
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ 

วันพุธท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. (ต�อเนื่อง) 

ณ ห2องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

___________________________  
 
ผู2เข2าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! รองประธานกรรมการ  
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๖. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๗. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๘.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู2เข2าร�วมประชุม  
 

๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กสทช. 
 
เจ2าหน2าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก8กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส;วน  
   รักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน!  ผู�อํานวยการส;วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส;วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส;วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก;งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๗. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวพยุงทรัพย!  เรืองสม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ;มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู2ช้ีแจง 
 

๑. นางอัจฉรา  ปDณยวณิช ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๒. นายเสน;ห!  สายวงศ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
  และรักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการสํานักมาตรฐาน 
  และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๓.   นางสาวมณีรัตน!  กําจรกิจการ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการสํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน! และรักษาการในตําแหน;ง
ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข;าย   
สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๔. นางปริตา  วงศ!ชุตินาท ผู�อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน! 

๕. นางรมิดา  จรินทิพย!พิทักษ! ผู�อํานวยการสํานักส;งเสริมการแข;งขันและกํากับดูแลกันเอง 
   และรักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการสํานักคุ�มครองผู�บริโภค 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน!  
๖. นางสาวสุภัทรา  กฤตยาบาล ผู�อํานวยการสํานักค;าธรรมเนียมและอัตราค;าบริการ 
  ในกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายวเรศ  บวรสิน ผู�อํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๘. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู�อํานวยการส;วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี    
๙. นายตรี  บุญเจือ ผู�อํานวยการส;วน  สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการ 
  กระจายเสียงและโทรทัศน! 
๑๐. นายอรรถชัย  แมนมนตรี วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการส;วน 
   สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน!  
๑๑. นางธันยพร  เปาทอง นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการส;วน 
   สํานักส;งเสริมการแข;งขันและกํากับดูแลกันเอง  
๑๒. นางพัชราภรณ!  พ่ึงธรรม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  รักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการส;วน สํานักค;าธรรมเนียม 
  และอัตราค;าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
 



๓ 
 

๑๓. นายฉัตรชัย  กองอรรถ เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักค;าธรรมเนียมและอัตราค;าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๑๔. นางสาวสรินทร!  อัศดรศักด์ิ เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักค;าธรรมเนียมและอัตราค;าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๑๕. นางสาวอารยา  พิชิตกุล เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักค;าธรรมเนียมและอัตราค;าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๑๖. นายอภิชาติ  โรยแก�ว  นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน!  
๑๗. นายสุปรีย!  เทียนทํานูล เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง 
 สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๑๘. นางสาววงศ!วิภา  กาญจนอุดม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข;าย สิ่งอํานวยความสะดวก 
  และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๑๙. นางสาวกชมน  ทวิชศรี  นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
  โครงข;าย สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๒๐. นายยิ่งศักด์ิ  บุญธรรม นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
  โครงข;าย สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๒๑. นางสาวบุษบา  อํานวยพรสกุล  วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี    
๒๒. นางชาลินี  วังโพธิ์สพ นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักทรัพยากรบุคคล 
๒๓. นายสรรเสริญ  สงวนศักด์ิ บริษัท ทริส คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
๒๔. นายธนัญชัย  โรจน!รุ;งเรอืง บริษัท ทริส คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
 
วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.  
และวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.  
 

ประธาน    กล;าวเปGดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ2งให2ท่ีประชุมทราบ  
  

                     ๑.  เม่ือวันเสาร!ท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เปIนประธานในพิธีและ     
กล;าวเปGดงานเสวนาในหัวข�อ “Internet of Things กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”       
ซ่ึงจัดข้ึนโดยหนังสือพิมพ!ฐานเศรษฐกิจ และสื่อในเครือสปริงส!กรุ8ป ร;วมกับสํานักงาน
กสทช. ในระหว;างวันท่ี ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห�อง BBC Hall เซ็นทรัลพลาซ;า 
ลาดพร�าว โดยได�รับความสนใจเปIนอย;างมาก และการเสวนาเปIนผลอย;างดีในการ
เตรียมการสําหรับผู�ประกอบการ ซ่ึงข�อมูลดังกล;าวสามารถนํามาใช�ในการปรับปรุง
และเตรียมการของสํานักงาน กสทช. ในการรับมือกับนวัตกรรมได� ขอขอบคุณ
ผู�บริหารสํานักงาน กสทช.  เลขาธิการ กสทช. และพนักงานสํานักงาน กสทช. ทุกท;าน   
ท่ีมีส;วนร;วมในการจัดงานในครั้งนี้  



๔ 
 

 ๒. ในวันอาทิตย!ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สํานักงาน กสทช. จะจัดการประมูล    
เลขหมายโทรศัพท!ท่ีเปIนเลขหมายสวย รวยมงคล โดยจัดข้ึนท่ีอาคารหอประชุม 
สํานักงาน กสทช. ซ่ึงเงินรายได�จากการประมูล สํานักงาน กสทช. จะได�นําส;ง 
เปIนรายได�ของรัฐต;อไป  

 

     เลขาธิการ กสทช. ได�ขออนุญาตประธาน กสทช. แจ�งข�อมูลเพ่ิมเติมเรื่องการ
จัดการประมูลเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปIนเลขหมายสวย  
โดยเปIนการจัดประมูลครั้งท่ี ๓ ซ่ึงมีจํานวนผู�สนใจลงทะเบียนมากกว;าใน ๒ ครั้งท่ีผ;านมา 
ขณะนี้มียอดผู�ลงทะเบียนท้ังหมด ๔๐ กว;าราย เนื่องจากสํานักงาน กสทช. ได�คัดเลือก
เลขหมายท่ีเปIนมงคลประมาณ ๒,๐๐๐ กว;าเลขหมาย ออกมาประมูลในครั้งนี้ 

    
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานและเลขาธิการ กสทช. แจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นทีฯ) แจ�งว;าไม;ร;วมพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจาก

ไม;ได�เข�าร;วมการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้ งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สําหรับงวด  ๖ เดือน 

ส้ินสุดวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ : ภบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

สําหรับงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๙ (๗) 
ของระเบียบ กสทช. ว;าด�วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๕ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซ่ึงยังเปIน
ประเด็นปDญหาเดิมท่ีจะต�องพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุง อาทิ ไม;สามารถสอบทาน
ความถูกต�องของสินทรัพย!ได� เรื่องการคํานวณกองทุนบําเหน็จไม;เปIนไปตาม
มาตรฐานทางบัญชีรวมท้ังเรื่องค;าเสื่อมราคา เข�าใจว;าบางเรื่องเปIนเรื่องคาราคาซัง 
ซ่ึงหากจําเปIนอาจจะต�องชี้แจงกรรมการตรวจสอบภายในว;าจะสามารถแก�ไขได�
อย;างไรหรือไม; นอกจากนี้ ยังมีข�อสังเกตว;าในรายงานฉบับอ่ืนจะมีการตรวจสอบ
สํานักงาน กสทช. เขต ด�วย แต;ในรายงานฉบับนี้ไม;มีปรากฏ อาจจะต�องพิจารณาว;า
จะสามารถดําเนินการอย;างไรเพ่ือให�ครอบคลุม  

         อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปแจ�งสายงานและสํานักท่ีเก่ียวข�อง
ดําเนินการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : มติ ค.ร.ม. เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบ 

อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน ๔,๐๐๐ ล2านบาท : ทบ.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบมติคณะรัฐมนตรี (๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) เรื่อง การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
(Doing Business Portal) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
(สํานักงาน ก.พ.ร.) จํานวน ๔,๐๐๐ ล�านบาท ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต โดยขอให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาแนวทาง

ในการดําเนินการ ซ่ึงหากมีข�อจํากัดทางกฎหมายอาจจะต�องพิจารณาหาแนวทาง
ท่ีเหมาะสมต;อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๑๘ 
 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ระหว;างวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐   
ถึงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของผู�ยื่นต;ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่น
เอกสารครบถ�วน และไม;ปรากฏประวัติว;ามีการออกอากาศขัดต;อเง่ือนไขการ
ทดลองประกอบกิจการ และผ;านการพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการ   
รวมท้ังสิ้น ๑๐๐ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๘๕ สถานี 
 ๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๑๔ สถานี 
 ๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๑ สถานี 

 



๖ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ในส;วนของกิจการบริการทางธุรกิจ ตามแนวทางท่ีเคยสงวน
ความเห็นเอาไว� นั่นคือ เห็นว;าสมควรท่ีจะต�องมีการทบทวนนโยบายเรื่องการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีได�ดําเนินการมาเปIนระยะเวลานาน
พอสมควรแล�ว โดยสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้นมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว� 
ว;าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมีการศึกษาเพ่ือสรุป
ผลดี-ผลเสีย ปDญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว;าทิศทาง การกํากับดูแลท่ีแน;แท�ควรเปIน
อย;างไร ท้ังนี้ไม;ควรใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวหรือมาตรการในช;วงเปลี่ยน
ผ;านเปIนมาตรการลักษณะถาวรไปเรื่อยๆ 

          อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปแจ�งสายงานและสํานักท่ีเก่ียวข�อง
ดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : รายงานสรุปผลการแก2ไขปOญหาเรื่องร2องเรียนของผู2รับใบอนุญาตตามประกาศ 
 กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร2องเรียนเก่ียวกับการประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข2อ ๒๗ (๒) ประจําเดือนมกราคม
ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ : รท.  

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการแก�ไขปDญหาเรื่องร�องเรียนของผู�รับใบอนุญาตตามข�อ 
๒๗ (๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร�องเรียน
เก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจําเดือนมกราคม - 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องรายงานสรุปผลการแก�ไขปDญหาเรื่องร�องเรียน
เก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม ในกรณีท่ีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
มีเรื่องร�องเรียนสูงสุดท้ังท่ีมีลูกค�าไม;มาก ซ่ึงแตกต;างจากผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
รายใหญ;ๆ กลับมีผู�ร�องเรียนเพียงระดับร�อยราย จึงขอให�สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบความถูกต�องในเรื่องการรายงาน 

         อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปแจ�งสายงานและสํานักท่ีเก่ียวข�อง
ดําเนินการ 

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข2อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๐ : รท. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล;เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ตามข�อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว;าด�วยการ
ไกล; เกลี่ยข�อพิพาทระหว;างผู� รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         
และผู�ร�องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๗ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง รายงานผลการดําเนินการไกล;เกลี่ยข�อพิพาท      
ในกิจการโทรคมนาคมในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงมีการรายงานสรุปว;ามีการไกล;เกลี่ย
ได�ข�อยุติ ๑ เรื่อง แต;แท�จริงตามรายละเอียดในตารางระบุไว�ว;าเรื่องไม;ได�ยุติ     
แต;ส;งเรื่องให�พิจารณาตามกระบวนการรับและจัดการเรื่องร�องเรียนตามปกติ 
ดังนั้น เท;ากับว;าในเดือนตุลาคมไม;มีเรื่องไกล;เกลี่ยสําเร็จ ซ่ึงก็จะทําให�ข�อมูลสถิติ
การไกล;เกลี่ยสําเร็จค;อนข�างน�อยเช;นเดิม   

          อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปแจ�งสายงานและสํานักท่ีเก่ียวข�อง
ดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 และท่ีแก2ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ : มท. ทท. คท.  
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต;งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

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

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มีกรณี MVNO ถูกดําเนินคดีในเรื่องต้ังสถานี จึงอาจจะต�อง
พิจารณาว;าจะดําเนินการอย;างไรเพ่ือไม;ให�เกิดปDญหาในลักษณะนี้ ซ่ึงอาจต�อง
ซักซ�อมความเข�าใจเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีถูกต�อง  

         อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปแจ�งสายงานและสํานักท่ีเก่ียวข�อง
ดําเนินการ 

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ : วส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! เดือนตุลาคม

๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช2งานส่ือสารผ�านดาวเทียม

ต�างชาติชนิดช่ัวคราว ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
จํานวน ๒๓๐ รายการ : ปท.๑    

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการใช�งานสื่อสารผ;านดาวเทียมต;างชาติในการจัดการถ;ายทอด

กิจกรรมสําคัญท่ัวโลกท้ังในประเทศหรือต;างประเทศ หรือมีความจําเปIนต�องให�บริการ
แบบเหมารวมกับการใช�ช;องสัญญาณดาวเทียมต;างชาติ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ประจําเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๒๓๐ รายการ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด รายงานผลกรณีเกิดเหตุ
อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  ปท.๑  

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ในช;วงเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตกรณีบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
รายงานผลกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งโดยรวม  
เปIนการดําเนินการท่ีเปIนไปตามระเบียบฯ ยกเว�นเรื่องกําหนดเวลารายงาน ซ่ึงตาม
ประกาศกําหนดว;าจะต�องรายงานภายใน ๑๔ วันหลังจากเหตุสิ้นสุด ในข�อเท็จจริง
ไม;ใช;เฉพาะบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด เท;านั้น แต;การ
รายงานของผู�ให�บริการรายอ่ืนก็เปIนปDญหาในลักษณะเดียวกัน จึงอาจจะต�อง
ซักซ�อมความเข�าใจกับผู�ให�บริการท่ีประสบภัยพิบัติท้ังหลายให�ปฏิบัติให�ถูกต�อง
ตามประกาศ อย;างไรก็ตาม เรื่องท่ีมีความสําคัญจริงๆ ก็คือการดูแลในเรื่องการ
เยียวยาเรื่องบริการ  

          อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปแจ�งสายงานและสํานักท่ีเก่ียวข�อง
ดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) แจ2งปOญหาในการให2บริการตามสัญญาให2บริการ

โครงข�ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลกับบริษัท สปริงนิวส� เทเลวิช่ัน 
จํากัด : จส.    

