล�าวสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลร�วมด$วย เพ่ือให$การใช$คลื่น

ความถ่ีเป(นไปอย�างมีประสิทธิภาพ” ดังนั้นในการนําคลื่นฯ ย9าน ๙๐๐ MHz 
ออกประมูลในครั้งนี้ จึงสมควรพิจารณานําย9านคลื่น ๘๘๕–๘๙๐/๙๓๐–๙๓๕ MHz 
ออกประมูลในคราวเดียวกัน โดยจะต�องกําหนดให�ชัดเจนว9าเปOนสิทธิรอง     
ในการใช�คลื่นฯ และต�องมีการประเมินมูลค9าคลื่นฯ ตามปpจจัยท่ีเปOนข�อจํากัดต9างๆ 
อย9างเหมาะสม 

๒) สํานักงาน กสทช. ควรท่ีต�องประเมินมูลค9าคลื่นความถ่ีใหม9 
เพ่ือให�สอดคล�องกับบริบทในปpจจุบัน ท้ังทางด�านเทคนิคและเศรษฐมิติ ท้ังนี้ 
ผมไม9เห็นชอบมาต้ังแต9ต�นกับมติ กทค. ท่ีให�กําหนดมูลค9าคลื่นความถ่ีตาม
ราคาชนะการประมูลในครั้งก9อน แต9ก็เห็นสอดคล�องด�วยว9าเม่ือมติยังคงมีผล
ทางกฎหมายก็ต�องดําเนินการตามมตินั้น แต9ถึงแม�ว9าจะใช�ราคาชนะการ
ประมูลเปOนฐาน ก็จําเปOนต�องมีการคํานวณใหม9ตามปpจจัยและเง่ือนไขต9างๆ   
ท่ีเก่ียวข�องอย9างครบถ�วนเพ่ือให�เกิดความเปOนธรรม ยกตัวอย9างเช9น ปpจจัยทาง
เทคนิคเรื่องปริมาณคลื่นความถ่ีท่ีจะต�องกันเปOนการ$ดแบนด$ปSองกันการ
รบกวน ซ่ึงคลื่นท่ีจะนําออกประมูลในครั้งนี้มีปริมาณน�อยกว9าครั้งก9อน ดังนั้น
สัดส9วนของคลื่นท่ีจะสูญเสียเปOนการ$ดแบนด$จึงสูงมาก 

๓) วันเวลาและลําดับการประมูลควรต�องมีการออกแบบด�วยความ
ละเอียดอ9อน เพ่ือปSองกันปpญหาการบิดเบือนมูลค9าคลื่นฯ โดยผมเห็นควรจัด
ประมูลคลื่นย9าน ๙๐๐ และ ๑๘๐๐ MHz ในวันเดียวกันหรือใกล�เคียงกัน และ
ควรจัดรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะร9างประกาศของคลื่นฯ ท้ังสองย9านในวัน



 ๔๗ 
 

เดียวกัน เพ่ือประหยัดค9าใช�จ9าย ซ่ึงเนื้อหาก็มีความคล�ายคลึงกันอยู9แล�ว และ
ควรมีการจัดเวทีเฉพาะผู�เชี่ยวชาญด�วย 

๔) สํานักงาน กสทช. ควรต�องติดตามผลการศึกษาเรื่องการกําหนด 
การถือครองคลื่นความถ่ีสูงสุด (Overall Spectrum Cap) ของคณะทํางานคนใน 
ว9าจะนํามากําหนดเปOนหลักเกณฑ$การประมูลได�หรือไม9 โดยอย9างน�อยควร    
มีเกณฑ$แยกสําหรับการถือครองคลื่นความถ่ีในย9านความถ่ีต่ําและย9านความถ่ีสูง 

๕) นอกจากนี้ สํานักงาน กสทช. ควรต�องทบทวนและปรับปรุง
หลักเกณฑ$การจัดสรรคลื่นความถ่ีในส9วนท่ีเปOนช9องโหว9ให�มีความรัดกุมยิ่งข้ึน 
เช9น เรื่องการส9งเสริม MVNO ให�เกิดข้ึนจริง เง่ือนไขด�านการคุ�มครองผู�บริโภค 
ในประเด็นการกําหนดให�คิดค9าบริการตามจริง และมาตรการเพ่ือแก�ปpญหา
อ่ืนๆ ของผู�บริโภค ตลอดจนมาตรการกรณีเกิดปpญหาผู�ชนะการประมูลไม9นําเงิน
มาชําระ เปOนต�น” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : การกําหนดท�าทีเบ้ืองต(นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิค    