 

มติท่ีประชุม รับทราบปDญหาในการให�บริการตามสัญญาให�บริการโครงข;ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ระหว;าง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กับบริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด แจ2งการดําเนินการปรับปรุงการให2บริการโทรทัศน�

ท่ีเปYนการท่ัวไปผ�านระบบดาวเทียม : วส.     
 

มติท่ีประชุม รับทราบการดําเนินการปรับปรุงการให�บริการโทรทัศน!ท่ีเปIนการท่ัวไปผ;านระบบ
 ดาวเทียม ของบริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : สถิติเรื่องร2องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือน 
 ตุลาคม ๒๕๖๐ : กส.    
 

มติท่ีประชุม รับทราบสถิติเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข�องดําเนินการพิจารณาเรื่องร�องเรียน      
ให�แล�วเสร็จโดยเร็ว 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : รายงานข2อเสนอแนะการปฏิรูปการกํากับดูแลกิจการอวกาศและการให2บริการ 
 ดาวเทียมส่ือสารของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ[าย (คณะรัฐมนตรี

สภานิติบัญญัติแห�งชาติ และสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ) สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี : ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานข�อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๖๖ 

แห;งรัฐธรรมนูญแห;งราชอาณาจักรไทย เรื่อง การปฏิรูปการกํากับดูแลกิจการอวกาศ
และการให�บริการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย ตามเอกสารที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า ในเอกสารวาระการประชุมไม;มีเอกสารรายงาน        

ของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝqาย จึงขอให�สํานักงาน กสทช. เสนอ
เอกสารรายงานให�ครบถ�วนเพ่ือให�กรรมการได�พิจารณาอย;างละเอียด 

          อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปแจ�งสายงานและสํานักท่ีเก่ียวข�อง
ดําเนินการ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : การกําหนดเง่ือนไขเฉพาะสําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี : ปท.๑       
 
มติท่ีประชุม รับทราบการกําหนดเง่ือนไขเฉพาะสําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ตามเอกสารท่ี
 สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า เรื่องการกําหนดเง่ือนไขเฉพาะสําหรับบริการ

โทรศัพท!เคลื่อนท่ีนี้ สํานักงาน กสทช. นําเสนอเปIนเรื่องเพ่ือทราบ แต;มีการระบุว;า 
จะนําเรื่องไปดําเนินการต;อไป ซ่ึงไม;แน;ใจว;า ถ�าเสนอเพียงเพ่ือทราบแล�วจะนําไป
ดําเนินการอะไรได�แค;ไหน อย;างไร จึงขอให�ตรวจสอบด�วย 

          อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปแจ�งสายงานและสํานักท่ีเก่ียวข�อง
ดําเนินการ 

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

ด2านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การอนุญาตให2สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบกิจการ
 เพ่ือให2บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช2คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ
 OBEC Channel : ปส.๒  
 
 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
แก;สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช;องรายการ OBEC Channel 
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปs นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การอนุญาตให�สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช;องรายการ OBEC Channel  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การแก2ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการอนุญาตด2านกิจการโทรทัศน� : มส. 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให�แก�ไของค!ประกอบของคณะอนุกรรมการด�านผังรายการและเนื้อหารายการ  

 โดยให� พันเอก อารมณ! รอดรุ;งเรือง  พ�นจากการเปIนอนุกรรมการ และแต;งต้ังให� 
 นาวาอากาศเอก ธีระวัฒน! อินทรไพโรจน! เปIนอนุกรรมการแทน ซ่ึงเป�นการใช�อํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห�งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ   
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต;งต้ังคณะอนุกรรมการด�านผังรายการและเนื้อหา
รายการ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามแนวทางมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และนําเสนอ  
ประธาน กสทช. เพ่ือลงนามในคําสั่งแต;งต้ังต;อไป  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การแก�ไของค!ประกอบของคณะอนุกรรมการอนุญาต     
ด�านกิจการโทรทัศน!  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล

 เพ่ือการทดลองหรือทดสอบ : ทส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให�ถอนเรื่องในระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง  
แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ  
ออกจากการพิจารณาตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
นําเรื่องดังกล;าวเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก;อนนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต;อไป 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ ขอให�ปรับปรุงผู�มีอํานาจลงนามในประกาศให�ถูกต�องในคราวเสนอ
กลับเข�ามาใหม;ด�วย 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับท่ีสามารถใช2รับ
หรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิกสําหรับการเช่ือมต�อไปยังระบบโทรทัศน�ดาวเทียม 
(Satellite TV) : รส.  

    
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการ   

ต;อร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับท่ีสามารถใช�รับ
หรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน!
แบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมต;อไปยังระบบโทรทัศน!ดาวเทียม (Satellite TV)  
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร;ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องรับท่ีสามารถใช�รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมต;อไปยัง
ระบบโทรทัศน!ดาวเทียม (Satellite TV) ทั้งนี้ ให�นําประกาศดังกล;าวเสนอ
ประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก;อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต;อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับท่ี
สามารถใช�รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิกสําหรับการเชื่อมต;อไปยังระบบโทรทัศน!
ดาวเทียม (Satellite TV) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน� : สส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�ถอนเรื่องในระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง 

มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ออกจากการพิจารณาตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
รับข�อสังเกตของท่ีประชุมไปพิจารณาทบทวนในประเด็นต;างๆ ให�สอดคล�องกับ
หลักเกณฑ!และมาตรการกํากับดูแลด�านกิจการโทรคมนาคม ก;อนนําเสนอ        
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๕๔ ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๕ ดังนี้ 



๑๒ 
 

  “๑. เนื่องจากเอกสารวาระการประชุมเรื่องนี้เปIนหนึ่งในหลายวาระท่ีเพ่ิงแจกให�
ในตอนเย็นของวันก;อนการประชุม ทําให�ไม;มีเวลาเพียงพอท่ีจะอ;านก;อน อย;างไรก็ตาม  
ในส;วนของร;างประกาศนี้ เข�าใจว;าเปIนการปรับปรุงเนื้อหาให�สอดคล�องกับร;างประกาศ
เรื่องเดียวกันของกิจการโทรคมนาคม ดังนั้นจึงขอต้ังข�อสังเกต และแสดงความเห็น   
ในเชิงหลักการไว�ในลักษณะเดียวกัน ดังนี้ 

  ๑) ในการกํากับดูแลควรเน�นการพิจารณาในระดับกลุ;มบริษัท มิใช;ราย
บริษัท และควรมีการบูรณาการหลักเกณฑ!การกํากับดูแลมิให�เกิดช;องโหว; ทั้งนี้ 
การกระทําท้ังปวงท่ีส�งผลกระทบต�อการแข�งขันในตลาด ก�อให�เกิดการจํากัดการแข�งขัน 
หรือการมีอํานาจเหนือตลาด ไม�ว�าจะเป�นเรื่องการครอบงํากิจการ ควบรวมกิจการ 
หรือถือหุ�นไขว� ย�อมเป�นเรื่องท่ี กสทช. ต�องกํากับดูแล ผมจึงไม�เห็นด�วยท่ี
สํานักงาน กสทช. ตัดเรื่องการถือหุ�นไขว�ออกจากร�างประกาศฯ 

  ๒) จากการรับฟ:งความคิดเห็นสาธารณะร�างประกาศฯ ของกิจการโทรคมนาคม  
มีเสียงสะท�อนจากผู�รับใบอนุญาตว�าบางถ�อยคําในร�างประกาศฯ มีความคลุมเครือ 
หากร�างประกาศฉบับนี้มีลักษณะเดียวกันก็ควรมีการปรับให�ชัดเจน เพ่ือไม�ให�เกิด
การใช�ดุลพินิจของผู�พิจารณา 

   ๒. ในเชิงการปฏิบัติหน�าท่ีของ กสทช. ในขณะนี้ เก่ียวกับการออกประกาศ
หรือกฎต�างๆ ควรมีการตรวจสอบข�อกฎหมายเพ่ือให�เกิดความชัดเจนว�า ณ จุดใด
หรือช�วงจังหวะเวลาใดท่ี กสทช. ควรจะต�องยุติการพิจารณาออกกฎใหม�ๆ หรือ
การแก�ไขกฎเพ่ือนําไปรับฟ:งความคิดเห็นสาธารณะ เนื่องจากเป�นเรื่องท่ีจะส�งผลผูกพัน
ไปในอนาคต โดยท่ีคณะกรรมการ กสทช. อยู�ระหว�างการปฏิบัติหน�าท่ีไปพลางก�อน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : ข2อร2องเรียนกรณีขอให2ตรวจสอบรายการ “ทิศทางประชาธิปไตยไทย” ทางช�องรายการ 
 โทรทัศน�ท่ีไม�ใช2คล่ืนความถ่ี ช�อง Peace TV มีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�ถอนเรื่องในระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�

ตรวจสอบรายการ “ทิศทางประชาธิปไตยไทย” ทางช;องรายการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�  
คลื่นความถี่ ช;อง Peace TV มีเนื้อหาไม;เหมาะสม ออกจากการพิจารณาตามท่ี
กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ!ฯ เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําเรื่องดังกล;าว
ไปดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนรับเรื่องอุทธรณ!ร�องเรียน ก;อนสรุปนําเสนอ  
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗  : ร2องเรียนกรณีขอให2สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข2องกับ

กฎหมายกับบริษัท ทรู วิช่ันส� กรุhป จํากัด กรณีการเปล่ียนแปลงแพ็คเกจ   
โดยไม�ได2รับความยินยอมจากผู2ใช2บริการ (เลขท่ี ๖๖/๒๕๖๐) : บส.       

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. (พลเอก สุกิจฯ) รองประธาน 

กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ) กสทช.  
พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติ



๑๓ 
 

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส;วนท่ี
เก่ียวข�องกับกฎหมายกับบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด กรณีการเปลี่ยนแปลง
แพ็คเกจโดยไม;ได�รับความยินยอมจากผู�ใช�บริการ (เลขท่ี ๖๖/๒๕๖๐) 
เนื่องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! (กสท.) ปฏิบัติ
หน�าท่ีแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคมแห;งชาติ (กสทช.) ในขณะนั้น ได�พิจารณาและดําเนินการตาม
อํานาจหน�าท่ีแล�ว โดยได�มีคําสั่งให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด ระงับการกระทํา
ท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคฯ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได�มีการยกเลิกการให�บริการ   
ช;องรายการในเครือ HBO ท้ังหมด ๖ ช;องรายการ ต้ังแต;วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
โดยไม;แจ�งให�ผู�ใช�บริการทราบล;วงหน�าเปIนลายลักษณ!อักษรไม;น�อยกว;า ๓๐ วัน 
ก;อนมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเปIนการฝqาฝvนไม;ปฏิบัติตามข�อ ๑๕ วรรคแรก   
ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ อันถือได�ว;าเปIนการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคตามข�อ ๕ (๗) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ อย;างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ได�ดําเนินการชดเชยเยียวยาแก;ผู�ร�องเรียนซ่ึงเปIนการคุ�มครองผู�บริโภค      
ตามสมควรแล�ว จึงถือว;าบริษัทฯ ได�ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของสัญญาฯ ในเรื่องดังกล;าว     

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนว;า หากไม;พอใจในการ
แก�ไขปDญหาและหากประสงค!จะดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ หรือกรณี
เรียกร�องค;าชดเชยซ่ึงไม;อยู;ในอํานาจของ กสทช. ผู�ร�องเรียนสามารถนําเรื่อง
ดังกล;าวเข�าสู;กระบวนการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภค (สคบ.) เพ่ือให�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต;อไป หรือผู�ร�องเรียน 
อาจใช�สิทธิในทางศาลในการเรียกร�องค;าเสียหายได�   

  อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การยุติเรื่องร�องเรียน โดยจะจัดทําบันทึกเปGดเผยความเห็นส;งให�ในภายหลัง 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส;วน 
ท่ีเก่ียวข�องกับกฎหมายกับบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด กรณีการเปลี่ยนแปลง
แพ็คเกจโดยไม;ได�รับความยินยอมจากผู�ใช�บริการ (เลขท่ี ๖๖/๒๕๖๐) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๓๙ ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๗ ดังนี้ 

  “ประเด็นร�องเรียนของกรณีนี้คือการโต�แย�งกันว;า ผู�ร�องเรียนตกลงเปลี่ยน
แพ็กเกจเปIน Package Gold หรือไม; ซ่ึงจากการชี้แจงข�อเท็จจริงของท้ังฝqาย 
ผู�ร�องเรียนและบริษัทฯ มีข�อยุติตรงกันว;า ทางบริษัทฯ มีการเสนอเปลี่ยน



๑๔ 
 

แพ็กเกจดังกล;าวกับภรรยาของผู�ร�องเรียน แต;มีข�อโต�แย�งกันว;าภรรยาของผู�
ร�องเรียนได�ยินยอมหรือไม; อย;างไรก็ตาม ไม;ว;าภรรยาของผู�ร�องเรียนได�ยอมรับ
ข�อเสนอหรือไม; แต;ทางผู�ร�องเรียนได�แสดงเจตนาต�องการยกเลิกบริการ ท้ังนี้
ต้ังแต;เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และยังคงยืนยันจนปDจจุบันว;าไม;ยินดียุติ
เรื่องร�องเรียน ดังนั้นจึงไม;อาจถือว;ากรณีร�องเรียนนี้เข�าอยู;ในกลุ;มของการ
ชดเชยเยียวยาตามแผนเยียวยาผู�ใช�บริการของบริษัทฯ กรณียกเลิกประกอบ
กิจการให�บริการโทรทัศน!ช;องรายการ HBO, HBO FAMILY, HBO hit, HBO 
Signature, Cinemax, RED by HBO ตามท่ีได�รับอนุมัติจากท่ีประชุม กสท. 
และสํานักงาน กสทช. ดําเนินการยุติเรื่องร�องเรียนไปโดยอัติโนมัติได�  

          ส;วนท่ีสํานักงาน กสทช. อ�างลอยๆ ว;า “บริษัทฯ ได�ดําเนินการชดเชย
เยียวยาแก;ผู�ร�องเรียนซ่ึงเปIนการคุ�มครองผู�บริโภคตามสมควรแล�ว” โดยไม;
ปรากฏรายละเอียดท่ีชัดเจนว;าการชดเชยเยียวยานั้นคืออะไร ย;อมทําให�ไม;
อาจพิจารณาให�ความเห็นชอบได� ท้ังนี้ ผมเห็นว;า มาตรการเยียวยาท่ีถูกต�อง
ในกรณีนี้จะต�องดําเนินการตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ ข�อ ๒.๒ 
นั่นคือ บริษัทฯ จะต�องคืนเงินให�แก;ลูกค�าท่ียกเลิกบริการเนื่องจากไม;มีช;อง
รายการท้ังหลายท่ียกเลิกไป โดยคืนเงินให�ตามสัดส;วนของวันท่ีใช�บริการตาม
แพ็กเกจรายเดือน ต้ังแต;วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จนถึงวันท่ีได�แจ�งยกเลิก 
และภายหลังจากการยกเลิกแล�วย;อมไม;อาจเรียกเก็บค;าบริการได�”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : ร2องเรียนกรณีขอให2บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุhป จํากัด ชดเชยด2วยช�องรายการท่ีมี

คุณภาพเท�าเทียมกับช�องรายการเดิมท่ียุติการออกอากาศพร2อมปรับลดราคา
ค�าบริการลง ๕๐% นับแต�วันท่ียกเลิกช�องรายการ HBO (เลขท่ี ๙๖/๒๕๖๐) : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด ชดเชย 

ด�วยช;องรายการท่ีมีคุณภาพเท;าเทียมกับช;องรายการเดิมท่ียุติการออกอากาศ
พร�อมปรับลดราคาค;าบริการลง ๕๐% นับแต;วันท่ียกเลิกช;องรายการ HBO 
(เลขท่ี ๙๖/๒๕๖๐) เนื่องจากบริษัทฯ ได�ดําเนินการตามแผนเยียวยาที่ กสท.  
ได�มีมติให�ความเห็นชอบแล�ว  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช.  มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนว;า หากไม;พอใจในการ
แก�ไขปDญหาและหากประสงค!จะดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ หรือกรณี
เรียกร�องค;าชดเชยซ่ึงไม;อยู;ในอํานาจของ กสทช. ผู�ร�องเรียนสามารถนําเรื่อง
ดังกล;าวเข�าสู;กระบวนการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภค (สคบ.) เพ่ือให�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต;อไป หรือผู�ร�องเรียน 
อาจใช�สิทธิในทางศาลในการเรียกร�องค;าเสียหายได�   

 



๑๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด ชดเชยด�วย
ช;องรายการท่ีมีคุณภาพเท;าเทียมกับช;องรายการเดิมท่ียุติการออกอากาศพร�อม
ปรับลดราคาค;าบริการลง ๕๐% นับแต;วันท่ียกเลิกช;องรายการ HBO (เลขท่ี ๙๖/๒๕๖๐) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : ร2องเรียนในช�วงปl ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ กรณีบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด

ยกเลิกการให2บริการ : บส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑.  มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ดําเนินการต;อกรณีร�องเรียนท่ีเปIนความผิดตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๖๓ ราย ได�แก;  

 ๑.๑ ให�มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนว;า กสทช. ได�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี
ภายใต�กฎหมายครบถ�วนแล�ว ในการพิจารณาการกระทําท่ีเปIนการเอา
เปรียบผู�บริโภคฯ แต;ไม;ตัดสิทธิผู�ร�องเรียนท่ีจะไปดําเนินการทางศาลเพ่ือ
เรียกร�องค;าเสียหายอันเกิดจากการกระทําของบริษัทฯ ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช.   
ได�จัดส;งเรื่องร�องเรียนดังกล;าวให�สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค 
(สคบ.) เพ่ือใช�เปIนข�อมูลในการพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต;อไป   

 ๑.๒ ให�ส;งเรื่องร�องเรียนท่ีเปIนความผิดตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ี
เปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕  
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) เพ่ือเปIนข�อมูล
ประกอบหากมีผู�ร�องเรียนไปใช�สิทธิท่ี สคบ.  

 ๒. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียน จํานวน ๒๘ ราย ได�แก;  
 ๒.๑ เรื่องร�องเรียนท่ีไม;เข�าข;ายความผิดตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปIน

การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕  
แต;เปIนกรณีท่ีไม;ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
การให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒๑ ราย 

 ๒.๒ เรื่องร�องเรียนท่ีไม;เข�าข;ายความผิดตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทํา
ท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน!       
พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ราย 

 ๒.๓ เรื่องร�องเรียนท่ีได�รับการแก�ไขจากบริษัทฯ แล�ว และผู�ร�องยินดียุติเรื่อง 
จํานวน ๕ ราย  

 ๒.๔ ให�มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนตามกรณีตามข�อ ๒.๑ - ๒.๓ เพ่ือทราบว;า กสทช. 
ได�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีภายใต�กฎหมายอย;างครบถ�วนในการ
พิจารณาการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคฯ ท้ังนี้ ไม;ตัดสิทธิผู�
ร�องเรียนท่ีจะไปดําเนินการทางศาลเพ่ือเรียกร�องค;าเสียหายอันเกิดจาก
การกระทําของบริษัทฯ  



๑๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง ร�องเรียนในช;วงปs ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ กรณี บริษัท ซีทีเอช 
เคเบิล ทีวี จํากัด ยกเลิกการให�บริการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : แนวทางการพิจารณากรณีเปmดเผยข2อมูลผลการวิเคราะห�ความจําเปYนการใช2

คล่ืนความถ่ีและกําหนดระยะเวลาในการถือครองคล่ืนความถ่ีในกิจการ
กระจายเสียงตามบทบัญญัติมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห�งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. (พลเอก สุกิจฯ) รองประธาน 

กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ) กสทช.  
พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้  

 ๑. เห็นชอบแนวทางการเปGดเผยข�อมูลผลการวิเคราะห!ความจําเปIนการใช�คลื่น
ความถ่ีและกําหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง 
ตามบทบัญญัติมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร
คลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ต;อข�อเรียกร�องของเครือข;ายนักวิชาการ
และภาคประชาชน รวมถึงสถานีวิทยุแห;งจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย ในส;วนการ
พิจารณาการเปGดเผยข�อมูลข�อเท็จจริงเก่ียวกับรายละเอียดความจําเปIนในการ
ถือครองคลื่นความถ่ีตามความเห็นของส;วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน;วยงานของรัฐ 

 ๒. เห็นชอบแนวทางการดําเนินการสําหรับหน;วยงานท่ียังมิได�แจ�งผลการพิจารณา
กรณีการเปGดเผยข�อมูลและผลวิเคราะห!ความจําเปIนการใช�คลื่นความถ่ี     
และกําหนดระยะเวลาในการคือครองคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงฯ 
ได�แก; กองทัพเรือ กรมประชาสัมพันธ! และบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
โดยให�มีหนังสือแจ�งเรื ่องการเปGดเผยข�อมูลสําหรับหน;วยงานดังกล;าว
เพ่ือให�ดําเนินการตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห;งพระราชบัญญัติข�อมูล
ข;าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท้ังนี้ หากหน;วยงานดังกล;าวไม;เห็นด�วย ให�จัดทํา
คําคัดค�านยื่นต;อสํานักงาน กสทช. ภายใน ๑๕ วัน นับแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
แนวทางและวิธีการเปGดเผยข�อมูล โดยจะจัดทําบันทึกเปGดเผยความเห็นส;งให�    
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง แนวทางการพิจารณากรณีเปGดเผยข�อมูลผลการ
วิเคราะห!ความจําเปIนการใช�คลื่นความถ่ีและกําหนดระยะเวลาในการถือครอง



๑๗ 
 

คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงตามบทบัญญัติมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ 
แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๔๐ ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๑๐ ดังนี้ 

  “แนวทางการเปGดเผยข�อมูลผลการวิเคราะห!ความจําเปIนการใช�คลื่นความถ่ี
และกําหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถ่ีฯ ไม;ว;าจะกําหนดออกมา
อย;างไร กสทช. และสํานักงาน กสทช. ก็ยังคงมีหน�าท่ีผูกพันตามบทบัญญัติ
แห;งกฎหมาย โดยหลักใหญ;ก็คือต�องเปIนไปตามมาตรา ๘๒ และ ๘๓ 
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงในตอนท�ายวรรคสอง
ของมาตรา ๘๒ ระบุชัดเจนให� “เปGดเผยข�อมูลและผลการตรวจสอบให�
สาธารณชนทราบ"  ส;วนวิธีการเปGดเผยก็ย;อมต�องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ข�อมูลข;าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงมีหลักการสําคัญคือ “เปGดเผยเปIนหลัก 
ปกปGดเปIนรอง” โดยท่ีในเชิงภาพรวมแล�ว ข�อมูลท่ีจะอนุญาตให�ปกปGดก็คือ
ส;วนของข�อมูลส;วนบุคคลและความลับทางการค�า ท้ังนี้ แนวปฏิบัติท่ัวไปของ
การเปGดเผยเอกสารก็จะไม;ใช�วิธีการจัดทําฉบับใหม;แล�วคัดสรรมาเฉพาะข�อมูล
ท่ีจะเปGดเผย แต;จะเปGดเผยฉบับท่ีมีอยู;นั้นเอง โดยทําการลบหรือปกปGดส;วนท่ี
เปIนความลับเอาไว�  

          ดังนั้นไม;ว;าจะกําหนดแนวทางอย;างไรก็ต�องเปIนไปตามพระราชบัญญัติ
ท้ังสองฉบับดังกล;าว กสทช. ไม;ได�มีอํานาจท่ีจะกําหนดแนวทางตามดุลพินิจได� 
และไม;อาจปฏิบัติขัดต;อกฎหมาย”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : ข2อร2องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “คมข�าว” และรายการ 

“ไฟเขียวความคิด” ระหว�างวันท่ี ๔ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางช�องรายการ
โทรทัศน� 24 TV มีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมได�พิจารณากรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “คมข;าว” 