ว�าด(วยการประสานและจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย 
(JTC) ครั้งท่ี ๓๒ ในประเด็นด(านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 
: คณะกรรมการร�วมทางเทคนิคฝ[ายไทยว�าด(วยการประสานและจัดสรรความถ่ี
วิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ(าน คภ. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท$เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ และ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ต9อการ
กําหนดท9าทีเบ้ืองต�นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร9วมทางเทคนิคว9าด�วยการ
ประสานและจัดสรรคลื่นความถ่ีตามบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๒ 
(The 32nd Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia Common Border 
– JTC) ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน$ กิจการโทรคมนาคม      
และกิจการวิทยุคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง การกําหนดท�าทีเบ้ืองต!นสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
ร�วมทางเทคนิคว�าด!วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถ่ีตามบริเวณชายแดน
ไทย–มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๒ ในประเด็นด!านกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม 

 
 



 ๔๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด-วยการประสานและ
จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๘ ในประเด็น
ด-านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : คณะกรรมการร�วมทาง
เทคนิคฯ คภ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 
๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร9วมทางเทคนิคว9าด�วยการประสาน

และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๘ (The 8th 
Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment 
of Frequencies along PDR–Thailand Common Border–JTC) ในประเด็น
ด�านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

๒. เห็นชอบบันทึกความตกลงร9วม ในส9วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed 
Minutes) การประชุม Working Group 1 (Broadcasting Service) และการประชุม 
Working Group 2 (Mobile and Non–broadcasting Services) ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร9วมทางเทคนิคว9าด�วย
การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๘ 
ในประเด็นด�านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : สรุปผลการรับฟyงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับ 

การใช-คล่ืนความถ่ี ๙๒๐–๙๒๕ เมกะเฮิรตซ� จํานวน ๓ ฉบับ และแนวทางการ
พิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : คภ. ทท. คท. ปท.๑. ปท.๒ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะต9อ ร9างประกาศ กสทช.     

ท่ีเก่ียวกับการใช�คลื่นความถ่ี ๙๒๐–๙๒๕ เมกะเฮิรตซ$ จํานวน ๓ ฉบับ และ
แนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พร�อมผลการพิจารณา
แนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร9ในเว็บไซต$ของสํานักงาน กสทช. ต9อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท$เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการใช�คลื่นความถ่ี 
๙๒๐–๙๒๕ เมกะเฮิรตซ$ จํานวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ดังนี้ 

 



 ๔๙ 
 

๒.๑ ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี    
ย9าน ๙๒๐–๙๒๕ เมกะเฮิรตซ$ 

๒.๒ ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ$สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency 
Identification : RFID  

๒.๓ ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ$สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีไม9ใช9ประเภท Radio Frequency 
Identification : RFID ซ่ึงใช�คลื่นความถ่ี ย9าน ๙๒๐–๙๒๕ เมกะเฮิรตซ$ 

๒.๔ เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
รองรับการใช�งานในลักษณะ Internet of Things (IoT) 

ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล9าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก9อนนําไปลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต9อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง สรุปผลการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะต9อ        
ร9างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการใช�คลื่นความถ่ี ๙๒๐–๙๒๕ เมกะเฮิรตซ$ 
จํานวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมจากมติว9า เนื่องจาก IoT มิได�เปOน
เรื่องของการประกอบกิจการโทรคมนาคมเสียท้ังหมด ดังนั้นเห็นควรกําหนด
เส�นแบ9งให�ชัดเจนว9าส9วนใดต�องกํากับดูและส9วนใดไม9ต�องกํากับดูแล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : สรุปผลการรับฟyงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ� 

วิธีการ และเง่ือนไขการออกเครื่องหมายการได-รับการตรวจสอบ และรับรอง
มาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� : ทท. นท. มท. คท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 

กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ$ วิธีการ และเง่ือนไขการออกเครื่องหมายการได�รับการตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้  ให�สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร9ในเว็บไซต$ของ
สํานักงาน กสทช. ต9อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท$เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$ วิธีการ 
และเง่ือนไขการออกเครื่องหมายการได�รับการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ$ ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล9าวเสนอประธาน 
กสทช. เพ่ือลงนามก9อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มี       
ผลบังคับใช�ต9อไป 



 ๕๐ 
 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง สรุปผลการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ$ วิธีการ และเง่ือนไขการออกเครื่องหมายการได�รับการตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ$ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : ร�างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการใช-คล่ืนความถ่ี ๑.๖–๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ� 

สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถ่ีกว-างย่ิงยวด (Ultra–wideband) 
จํานวน ๒ ฉบับ : คภ. ทท. คท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 

กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ดังนี้ 
๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท$เห็นชอบในหลักการร9างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ$การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท
แถบความถ่ีกว�างยิ่งยวด (Ultra–wideband) ย9านความถ่ี ๑.๖–๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ$ 
และร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ$ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถ่ีกว�างยิ่งยวด 
(Ultra–wideband) ย9านความถ่ี ๑.๖–๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ$  

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให�มีการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือให!เป�นไปตามมาตรา ๒๘ แห�งพระราชบัญญัติ
องค'กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให!นําเสนอผลการรับฟAงความคิดเห็น
สาธารณะให!ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต�อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการใช�คลื่นความถ่ี ๑.๖–๑๐.๖ 
กิกะเฮิรตซ$ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถ่ีกว�างยิ่งยวด (Ultra–
wideband) จํานวน ๒ ฉบับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : ปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช(เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ

สังเคราะห�ความถ่ี (Synthesizer) สําหรับหน�วยงานของรัฐ : คท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การใช�เครื่องวิทยุ

คมนาคมแบบสังเคราะห$ความถ่ี (Synthesizer) สําหรับหน9วยงานของรัฐ  
 



 ๕๑ 
 

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให�มีการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะร9างประกาศ กสทช. 
ดังกล9าว ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือให�เปOนไปตามมาตรา 
๒๘ แห9งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให�นําเสนอ
ผลการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะให�ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๘ เรื่อง ปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การใช�เครื่อง
วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห$ความถ่ี (Synthesizer) สําหรับหน9วยงานของรัฐ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการใช-ความถ่ีวิทยุระบบอัตโนมัติ จํานวน 

๑๕ ชุด : ผภ. พย. 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให�จัดซ้ือเครื่องมือตรวจสอบการใช�ความถ่ีวิทยุระบบอัตโนมัติ จํานวน ๑๕ ชุด 
ตามโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการใช�ความถ่ีวิทยุระบบอัตโนมัติ        
จากบริษัท ดับเบิลยู แอนด$ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จํานวนเงิน ๑๑๑,๑๑๐,๙๙๒ บาท 
ซ่ึงได�รวมภาษีมูลค9าเพ่ิมและค9าใช�จ9ายท้ังปวงไว�แล�ว ท้ังนี้ ตามข�อ ๙ (๓) ของ
ระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการใช�ความถ่ีวิทยุระบบ
อัตโนมัติ จํานวน ๑๕ ชุด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การปรับปรุงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ 

การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. : นย. 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให�ปรับปรุงองค$ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ
การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. โดยแต9งต้ังศาสตราจารย$พิเศษ 
ประสพสุข  บุญเดช เปOนประธานอนุกรรมการฯ รวมท้ังให�ปรับปรุงองค$ประกอบ
ตําแหน9งอนุกรรมการและเลขานุการ จากเดิม “รองเลขาธิการ กสทช. ท่ีเลขาธิการ 
กสทช. มอบหมาย” เปลี่ยนเปOน “รองเลขาธิการ กสทช. หรือผู�เชี่ยวชาญพิเศษท่ี
เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย” ซ่ึงเปOนการใช�อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ 
แห9งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



 ๕๒ 
 

ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแต9งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ    
การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ดังกล9าวข�างต�น ให�สํานักงาน กสทช.
ดําเนินการตามแนวทางมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔     
เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การปรับปรุงองค$ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ�าย โครงการ “ผ�าตัดหมอนรอง
กระดูกสันหลัง เพ่ือพระภิกษุนักบวชในศาสนาต�าง  ๆและผู-ยากไร-” เฉลิมพระเกียรติฯ 
: ยย. กบ. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�การสนับสนุนงบประมาณแก9มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิชราลงกรณ 

เพ่ือโครงการ “ผ9าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง เพ่ือพระภิกษุ นักบวชในศาสนาต9างๆ 
และผู�ยากไร�” เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ9ายจาก
งบประมาณเหลือจ9ายจากการดําเนินงาน ประจําปF ๒๕๖๐ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ สําหรับงบประมาณโครงการในส9วน
ท่ีเหลือให�มูลนิธิฯ ขอรับการสนับสนุนตามแนวทางการระดมทุนของมูลนิธิฯ ต9อไป 
ท้ังนี้ โดยให�มูลนิธิฯ รายงานสรุปผลการดําเนินงานให�สํานักงาน กสทช. ทราบ และให�
นําเรื่องกราบบังคมทูล เพ่ือทูลเกล�าฯ ถวายงบประมาณ จํานวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือทรงพระราชทานให�แก9มูลนิธิฯ นําไปใช�ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค$
ของโครงการต9อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ9าย โครงการ 
“ผ9าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง เพ่ือพระภิกษุนักบวชในศาสนาต9างๆ และผู�ยากไร�” 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ในวันพุธท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ พร�อมกล9าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล9าวปLดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.  
 
                                                   