และรายการ “ไฟเขียวความคิด” ระหว;างวันท่ี ๔ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
ทางช;องรายการโทรทัศน! 24 TV โดยเห็นว;าการออกอากาศดังกล;าวมีลักษณะ
เปIนการให�ข�อมูลข;าวสารส;อให�เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปD�นให�เกิดความ
ขัดแย�ง หรือสร�างให�เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร ซ่ึงเปIนการต�องห�าม
ตามประกาศ คสช. ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให�
ความร;วมมือต;อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห;งชาติ และการ
เผยแพร;ข�อมูลข;าวสารต;อสาธารณะ ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗     
ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบ
แห;งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงคําสั่งหัวหน�า
คณะรักษาความสงบแห;งชาติ ท่ี ๔๑/๒๕๕๙ เรื่อง การกํากับดูแลการเผยแพร;
ข�อมูลข;าวสารต;อสาธารณะ ได�กําหนดให�เปIนการกระทําท่ีขัดต;อมาตรา ๓๗ 



๑๘ 
 

แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!       
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติให�กําหนดโทษทางปกครอง โดยให�พักใช�
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ีแบบบอกรับสมาชิก 
ช;องรายการ 24 TV เปIนเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต;วันที่ได�รับทราบคําสั่ง ทั้งนี้ 
โดยอาศัยอํานาจตามข�อ ๒๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๑๖ 
มาตรา ๓๗ และมาตรา ๖๔ (๒) (๓) แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑    

 ๒. ให�สํานักงาน กสทช. ส;งเรื่องร�องเรียนตามข�อ ๑ ให�สํานักงานตํารวจแห;งชาติ 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับประเด็นท่ีอาจเข�าข;ายเปIนการกระทําความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาต;อไป  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง ข�อร�องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการ
ออกอากาศรายการ “คมข;าว” และรายการ “ไฟเขียวความคิด” ระหว;างวันท่ี     
๔ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางช;องรายการโทรทัศน! 24 TV มีเนื้อหาไม;เหมาะสม   

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม;ได�อยู;ร;วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   
 ด2านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : บริษัท ทริปเปmลที บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
 โทรคมนาคมสําหรับงานด2านเทคนิคของโครงข�ายโทรคมนาคมประเภท
 เลขรหัสโครงข�าย (Mobile Network Code) : จท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด�านเทคนิคของโครงข;าย

โทรคมนาคมประเภทเลขรหัสโครงข;าย (Mobile Network Code) จํานวน ๑ เลขหมาย 
ได�แก; หมายเลข ๐๘ ให�แก; บริษัท ทริปเปGลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้  

 ให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหาร
เลขหมายโทรคมนาคม ให�ครบถ�วน ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง บริษัท ทริปเปGลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด�านเทคนิคของโครงข;ายโทรคมนาคม
ประเภทเลขรหัสโครงข;าย (Mobile Network Code)  



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : บริษัท เอเชียประกันภัย ๑๙๕๐ จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
 โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
  
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๘๗ ให�แก;   

บริษัท เอเชียประกันภัย ๑๙๕๐ จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
ให�ครบถ�วน ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง บริษัท เอเชียประกันภัย ๑๙๕๐ จํากัด (มหาชน) ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร�วิสเซส จํากัด ขอรับการ

จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๙๐ ให�แก;    

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิต้ี เซอร!วิสเซส จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ 
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคมให�ครบถ�วน ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิต้ี เซอร!วิสเซส 
จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : มูลนิธิร�วมด2วยช�วยกันสํานึกรักบ2านเกิด ขอใช2งานเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน 

๔ หลัก หมายเลข ๑๖๗๗ ร�วมกับบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น.ร�วมด2วยช�วยกัน จํากัด 
: จท. 

 
มติท่ีประชุม ไม;อนุมัติให�มูลนิธิร;วมด�วยช;วยกันสํานึกรักบ�านเกิด ใช�งานเลขหมายโทรศัพท!

แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๗๗ ร;วมกับบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. ร;วมด�วยช;วยกัน จํากัด 
เนื่องจากสถานะนิติบุคคลของทั้งสองหน;วยงานไม;สอดคล�องตามข�อ ๔๓ (๔) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๒๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง มูลนิธิร;วมด�วยช;วยกันสํานึกรักบ�านเกิด ขอใช�งานเลขหมาย
โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๗๗ ร;วมกับบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. ร;วมด�วย
ช;วยกัน จํากัด 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : การพิจารณาอนุญาตให2สํานักงานเทศบาลนครแม�สอด ใช2เลขหมายโทรศัพท�

แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ : จท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ให�แก;

สํานักงานเทศบาลนครแม;สอด ท้ังนี้  ให�ได�รับการยกเว�นค;าธรรมเนียมการ
พิจารณาคําขอและค;าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมรายเดือน ตามข�อ ๗๗ 
วรรคหนึ่ง (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหาร    
เลขหมายโทรคมนาคม ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให�สํานักงานเทศบาลนครแม;สอด    
ใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : การแต�งตั้งข2าราชการตํารวจของสํานักงานตํารวจแห�งชาติเปYนพนักงานเจ2าหน2าท่ี

เพ่ือปฏิบัติการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ    
เรื่อง การเก็บรวบรวมและนําส�งข2อมูลการใช2โทรศัพท�เคล่ือนท่ีในเขตท2องท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต2ท่ีอยู�ภายใต2บังคับของประกาศสถานการณ�ฉุกเฉิน   
ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร2อยของประชาชน ความม่ันคงของประเทศหรือ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือปwองกันประโยชน�สาธารณะ : มท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงพิจารณาเห็นว;า เนื่องจากสํานักงาน กสทช. ได�มี
นโยบายสั่งการให�สํานักงาน กสทช. ภาค และสํานักงาน กสทช. เขต ในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต� ให�ความร;วมมือในการดําเนินการตามพระราชกําหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ!ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเห็นว;าไม;มีเหตุ
จําเปIนท่ีจะแต;งต้ังข�าราชการตํารวจของสํานักงานตํารวจแห;งชาติเปIนพนักงาน
เจ�าหน�าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เพื่อปฏิบัติการตามประกาศ กทช. เรื่อง การเก็บรวบรวมและนําส;งข�อมูลการใช�
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีในเขตท�องท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีอยู;ภายใต�บังคับของประกาศ
สถานการณ!ฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ!ฉุกเฉิน   
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ



๒๑ 
 

หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือป�องกันประโยชน!สาธารณะดังกล;าว    
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งสํานักงานตํารวจแห;งชาติ เพ่ือทราบผล
การพิจารณาดังกล;าวข�างต�น อนึ่ง หากปรากฏว;าผู�รับใบอนุญาตรายใดฝqาฝvน
หรือไม;ปฏิบัติตาม กสทช. จะให�ความร;วมมือโดยพิจารณาลงโทษตามเง่ือนไข   
แนบท�ายใบอนุญาตได� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง การแต;งต้ังข�าราชการตํารวจของสํานักงานตํารวจแห;งชาติ 
เปIนพนักงานเจ�าหน�าท่ีเ พ่ือปฏิบัติการตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห;งชาติ เรื่อง การเก็บรวบรวมและนําส;งข�อมูลการใช�โทรศัพท! 
เคลื่อนท่ีในเขตท�องท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีอยู;ภายใต�บังคับของประกาศ
สถานการณ!ฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ!ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ 
หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือป�องกันประโยชน!สาธารณะ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : นางสาวบุษยาพร  ลัดดานนท� ร2องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบ 
 ปOญหาต2องการยกเลิกบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี : รท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการ
โทรคมนาคม เรื่อง นางสาวบุษยาพร ลัดดานนท! ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
กรณีประสบปDญหาต�องการยกเลิกบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สัญญาให�บริการกรณีร�องเรียนนี้จะมีผลผูกพันทางกฎหมายต�องได�รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการก;อน ตามมาตรา ๕๑ แห;งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และข�อ ๔ ของประกาศ กทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้น กรณีท่ี 
สัญญายังไม;ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ข�อตกลงเรื่องค;าปรับกรณี
ผู�ใช�บริการยกเลิกบริการโปรโมชั่นท่ีใช�ร;วมกับหมายเลขโทรศัพท!เคลื่อนท่ี    
จึงไม;มีผลบังคับใช�   

๒. การกําหนดค;าปรับผู�ใช�บริการยกเลิกบริการโปรโมชั่นท่ีใช�ร;วมกับหมายเลข
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีตามท่ีกําหนดนี้เข�าข;ายเปIนการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภค 
ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ      
พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีน;าจะเปIนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช�เครือข;ายหรือการโฆษณาอันมี
ลักษณะเปIนการค�ากําไรเกินควรหรือก;อให�เกิดความรําคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘  

  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง นางสาวบุษยาพร ลัดดานนท! ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
กรณีประสบปDญหาต�องการยกเลิกบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี   



๒๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ขอปรับเปล่ียนความถ่ีวิทยุ ย�านความถ่ี    
๔๕๐-๔๗๐ MHz ท่ีได2รับการจัดสรร จํานวน ๑๔ ความถ่ี ไปเปYนความถ่ีวิทยุ 
ย�านความถ่ี ๔๔๐-๔๕๐ MHz เพ่ือใช2ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) : คท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั ่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. อนุมัติจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุให�แก;บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวน ๑๔ 

ความถี่ ได�แก; ๔๔๐.๐๑๒๕, ๔๔๐.๐๒๕๐, ๔๔๐.๐๓๗๕, ๔๔๐.๐๖๒๕, 
๔๔๐.๐๘๗๕, ๔๔๐.๑๑๒๕, ๔๔๐.๑๒๕๐, ๔๔๐.๑๓๗๕, ๔๔๐.๑๕๐๐, 
๔๔๐.๑๖๒๕, ๔๔๐.๑๗๕๐, ๔๔๐.๑๘๗๕, ๔๔๐.๒๐๐๐ และ ๔๔๐.๒๑๒๕ MHz 
ระบบ UHF/FM ความกว�างแถบความถ่ีไม;เกิน ๑๒.๕ kHz และใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก (Land Mobile Service) โดยให�มีระยะเวลา 
๑ ปs นับแต;วันท่ีได�รับการจัดสรร  

 ๒. ให�บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คืนคลื่นความถ่ีย;าน UHF จํานวน ๑๔ ความถ่ี 
เม่ือดําเนินการปรับเปลี่ยนความถ่ีในการใช�งานระบบ UHF/FM เสร็จเรียบร�อยแล�ว
โดยให�บริษัทฯ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไข 
ตามท่ี กสทช. กําหนด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ ในการขอขยายระยะเวลา
การใช�ความถ่ีวิทยุ ให�บริษัทฯ ยื่นขออนุญาตใช�ความถ่ีวิทยุก;อนวันสิ้นสุดการ
อนุญาตดังกล;าว เพ่ือให�เปIนไปตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ขอปรับเปลี่ยนความถ่ีวิทยุ 
ย;านความถ่ี ๔๕๐-๔๗๐ MHz ท่ีได�รับการจัดสรร จํานวน ๑๔ ความถ่ี ไปเปIนความถ่ีวิทยุ  

 ย;านความถ่ี ๔๔๐-๔๕๐ MHz เพ่ือใช�ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของบริษัท  
ปตท. จํากัด (มหาชน)    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการ    

เรียกเก็บเงินค�าบริการล�วงหน2าในกิจการโทรคมนาคมสําหรับบริการ
โทรศัพท�เคล่ือนท่ี : นท. มท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะร;างประกาศ กสทช. เรื่อง 

การกําหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงินค;าบริการล;วงหน�า 
ในกิจการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
นําไปเผยแพร;ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป 



๒๓ 
 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดวงเงิน
คงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงินค;าบริการล;วงหน�าในกิจการ 
โทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีได�ปรับแก�ตามมติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคมแล�ว 
ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล;าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก;อนนําไปลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต;อไป   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดวงเงินคงเหลือสะสม
สูงสุดในการเรียกเก็บเงินค;าบริการล;วงหน�าในกิจการโทรคมนาคมสําหรับบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(ฉบับท่ี ๒) : นท. ปท.๑ ปท.๒         
  
มติท่ีประชุม มอบหมายให�คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม    

นําเรื่องนี้ไปพิจารณาในรายละเอียด รวมทั้งผลกระทบจากการปรับปรุง
ค;าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล;าว และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการ
ประชุมครั้งต;อไป  

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปGดเผยความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติ โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นส;งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ            ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง ค;าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒)   

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๔๙ ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๑๐ ดังนี้ 

  “๑. ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/ ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
มีมติเอกฉันท!เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง ค;าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) และเห็นชอบแนวทางการทบทวน
ค;าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ซ่ึงมีการแบ;งเปIน ๕ ข้ัน เริ่มจากอัตราค;าธรรมเนียมร�อยละ ๐.๑๒๕ สําหรับรายได�
ไม;เกิน ๑๐๐ ล�านบาท จนถึงอัตราร�อยละ ๑.๕ สําหรับรายได�ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีเกินกว;า ๕,๐๐๐ ล�านบาทข้ึนไป หลังจากนั้นสํานักงาน กสทช. 
นําร;างประกาศดังกล;าวไปรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ เม่ือเสร็จสิ้นแล�วก็ได�
นําเสนอเข�าสู;การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด�านกิจการโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ โดยสํานักงาน กสทช. รายงานผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะว;า 



๒๔ 
 

ผู�รับใบอนุญาตส;วนใหญ;แสดงความเห็นว;าอัตราการปรับลดน�อยเกินไป 
โดยเฉพาะอย;างยิ่งในช;วงของรายได�เกินกว;า ๕,๐๐๐ ล�านบาท อย;างไรก็ตาม 
สํานักงาน กสทช. เห็นควรยืนตามอัตราท่ีเสนอ เนื่องจากเห็นว;าในอนาคตยัง
จะมีการทบทวนค;าธรรมเนียมอ่ืนๆ เช;น ค;าธรรมเนียมการใช�คลื่นความถ่ี 
ค;าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ฯลฯ ในส;วนนี้จึงเปIนการลดภาระในเบ้ืองต�น
เท;านั้น อีกท้ังต�องคํานึงถึงผลกระทบต;อรายได�ของสํานักงาน กสทช. และเงินนําส;งรัฐ 
ขณะเดียวกัน ระหว;างนี้เปIนช;วงเปลี่ยนผ;านสู;การสรรหา กสทช. ชุดใหม; และ
โครงสร�างองค!กรจะต�องมีการเปลี่ยนแปลง จึงต�องการจะศึกษาค;าธรรมเนียม
ในแต;ละส;วนอย;างรอบด�านอีกครั้ง ก;อนพิจารณาปรับลดในโอกาสต;อไป      
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ จึงมีมติเห็นชอบร;างประกาศฯ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ และให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป  

  ๒. ก;อนถึงวันนัดประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประธาน
คณะอนุกรรมการและเลขาธิการ กสทช. ได�ปรารภเก่ียวกับเรื่องการปรับลดอัตรา
ค;าธรรมเนียมว;า มีผู�รับใบอนุญาตรายใหญ;ทักท�วงมาในส;วนของอัตราข้ันสูงสุด 
ซ่ึงไม;ได�ปรับลดลงเลย ทําให�ร;างประกาศท่ีเตรียมจะประกาศใช�นี้ไม;มีความหมาย
เพราะไม;ได�ช;วยลดภาระแต;อย;างใด เปIนเหตุให�ในเช�าวันนี้ (วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐) ก;อนการประชุม กสทช. ได�มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง โดยสํานักงาน กสทช. ได�นําเสนอ
หนังสือของผู�รับใบอนุญาตรายใหญ; ๒ ราย คือ บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค 
จํากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ซ่ึงได�เรียกร�อง 
ให�ปรับลดอัตราค;าธรรมเนียมข้ันสูงลง จากร�อยละ ๑.๕ เปIน ๐.๗๕ และ ๑.๐ 
แต;สํานักงาน กสทช. ไม;ได�มีข�อเสนอให�ที่ประชุมพิจารณา แม�แต;เอกสาร
แสดงทางเลือกในการปรับอัตราเปIนระดับต;างๆ ก็เพียงแต;เสนอในขณะประชุม 
เพ่ือเปIนข�อมูลประกอบการพิจารณา โดยไม;ได�สรุปว;าทางเลือกใดเหมาะสม 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ จึงยังมิได�มีมติท่ีชัดเจน เพียงแต;มอบหมายให�
สํานักงาน กสทช. ลองปรับตัวเลขระดับรายได�ในช;วงท่ีเกิน ๕,๐๐๐ ล�านบาท 
เพ่ือกําหนดเปIนอัตราค;าธรรมเนียมท่ีแตกเพ่ิมข้ึนมาในช;วงระหว;างร�อยละ 
๐.๗๕ – ๑.๕ ท้ังนี้โดยให�คํานึงถึงระดับรายได�ของสํานักงาน กสทช. ท่ีระดับ 
๔,๐๐๐ ล�านบาท 

  ๓. เม่ือในการพิจารณาชั้น กสทช. นี้ ข�อมูลท่ีสํานักงาน กสทช. นําเสนอ 
แม�แต;ส;วนท่ีปรับแล�ว ยังคงไม;ลงตัว เนื่องจากสร�างผลกระทบต;อระดับรายได�
ของสํานักงาน กสทช. มากเกินไป การท่ีจะมอบหมายให�นํารายละเอียดดังกล;าว
กลับไปพิจารณาในชั้นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ จึงเปIนเรื่องท่ียอมรับได� 
แต;ในเชิงหลักการแล�ว หากพิจารณาภายใต�กระบวนการท่ีผ;านมา ผมก็เห็นควร
เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง ค;าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับท่ี ๒) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอต;อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 



๒๕ 
 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เนื่องจากเปIนฉบับท่ีผ;านกระบวนการพิจารณาโดยชอบแล�ว 
ท้ังนี้รวมถึงได�มีการพิจารณาในประเด็นตามท่ีผู�รับใบอนุญาตท้ังสองรายได�มี
หนังสือท�วงติงไปแล�วด�วย ส;วนท่ีกรรมการบางท;านเสนอแนวทางเปIนว;าไม;ต�อง
ทบทวนค;าธรรมเนียมการประกอบกิจการเลยนั้น ผมเห็นว;าเปIนไปไม;ได� 
เนื่องจากท่ีประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบเรื่องดังกล;าวไปแล�ว และมีการนําไป
รับฟDงความคิดเห็นแล�วด�วย”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : การสํารวจข2อเท็จจริงต�อการดําเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

เรื่อง การกําหนดให2ผู2ให2บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีคิดอัตราค�าบริการตามการใช2งานจริง
ในหน�วยวินาที : นท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั ่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. รับทราบผลการดําเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ของบริษัท 

แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และผลการสํารวจข�อเท็จจริง เรื่อง การกําหนดให�ผู�ให�
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีคิดอัตราค;าบริการตามการใช�งานจริงในหน;วยวินาที   

 ๒. เห็นชอบการขยายระยะเวลาในการสํารวจข�อเท็จจริงออกไปอีก ๓.๖๕ เดือน 
นับต้ังแต;วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ท้ังนี้   
ให�สํานักงาน กสทช. เร;งประมวลสรุปนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป    

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปGดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส;งให�  
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม   

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง การสํารวจข�อเท็จจริงต;อการดําเนินการตามมติ 
ท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การกําหนดให�ผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
คิดอัตราค;าบริการตามการใช�งานจริงในหน;วยวินาที 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๔๑ ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๑๑ ดังนี้ 

        “๑. ผมไม;เห็นชอบมาต้ังแต;ต�นกับการพิจารณาวาระท่ี ๔.๑ ของการประชุม กทค. 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ รวมท้ังไม;เห็นด�วยกับมติ กทค. ดังกล;าว เนื่องจากการเสนอวาระ
และการทบทวนมติไม;เปIนไปตามระเบียบ กสทช. ว;าด�วยข�อบังคับการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม
แห;งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเนื้อหาของมติยังขัดกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๑๘๐๐ MHz 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๘๙๕-๙๑๕ MHz/ 
๙๔๐-๙๖๐ MHz ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบกับคําสั่งหัวหน�า



๒๖ 
 

คณะรักษาความสงบแห;งชาติ ท่ี ๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง การประมูลคลื่นความถ่ี 
เพ่ือกิจการโทรคมนาคม อีกท้ังยังขัดกับเง่ือนไขการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสามของผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีย;าน ๑๘๐๐ MHz 
และ ๙๐๐ MHz มติท่ีประชุมดังกล;าวจึงไม;ชอบด�วยกฎหมาย ตามท่ีผมได�เคย
สงวนความเห็นไว�แล�ว 

  ๒. ไม;ว;าการจัดทํารายงานการสํารวจข�อเท็จจริงจะใช�ข�อมูลเปIนระยะเวลา
ก่ีเดือน แต;สิ่งท่ีสําคัญอยู;ท่ีการพิจารณาว;าการขับเคลื่อนนโยบายดังกล;าวมีปDญหา
อุปสรรคอะไร ซ่ึงจะต�องมีการแก�ไข ยกตัวอย;าง ตามท่ีสํานักงาน กสทช. พบว;า    
มีปDจจัยท่ีส;งผลให�จํานวนผู�ใช�บริการที่ใช�รายการส;งเสริมการขายเปIนวินาที
ไม;สูงนัก ได�แก; การขาดการประชาสัมพันธ!และช;องทางในการเข�าถึงรายการ
ส;งเสริมการขายไม;แพร;หลาย เข�าถึงยาก รวมถึงการดําเนินการตามมติดังกล;าว    
มีระยะเวลาสั้น ก็ควรต�องเร;งรัดให�ผู�ให�บริการแก�ไข 

  ๓. ในวาระท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ มีเพียงข�อมูลค;าใช�จ;ายเฉลี่ยต;อเดือน 
แต;ไม;มีข�อมูลอัตราค;าบริการเปIนนาที จึงทําให�ไม;ทราบว;าค;าบริการของรายการ
ส;งเสริมการขายเปIนนาทีหรือวินาทีถูกหรือแพงแตกต;างกันมากน�อยอย;างไร 
และมีความสมเหตุสมผลหรือไม; ท้ังนี้ บริการท้ังสองแบบเปIนบริการโทรคมนาคม
ประเภทเดียวกัน มีต�นทุนของการให�บริการไม;แตกต;างกัน แตกต;างเพียงวิธีการวัด 
(metering) เท;านั้น ดังนั้น สํานักงาน กสทช. จึงต�องวิเคราะห!ว;าอัตราค;าบริการ 
ท่ีสะท�อนต�นทุนคืออะไร ถ�ามีการคิดค;าบริการท่ีแตกต;างกันมากอาจบ;งชี้ว;า   
ผู�ให�บริการมีเจตนาไม;ต�องการให�ผู�ใช�บริการเลือกใช�รายการส;งเสริมการขาย
แบบวินาที  

  ๔. หากจะมีการขยายระยะเวลาสํารวจข�อเท็จจริงออกไปอีก ๓ เดือน 
นอกจากการรวมตัวเลขของผู�ใช�บริการโดยแบ;งตามรายการส;งเสริมการขายแล�ว 
ควรจะแยกจํานวนผู�ใช�บริการโดยแบ;งตามรายการส;งเสริมการขายเปIน
รายเดือนด�วย เพ่ือจะได�เห็นแนวโน�มพฤติกรรมของผู�ใช�บริการว;าการเลือกใช�
รายการส;งเสริมการขายท้ังสองแบบมีจํานวนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย;างไร เพ่ือท่ีในการ
พิจารณาของ กสทช. ครั้งต;อไป จะได�มีมติในฐานะหน;วยงานกํากับดูแลได�   

  ๕. การท่ีบริษัท AWN กําหนดให�รายการส;งเสริมการขายเปIนวินาทีเปIน
รายการส;งเสริมการขายเริ่มต�นของซิมแบบพรีเพด ซ่ึงทําให�จํานวนผู�ใช�บริการ
ท่ีเลือกใช�รายการส;งเสริมการขายเปIนวินาทีเพ่ิมมากข้ึน นับเปIนกรณีท่ีน;าสนใจ 
เนื่องจากอาจใช�เปIนสมมติฐานได�ว;า การท่ีผู�ใช�รายการส;งเสริมการขายเปIนวินาที
มีสัดส;วนไม;แตกต;างกันกับผู�ใช�รายการส;งเสริมการขายเปIนนาทีอาจจะเกิดจาก
การท่ีรายการส;งเสริมการขายต้ังต�น (Default) ในตลาดเปIนรายการส;งเสริม 
การขายแบบนาที การกําหนดเรื่องนี้จึงเปIนการจัดการเชิงนโยบายอย;างหนึ่ง  
ดังนั้น สํานักงาน กสทช. ควรศึกษาว;า กสทช. จะกําหนดรายการส;งเสริมการ
ขายต้ังต�น (basic package by default) ในกรณีท่ีผู�ใช�บริการไม;เลือกสมัคร
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รายการส;งเสริมการขายใดอย;างเฉพาะเจาะจง ให�เปIนแบบคิดค;าบริการเปIน
วินาที หรือกรณีอินเทอร!เน็ตก็คือคิดค;าบริการเปIนกิโลไบต! ได�หรือไม; อย;างไร 

  ๖. แม�ผมจะไม;เห็นด�วยกับมติ กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ แต;เม่ือมติดังกล;าว 
ยังมีผลใช�บังคับ ก็ขอให�สํานักงาน กสทช. ปฏิบัติตามข�อ ๔ ของมติครั้งดังกล;าว  
ท่ีให�สํานักงาน กสทช. รับข�อสังเกตของท่ีประชุมไปดําเนินการเพ่ือให�มีการ
กํากับดูแลอัตราค;าบริการในภาพรวมให�เปIนมาตรฐานเดียวกันสําหรับ  
คลื่นความถ่ีทุกย;าน โดยสํานักงาน กสทช. ต�องกํากับดูแลอัตราค;าบริการให�เปIน
อัตราท่ีสะท�อนต�นทุน เพ่ือไม;ให�เกิดการบิดเบือนรายการส;งเสริมการขายท่ีคิด
ค;าบริการเปIนนาทีแตกต;างกับวินาทีโดยไม;มีเหตุผล” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : สรุปผลการรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการ

ใช2คล่ืนความถ่ีสําหรับไมโครโฟนไร2สาย จํานวน ๒ ฉบับ : คภ. ทท. คท. 
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   

 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;างประกาศ กสทช.    
เรื่อง หลักเกณฑ!การใช�คลื่นความถ่ีสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร�สาย 
และร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม    
และอุปกรณ!สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร�สาย (Wireless 
Microphone) ท้ังนี้  ให�สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร;ในเว็บไซต!ของ
สํานักงาน กสทช. ต;อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การใช�      
คลื ่นความถี่สําหรับ เครื ่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร�สาย  
และร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ!สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร�สาย (Wireless 
Microphone) ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล;าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม
ก;อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต;อไป  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๑๒ เรื่อง สรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;างประกาศ 
กสทช. ท่ีเก่ียวกับการใช�คลื่นความถ่ีสําหรับไมโครโฟนไร�สาย จํานวน ๒ ฉบับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการใช2 

หรือเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคมสําหรับผู2รับใบอนุญาตการให2บริการ
อินเทอร�เน็ต : ชท. 

   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
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 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;างประกาศ กสทช. 
เรื่อง ยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการใช�หรือเชื่อมต;อโครงข;าย
โทรคมนาคมสําหรับผู�รับใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ต ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
นําไปเผยแพร;ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการใช�หรือเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคมสําหรับผู�รับ
ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ต ท้ังนี้  ให�นําประกาศดังกล;าวเสนอ
ประธาน กสทช. เพื่อลงนามก;อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต;อไป   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
และวิธีการใช�หรือเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคมสําหรับผู�รับใบอนุญาตการ
ให�บริการอินเทอร!เน็ต 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : การพิจารณาให2ความเห็นชอบร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกํากับดูแล

การรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ท่ีได2ปรับปรุงภายหลังการรับฟOงความคิดเห็น
สาธารณะ เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา : วท. 

     
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. (พลเอก สุกิจฯ) รองประธาน 

กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ) กสทช.  
พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   

 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะร;างประกาศ กสทช. เรื่อง  
มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
นําไปเผยแพร;ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป 

๒. เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการ
โทรคมนาคม ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล;าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนาม
ก;อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต;อไป   

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นต;อเนื้อหา 
ของร;างประกาศฯ ในบางประเด็น โดยจะจัดทําบันทึกเปGดเผยความเห็นส;งให�
ในภายหลัง 
   

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๔ เรื่อง การพิจารณาให�ความเห็นชอบร;างประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ท่ีได�ปรับปรุง
ภายหลังการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๔๒ ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๑๔ ดังนี้ 

 “ภายหลังการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ สํานักงาน กสทช. ได�ปรับแก�ร;างประกาศฯ 
บางส;วนแล�ว โดยปรับปรุงถ�อยคําในข�อ ๔ ให�มีความชัดเจนยิ่งข้ึน และเพ่ิมปDจจัย
เก่ียวกับการครอบครองโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเปIนและอุปสรรคการเข�าสู;ตลาด 
ในข�อ ๑๒ อย;างไรก็ตาม ในการจัดรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;างประกาศ
ดังกล;าวยังคงขาดความเห็นจากหน;วยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข�อง ท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการการแข;งขันทางการค�า และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย!
และตลาดหลักทรัพย! (กลต.) ทําให�ไม;ได�รับมุมมองจากผู�มีประสบการณ!ในเรื่อง
ดังกล;าวโดยตรง ท้ังนี้ ผมได�พิจารณาเนื้อหาของร;างประกาศฯ ท่ีปรับปรุงแล�ว 
ยังคงเห็นควรสงวนความเห็นในบางประเด็น ดังนี้ 

  ๑. สํานักงาน กสทช. ควรทบทวนกรณีท่ีเปIนอุปสรรคของการดําเนินการ
ตามประกาศฯ หรือช;องโหว;ของประกาศท่ีทําให�ไม;อาจกํากับการดําเนินการ
ของผู�รับใบอนุญาตซ่ึงมีผลกระทบต;อการแข;งขันในตลาดได� ดังเช;นกรณีท่ีผู�รับ
ใบอนุญาตต้ังบริษัทลูกท่ีประกอบธุรกิจให�บริการต;างประเภทกัน ต;อมาจึงให�
บริษัทลูกมาขอรับใบอนุญาตเพ่ือให�บริการในธุรกิจประเภทเดียวกัน เพ่ือเปIน
การหลีกเลี่ยงการดําเนินการตามประกาศปDจจุบันท่ีกํากับดูแลเฉพาะการ
ครอบงํากิจการของบริษัทท่ีเปIนผู�รับใบอนุญาตเดิมเท;านั้น 

  ๒. โดยหลักของการกํากับดูแลแล�ว การกระทําท้ังปวงท่ีส�งผลกระทบต�อ
การแข�งขันในตลาด ก�อให�เกิดการจํากัดการแข�งขัน หรือการมีอํานาจเหนือตลาด  
ไม�ว�าจะเป�นเรื่องการครอบงํากิจการ ควบรวมกิจการ หรือการถือหุ�นไขว� ย�อมเป�น
เรื่องท่ี กสทช. จะต�องกํากับดูแล ผมจึงไม�เห็นด�วยกับการท่ีสํานักงาน กสทช. 
พิจารณาเฉพาะมาตรา ๒๒ ท่ีบัญญัติเก่ียวกับเรื่องการรายงาน และตัดเรื่อง
การถือหุ�นไขว�ออกจากร�างประกาศฯ 

  ๓. ควรกําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตท่ีถูกกําหนดให�เปIนมีผู�อํานาจเหนือตลาด
อย;างมีนัยสําคัญในแต;ละตลาดท่ีเก่ียวข�องทุกราย ต�องรายงานต;อเลขาธิการ กสทช. 
ภายใน ๙๐ วันก;อนการดําเนินการ เพ่ือให�คณะกรรมการพิจารณากําหนด
มาตรการเฉพาะล;วงหน�าก;อนการรวมธุรกิจ เพ่ือคงไว�ซ่ึงหลักการกํากับดูแลล;วงหน�า 
(Ex-ante Regulation) โดยไม;สามารถอาศัยข�อยกเว�นตามข�อ ๕ (๓) วรรค ๒ 
และข�อ ๖ – ๘ ของร;างประกาศได� 

  ๔. ในประเด็นการนับวันการรายงานต;อเลขาธิการตามข�อ ๕ ของร;างประกาศ
ดังกล;าว สํานักงาน กสทช. ควรทบทวนข�อกําหนดตาม (๒) และ (๓) ว;าควรเริ่มจาก
วันท่ี “ทําสัญญา” ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ หรือวันท่ี “สัญญาท่ีผลบังคับใช�” 
ตามท่ีบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ได�แสดงความเห็นไว� เนื่องจาก 
ผลของการนับระยะเวลาท้ังสองแบบมีความแตกต;างกันอย;างมีนัยสําคัญ 

  ๕. กรณีกําหนดให�องค!กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได�รับการยกเว�นไม;ต�อง
รายงานต;อเลขาธิการภายใน ๙๐ วันก;อนการรวมธุรกิจ โดยให�รายงานการรวมธุรกิจ



๓๐ 
 

ต;อเลขาธิการ กสทช. ภายใน ๗ วันหลังจากการดําเนินการ ตามข�อ ๗ ของร;างประกาศ
ดังกล;าวนั้น เนื่องจากอาจเปIนหลักเกณฑ!ท่ีไม;เปIนธรรมกับผู�รับใบอนุญาตเอกชน  
ไม;ส;งเสริมการลงทุนจากต;างประเทศ ท้ังนี้ ผมเห็นว;าหากจะดําเนินการดังกล;าว 
ต�องมีหลักเกณฑ!ท่ีชัดเจนและมีรายละเอียดเปIนการเฉพาะ ไม;สามารถกําหนด
เปIนหลักเกณฑ!กว�างๆ ได�  

  ๖. เพ่ือให�การจัดทําร;างประกาศดังกล;าวช;วยอํานวยความสะดวกให�กับ
ผู�รับใบอนุญาตท่ีต�องการรวมธุรกิจ ตามท่ีบริษัท ทริปเปGลที อินเทอร!เน็ต จํากัด 
แสดงความเห็นว;า ในการรวมธุรกิจ ผู�รับใบอนุญาตมีภาระหน�าท่ีต�องดําเนินการ
ตามประกาศท่ีเก่ียวข�องหลายฉบับ ผมจึงเห็นว;า สํานักงาน กสทช. ควรต�องทบทวน
ข้ันตอนการขออนุญาตท่ีกําหนดไว�ในประกาศต;างๆ โดยอาจกําหนดให�การขอ
อนุญาตตามร;างประกาศท่ีจะจัดทําข้ึนนี้เปIนการขออนุญาตตามประกาศ
บางส;วนท่ีเก่ียวข�องและสามารถพิจารณาได�ในคราวเดียว 

  ๗. ประเด็นเก่ียวกับการประเมินระดับการกระจุกตัวของตลาด ซ่ึงตาม
ประกาศเดิมได�กําหนดค;า Herfindahl-Hirschman Index (HHI) เท;ากับ ๑๘๐๐ 
แต;ในร;างประกาศนี้ได�ปรับเปIน ๒๕๐๐ เปIนค;าตัดสินว;าการรวมธุรกิจใดส;งผล
ต;อการครอบงําตลาดท่ีเก่ียวข�องหรือไม;อย;างไร แสดงให�เห็นว;าเปIนการยอมรับ   
ให�ตลาดสามารถมีการกระจุกตัวได�สูงข้ึน ซ่ึงอาจมิได�เปIนการส;งเสริมการ
แข;งขันท่ีมีประสิทธิภาพ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : ขออนุญาตควบรวมกิจการระหว�างบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ตเวอร�ค จํากัด 

และบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) : วท. 
       
มติท่ีประชุม อนุมัติให�บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ตเวอร!ค จํากัด ควบรวมกิจการกับบริษัท   

ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ตามข�อ ๒ (๕) (๕.๓) ของประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการการควบรวมและการถือหุ�นไขว�ในกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติ โดยจะจัดทําบันทึก
เปGดเผยความเห็นส;งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม  กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง ขออนุญาตควบรวมกิจการระหว;างบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส 
เน็ตเวอร!ค จํากัด และบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๔๓ ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๑๕ ดังนี้ 

  “ผมไม;ขัดข�องต;อการอนุมัติให�บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ตเวอร!ค จํากัด 
ควบรวมกิจการกับบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) อย;างไรก็ตาม 
การจัดทํารายงานการวิเคราะห!เรื่องดังกล;าวจําเปIนท่ีจะต�องอาศัยข�อมูลท่ี



๓๑ 
 

ถูกต�องชัดเจนและเปIนท่ียอมรับได� ซ่ึงผมมีข�อสังเกตต;อรายงานประกอบการ
คําขออนุญาตควบรวมกิจการ ดังนี้ 

          ๑. ข�อมูลสภาพตลาดท่ีใช�ในการวิเคราะห!เปIนข�อมูลเม่ือปs ๒๕๕๙ ไม;ใช;ข�อมูล
ในปs ๒๕๖๐ ท้ังนี้ผมเห็นว;าในการวิเคราะห!ผลกระทบของการควบรวมกิจการ
ต;อการสภาพตลาดท่ีเก่ียวข�อง จําเปIนต�องใช�ข�อมูลล;าสุด เพ่ือให�มีความเปIนปDจจุบัน 

          ๒. ผมมีความเห็นสอดคล�องกับท่ีปรึกษาอิสระ ในประเด็นท่ีการคํานวณ
ส;วนแบ;งตลาดจากปริมาณการใช�แบนด!วิธ อาจทําให�ผลการวิเคราะห!มีความ
คลาดเคลื่อนได� ดังนั้น ผมเห็นว;าสํานักงาน กสทช. ควรต�องปรับปรุงข�อมูลในส;วน
ดังกล;าว รวมท้ังพิจารณาด�วยว;า ตลาดใดท่ียังขาดข�อมูลท่ีจําเปIน เพ่ือแจ�งให�
ผู�รับใบอนุญาตรายงานข�อมูลท่ีเก่ียวข�องต;อไปด�วย 

          ๓. การคํานวณส;วนแบ;งตลาดในตลาดค�าส;งบริการเข�าถึงบรอดแบนด!
อาจไม;ถูกต�อง ท่ีระบุว;า บจก. แอดวานซ! ไวร!เลสฯ มีรายได�จากการให�บริการ
เข�าถึงบรอดแบนด!เพียง ๔๗๒ ล�านบาท และมีส;วนแบ;งตลาดเท;ากับร�อยละ 
๐.๙ เท;านั้น ท้ังท่ีผู�รับใบอนุญาตเปIนผู�ให�บริการอินเทอร!เน็ตเคลื่อนท่ีรายหลัก 
ท้ังนี้ ตามนิยามของตลาดดังกล;าวแล�ว บริการเข�าถึงบรอดแบนด!นี้รวมถึง 
Mobile Wireless Access ด�วย มิใช;บริการ Fixed Wireless Access 
เพียงอย;างเดียว”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกบริการภายใต2ใบอนุญาตการให2บริการ

อินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั ่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. อนุมัติให�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ยกเลิกบริการอินเทอร!เน็ตแบบ 

Narrowband (Dial - Up Modem) และบริการอินเทอร!เน็ตแบบ Broadband  
(Dial - Up Modem) ภายใต�ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง
เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/I/002/2548 ท้ังนี้ โดยให�มีผลตั้งแต;วันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ เปIนต�นไป 

  ๒. เห็นชอบแผนเยียวยาผู�ใช�บริการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามแผน 
การดําเนินการท่ีบริษัทฯ เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการติดตาม 
การชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตประจําปs ๒๕๖๐ สําหรับบริการท้ังสองบริการ
ดังกล;าวต;อไป ต้ังแต;วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จนถึงวันท่ีมีการยกเลิกบริการ  

  
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกบริการภายใต�
ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : บริษัท โครงข�ายบรอดแบนด�แห�งชาติ จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑ 

        
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม แก;บริษัท โครงข;าย 

บรอดแบนด!แห;งชาติ จํากัด โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปs นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ 
ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตเช;นเดียวกับผู�รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตแล�ว ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง บริษัท โครงข;ายบรอดแบนด!แห;งชาติ จํากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกรายบริการภายใต2ใบอนุญาต

การให2บริการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง : ปท.๒  ปท.๑  จท. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. รับทราบการยกเลิกสัญญาการขายส;งบริการระหว;างบริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) กับบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)  
 ๒. อนุมัติให�บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) ยกเลิกบริการขายส;งและบริการ

ขายต;อบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี แบบโครงข;ายเสมือนแบบ Non Facilities Based 
MVNO – Medium MVNO ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๒/๐๑๐ ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ีบริษัท สามารถ 
ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) แจ�งยุติการให�บริการ   

  ๓. เห็นชอบแผนการดําเนินการเยียวยาผู�ใช�บริการตามท่ีบริษัท สามารถ ดิจิตอล 
จํากัด (มหาชน) เสนอ ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ เยียวยาผู�ใช�บริการในกรณีท่ีผู�ใช�บริการ
ยังมีเงินคงค�างในระบบและประสงค!จะได�รับเงินคืน โดยมีหน�าท่ีรับผิดชอบ     
ในการคืนเงินคงค�างในระบบให�ผู�ใช�บริการตามข�อ ๓๔ ของประกาศ กทช.   
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และให�บริษัทฯ 
ดําเนินการประชาสัมพันธ!อย;างต;อเนื่องในเรื่องการคืนเงินคงเหลือให�ผู�ใช�บริการ
มาใช�สิทธิในการขอคืนเงินคงเหลือในระบบเติมเงิน และให�รายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนการเยียวยาผู�ใช�บริการให�สํานักงาน กสทช. ต;อไป ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการติดตามการชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตประจําปs ๒๕๖๐ สําหรับบริการ
ดังกล;าว ต้ังแต;วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จนถึงวันท่ีมีการยกเลิกบริการ  

 ๔. เห็นชอบแผนดําเนินการรองรับผู�ใช�บริการของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)  



๓๓ 
 

 ๕. อนุมัติให�บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) ส;งคืนเลขหมายโทรศัพท!
สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยให�มีผล
ต้ังแต;วันท่ี กสทช. มีมติอนุมัติให�บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 
ยกเลิกการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ สรุปจํานวนและรายงาน
สถานะเลขหมายท่ีจะคืนท้ังหมดจํานวน ๒๐ กลุ;มเลขหมาย ณ วันที่ยกเลิก     
การให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี แจ�งให�สํานักงาน กสทช. ทราบ   

 ๖. ไม;อนุมัติให�บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รับโอนเลขหมายโทรศัพท!
สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีไม;มีผู�ใช�บริการของบริษัท สามารถ ดิจิตอล 
จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ หากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีความประสงค!
ท่ีจะนําเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีของบริษัท สามารถ 
ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) ในส;วนท่ีว;างไปใช�งานต;อไป ให�บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํ ากัด (มหาชน) ยื่ นขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สํ าหรับบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีตามข�อ ๑๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรร    
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคมต;อไป  

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปGดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส;งให�  
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๑๘ เรื่อง บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกรายบริการ
ภายใต�ใบอนุญาตการให�บริการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง  

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๔๔ ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๑๘ ดังนี้ 

  “ผมเห็นชอบด�วยท่ีจะอนุมัติให� บมจ. สามารถ ดิจิตอล ยกเลิกบริการขายส;ง
และบริการขายต;อบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข;ายเสมือนแบบ Non Facilities 
Based MVNO – Medium MVNO ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๒/๐๑๐ รวมท้ังเห็นด�วยท่ีจะให�การเห็นชอบแผนการ
ดําเนินการเยียวยาผู�ใช�บริการ อย;างไรก็ตาม เนื่องจาก กว;าท่ีคณะกรรมการ 
จะได�พิจารณาเรื่องนี้ ก็ได�ล;วงเลยวันท่ีผู�รับใบอนุญาตแจ�งยุติการให�บริการ 
(วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) มานานระยะหนึ่งแล�ว ในการนี้ ผมจึงเห็นว;า
สํานักงาน กสทช. จําเปIนต�องตรวจสอบให�แน;ใจด�วยว;า เลขหมายท่ีผู�รับ
ใบอนุญาตจะนําส;งคืนมานี้ไม;มีผู�ใช�งานแล�วจริงหรือไม; อีกท้ัง ในอนาคต 
สํานักงาน กสทช. ควรต�องทํางานเชิงรุกมากยิ่งข้ึน โดยหากพบว;าจะมีการยุติ
บริการแล�ว ก็ต�องเร;งแจ�งให�ผู�ให�บริการแจ�งแก;ผู�ใช�บริการทราบว;าจะมีการยุติ
บริการและต�องโอนย�ายเลขหมายไปยังผู�ให�บริการรายใหม; หรือยอมยุติการใช�
บริการเพ่ือมิให�เกิดเปIนเรื่องร�องเรียนมายังสํานักงาน กสทช. ภายหลังการยุติ
บริการได�  



๓๔ 
 

          สําหรับเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีไม;มีผู�ใช�งานแล�ว ผู�รับใบอนุญาต
สามารถส;งคืนมายังสํานักงาน กสทช. ได� โดยท่ี บมจ. กสท โทรคมนาคม ก็สามารถ
ขอรับจัดสรรเลขหมายไปได�ตามข้ันตอนเช;นเดียวกับผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนๆ”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๙ : การส้ินสุดการอนุญาตของผู2รับใบอนุญาตท่ีไม�มีโครงข�ายเปYนของตนเอง  
 จํานวน ๓ ราย : ปท.๒         
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการสิ้นสุดการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตท่ีไม;มีโครงข;ายเปIนของตนเอง 

จํานวน ๓ ราย ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. เห็นชอบให�ใบอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตท่ีไม;ชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาต 

จํานวน ๓ ราย สิ้นสุดลง โดยมีผลต้ังแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ได�แก;  
๑.๑  ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๘/๐๐๒        

ของบริษัท มาจุมเดอร! อิมเพ็กซ! จํากัด  
 ๑.๒  ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/009/2557 

  ของบริษัท อวอกซ่ี คอร!ปอเรชั่น จํากัด  
๑.๓ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขที่ ๑/๕๐/๐๐๖  

ของบริษัท เน็กเทล มีเดีย จํากัด  
๒. ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการบันทึกรายชื่อผู�รับใบอนุญาต รายชื่อกรรมการ

ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการนิติบุคคลของผู�รับใบอนุญาตท้ัง ๓ ราย 
ไว�ในบัญชีรายชื่อผู�รับใบอนุญาตท่ีไม;ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาต ท้ังนี้    
ให�สํานักงาน กสทช. ติดตามการชําระค;าธรรมเนียมปs ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และตรวจสอบ
ว;าหลังจากสิ้นสุดการอนุญาตแล�ว บริษัทฯ ยังมีการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ต;อไปหรือไม; 

  
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๑๙ เรื่อง การสิ้นสุดการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตท่ีไม;มีโครงข;าย
เปIนของตนเอง จํานวน ๓ ราย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๐ : บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกบริการภายใต2ใบอนุญาต

การให2บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง : ปท.๒       
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. อนุมัติให�บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ยกเลิกการให�บริการเสียง

ผ;านการให�บริการอินเทอร!เน็ต (Voice over Internet Protocol หรือ Internet 
telephony) ภายใต�ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบที่หนึ่ง เลขท่ี 



๓๕ 
 

NTC/MM/INT/ISP/I/014/2548 ท้ังนี้ โดยให�มีผลนับแต;วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เปIนต�นไป 

  ๒.  เห็นชอบแผนเยียวยาผู�ใช�บริการของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)  
ตามแผนการดําเนินการท่ีบริษัทฯ เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ติดตามการชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตประจําปs ๒๕๖๐ สําหรับบริการท้ังสอง
บริการดังกล;าวต;อไป ต้ังแต;วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จนถึงวันท่ีมีการยกเลิกบริการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๒๐ เรื่อง บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกบริการ
ภายใต�ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๑ : คําประกาศสิทธิผู2ใช2บริการอินเทอร�เน็ตทางสาย : ปท.๒       
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร;างคําประกาศสิทธิผู�ใช�บริการอินเทอร!เน็ตทางสาย ตามผลการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือ
แจ�งผู�รับใบอนุญาตท่ีให�บริการอินเทอร!เน็ตเพ่ือเผยแพร;คําประกาศสิทธิผู�ใช�บริการ
อินเทอร!เน็ตทางสายต;อไป  

  อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติ โดยจะจัดทําบันทึก
เปGดเผยความเห็นส;งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๒๑ เรื่อง คําประกาศสิทธิผู�ใช�บริการอินเทอร!เน็ตทางสาย   
 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๕๐ ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๒๑ ดังนี้ 
 “ในการพิจารณาเรื่องนี้ในชั้นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

โทรคมนาคม ท่ีประชุมได�มีมติมอบหมายสํานักงาน กสทช. รับข�อสังเกตของท่ีประชุม
ไปดําเนินการ แล�วจึงเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป อย;างไรก็ตาม ในการเสนอ
เรื่องเข�าสู;การพิจารณาชั้น กสทช. ยังไม;พบว;ามีการดําเนินการปรับปรุงเนื้อหา 
ของคําประกาศสิทธิฯ ตามความเห็นของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ แต;อย;างใด 
ผมจึงขอเพ่ิมเติมประเด็นความเห็นและข�อสังเกตของผมตามท่ีได�แสดงความเห็น
ในชั้นกลั่นกรองเอาไว�และตามท่ีได�อภิปรายในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ 

  ๑. ข�อความในข�อหนึ่งท่ีกล;าวถึงการเลือกขอรับสิทธิยกเว�นไม;ชําระ
ค;าธรรมเนียมแรกเข�าและค;าติดต้ังอุปกรณ! เห็นควรต�องปรับปรุงเนื้อความให�
สื่อสารได�ชัดเจนยิ่งข้ึนว;า การเลือกต�องเปIนไปตามเง่ือนไขของรายการส;งเสริม
การขายท่ีผู�ให�บริการกําหนด มิใช;สิทธิท่ีผู�ใช�บริการจะขอยกเว�นได�ตามประสงค! 
ในทุกกรณี มิเช;นนั้นจะก;อให�เกิดความเข�าใจท่ีคลาดเคลื่อนและเปIนเหตุให�เกิด
การร�องเรียนตามมาได� 



๓๖ 
 

  ๒. ข�อความในข�อสองท่ีกล;าวถึงความเร็วในการใช�อินเทอร!เน็ตซ่ึงจะข้ึนกับ
จํานวนผู�ใช�งานในขณะนั้นและปDจจัยอ่ืนๆ นั้น เห็นควรตัดออก เนื่องจากเนื้อหา
ดังกล;าวมิใช;ประเด็นสิทธิของผู�ใช�บริการ แต;เปIนการให�ความรู�หรือสร�างความเข�าใจ  
จึงเหมาะสมท่ีจะสื่อสารในลักษณะอ่ืน มิใช;ใส;ไว�ในคําประกาศสิทธิฯ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๒ : บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จํากัด ขอใช2เลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข 

๑๖๗๘ ร�วมกับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) : จท.    
  

มติท่ีประชุม อนุมัติให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จํากัด ใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๖๗๘ ร;วมกับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ท้ังนี้ ให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ! 
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมให�ครบถ�วน ตามผลการพิจารณา      
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๒๒ เรื่อง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จํากัด ขอใช�เลขหมายโทรศัพท! แบบสั้น 
๔ หลัก หมายเลข ๑๖๗๘ ร;วมกับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๓ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) กรณีการนํา

เลขหมายหมวด ๐๖ ๐xxx xxxx กําหนดเปYนเลขหมายโทรศัพท�ประจําท่ี
สําหรับพ้ืนท่ีให2บริการท่ัวประเทศ (แบบไม�จํากัดพ้ืนท่ี) : จท.     

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบในหลักการร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมาย

โทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) กรณีการนําเลขหมายหมวด ๐๖ ๐xxx xxxx กําหนดเปIน
เลขหมายโทรศัพท!ประจําท่ีสําหรับพ้ืนท่ีให�บริการท่ัวประเทศ (แบบไม;จํากัดพ้ืนท่ี) 
เพ่ือจัดรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะเปIนการเพ่ิมเติมจากการรับฟDงความคิดเห็น
สาธารณะ ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได�ดําเนินการตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐
เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (การกําหนดรหัสพ้ืนท่ี ๐๓๐ ๐๓๑ ๐๔๖ 
๐๔๗ ๐๔๘ และ ๐๔๙ เพ่ือให�บริการโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ี
ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)   

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให�มีการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) กรณีการนําเลขหมาย
หมวด ๐๖ ๐xxx xxxx กําหนดเปIนเลขหมายโทรศัพท!ประจําท่ีสําหรับพ้ืนท่ี
ให�บริการท่ัวประเทศ (แบบไม;จํากัดพ้ืนท่ี) ท้ังนี้ เพ่ือให�เปIนไปตามมาตรา ๒๘         
แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให�ประมวล



๓๗ 
 

รวมผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะครั้งนี้กับครั้งก;อนเพ่ือเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต;อไป  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๒๓ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) 
กรณีการนําเลขหมายหมวด ๐๖ ๐xxx xxxx กําหนดเปIนเลขหมายโทรศัพท!ประจําท่ี
สําหรับพ้ืนท่ีให�บริการท่ัวประเทศ (แบบไม;จํากัดพ้ืนท่ี) 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๔ : การกําหนดท�าทีเบ้ืองต2นของประเทศไทยสําหรับการประชุมประสานงานคล่ืนความถ่ี

กิจการดาวเทียมระหว�างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ระดับอํานวยการ ครั้งท่ี ๓ : คภ. 

        
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ท่ีมีต;อการกําหนดท;าทีเบ้ืองต�นของประเทศไทยสําหรับ
 การประชุมประสานงานคลื่นความถ่ีกิจการดาวเทียมระหว;างประเทศไทย 
 กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระดับอํานวยการ ครั้งท่ี ๓ (The 3rd Satellite 
 Coordination Meeting Administrations Level between Kingdom of Thailand  
 and Socialist Republic of Vietnam) ซ่ึงจัดข้ึนระหว;างวันท่ี ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน   
 ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
     
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๒๔ เรื่อง การกําหนดท;าทีเบื้องต�นของประเทศไทยสําหรับการ
ประชุมประสานงานคลื่นความถ่ีกิจการดาวเทียมระหว;างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระดับอํานวยการ ครั้งท่ี ๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๕ : กระบวนการประสานงานคล่ืนความถ่ีกิจการดาวเทียม : คภ.       
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบกระบวนการประสานงานคลื่นความถ่ีกิจการดาวเทียม โดยมี

รายละเอียดระดับการประสานงาน ดังนี้ 
 ๑.๑ กระบวนการประสานงานคลื่นความถ่ีกิจการดาวเทียมระดับหน;วยงาน

อํานวยการ (Administration Level Meeting)  
  ๑) กรณีมีการจัดการประชุม 
  ๒) กรณีประสานงานผ;านหนังสือโต�ตอบ (Correspondence Letter)  
 ๑.๒ กระบวนการประสานงานคลื่นความถ่ีกิจการดาวเทียมระดับปฏิบัติการ 

(Operator-to-operator Level Meeting) 



๓๘ 
 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการประสานงานคลื่นความถ่ีกิจการ
ดาวเทียมผ;านทางจดหมาย (Correspondence Letter) แทน กสทช. ท้ังนี้ เพ่ือให�
การประสานงานมีความต;อเนื่องภายใต�กรอบระยะเวลาตามข�อบังคับวิทยุ
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว;างประเทศ  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๒๕ เรื่อง กระบวนการประสานงานคลื่นความถ่ีกิจการดาวเทียม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๖ : นายอภิชัย เดชสมบูรณ�สุข ร2องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปOญหา 
 ถูกเรียกเก็บค�าบริการไม�เปYนธรรม : รท. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการโทรคมนาคม เรื่อง นายอภิชัย เดชสมบูรณ!สุข ร�องเรียนบริษัท ดีแทค      
ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปDญหาถูกเรียกเก็บค;าบริการไม;เปIนธรรม ท้ังนี้ โดยให�
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด แก�ไขข�อความ โดยเพ่ิมเติมข�อความแจ�งเตือนว;า   
ในการเชื่อมต;ออินเทอร!เน็ตอาจจะมีการเชื่อมต;อในแอพพลิเคชั่นอ่ืนซ่ึงอาจจะทํา
ให�เกิดค;าใช�จ;าย ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ       

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๒๖ เรื่อง นายอภิชัย เดชสมบูรณ!สุข ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด กรณีประสบปDญหาถูกเรียกเก็บค;าบริการไม;เปIนธรรม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๗ : นายไชยันต� คําแก2ว ร2องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปOญหา
 ไม�สามารถใช2บริการอินเทอร�เน็ตผ�านโทรศัพท�เคล่ือนท่ีได2ตามรายการส�งเสริม
 การขายท่ีสมัครใช2บริการ : รท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม เรื่อง นายไชยันต! คําแก�ว ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด กรณีประสบปDญหาไม;สามารถใช�บริการอินเทอร!เน็ตผ;านโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ได�ตามรายการส;งเสริมการขายท่ีสมัครใช�บริการ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ปรับปรุงคุณภาพบริการให�เปIนไปตามโฆษณา
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐  

 ๒. ให�ปรับลดค;าบริการให�กับผู�ร�องเรียนตามคุณภาพของการใช�งานย�อนหลัง    
ไปจนกว;าจะได�มีการปรับปรุงคุณภาพความเร็วให�เปIนไปตามท่ีโฆษณา 

  
 



๓๙ 
 

หมายเหตุ            ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๒๗ เรื่อง นายไชยันต! คําแก�ว ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  
กรณีประสบปDญหาไม;สามารถใช�บริการอินเทอร!เน็ตผ;านโทรศัพท!เคลื่อนท่ี       
ได�ตามรายการส;งเสริมการขายท่ีสมัครใช�บริการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๘ : แนวทางการจัดให2มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห�างไกล (Zone C) จํานวน 

๑๕,๗๓๒ หมู�บ2าน : ถท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแนวทางการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห;างไกล 

(Zone C) จํานวน ๑๕,๗๓๒ หมู;บ�าน ตามแนวทางท่ี ๑ โดยดําเนินการจัดให�มี 
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห;างไกล (Zone C) จํานวน ๑๕,๗๓๒ หมู;บ�าน  
ตามขอบเขตและเง่ือนไขเช;นเดียวกับโครงการเน็ตประชารัฐ ซ่ึงกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได�มอบหมายให�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
ดําเนินการในพ้ืนท่ี ๒๔,๗๐๐ หมู;บ�าน ซ่ึงเปIนการดําเนินการขยายโครงข;ายและ
ติดต้ังอุปกรณ!จุดบริการ Wi-Fi สาธารณะประจําหมู;บ�าน โดยสํานักงาน กสทช. 
จะสนับสนุนการให�บริการเปIนระยะเวลา ๑ ปs ภายใต�งบประมาณในกรอบวงเงิน  
ไม;เกิน ๓,๒๘๓.๑๕๕ ล�านบาท 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติ 
ดําเนินการตามแนวทางดังกล;าวพร�อมโอนเงินค;าใช�จ;ายให�แก;กองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือดําเนินการ ท้ังนี้ โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๕๐ วรรคท�าย แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  

 ๓. ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติ    
ไม;รับดําเนินการ สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการจัดประกวดราคาเพ่ือจัดให�มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห;างไกล (Zone C) ตามแนวทางท่ี ๑ ข�างต�น
ต;อไป โดยสํานักงาน กสทช. จะเปIนผู�ดําเนินการเอง ซ่ึงเปIนการดําเนินงานตาม
แผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม   
ท่ีได�กําหนดไว�  

 ๔. ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห;งชาติ เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑ – ๓   

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๒๘ เรื่อง แนวทางการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี
ห;างไกล (Zone C) จํานวน ๑๕,๗๓๒ หมู;บ�าน 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมจากมติว;า ขอให�สํานักงาน กสทช. 
รอบคอบในเรื่องข้ันตอนการดําเนินการในส;วนท่ีเก่ียวข�องกับกองทุนวิจัย       



๔๐ 
 

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 
เ พ่ือประโยชน!สาธารณะ ท้ังในเรื่ องของแผนและการเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยต�องดําเนินการให�ครบถ�วนตามกระบวนการ
และข้ันตอนทางกฎหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารทรัพย�สินทางปOญญาของกองทุนวิจัย   
 และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
 เพ่ือประโยชน�สาธารณะ จํานวน ๑ คณะ : ทบ.  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�แต;งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารทรัพย!สินทางปDญญาของกองทุนวิจัย 

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ จํานวน ๑ คณะ โดยมีองค!ประกอบและอํานาจหน�าท่ี และวาระการ
ปฏิบัติหน�าท่ี ๑ ปs นับแต;วันท่ีมีคําสั่งแต;งต้ัง ซ่ึงเปIนการใช�อํานาจของ กสทช.   
ตามมาตรา ๓๓ แห�งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓      
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้ ให�ได�รับค;าตอบแทนเปIนเบ้ียประชุมในอัตราตามข�อ ๑๔ (๒)  
ของระเบียบ กสทช. ว;าด�วยการประชุม ค;าตอบแทน และค;าใช�จ;ายของคณะอนุกรรมการ 
และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้      

 ๑.   ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ  
 ๒.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ 
 ๓.   พลเอก ภุชพงศ!  พงษ!ศิริ อนุกรรมการ 
 ๔. ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร! อนุกรรมการ 
  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห;งชาติ    
 ๕.   ผู�แทนกรมทรัพย!สินทางปDญญา   อนุกรรมการ 
 ๖.   ผู�แทนสภาอุตสาหกรรมแห;งประเทศไทย  อนุกรรมการ 
 ๗.   ผู�แทนสํานักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการ 
 ๘.   ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ 
 ๙.   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร! อนุกรรมการ 
  และกิจการองค!กร หรือผู�แทน 
 ๑๐. รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม อนุกรรมการ 
  หรือผู�แทน 
 ๑๑. รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียง อนุกรรมการ 
  และโทรทัศน! หรือผู�แทน 
 ๑๒. ผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขานุการ 
 ๑๓. พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา   ผู�ช;วยเลขานุการ 
 ๑๔. พนักงานสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู�ช;วยเลขานุการ 
 



๔๑ 
 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต;งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารทรัพย!สินทางปDญญา   
ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการ
ของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ 
และนําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามในคําสั่งแต;งต้ังต;อไป 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๓.๑ การแต;งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารทรัพย!สินทางปDญญาของ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ จํานวน ๑ คณะ    

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมจากมติว;า ขอให�สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบผลในทางกฎหมายด�วยว;า วาระการดํารงตําแหน;งของคณะอนุกรรมการ  
ในส;วนท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เสนอ กสทช. แต;งต้ังนั้นต�องสิ้นสุด 
พร�อมกับ กสทช. หรือไม; โดยหากมีผลเปIนประการใด ให�ซักซ�อมความเข�าใจ    
ให�ชัดเจน เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีวาระการดํารงตําแหน;ง
ตามท่ีกฎหมายกําหนดชัดเจน ไม; ข้ึนกับวาระของ กสทช. ดั งนั้ นหาก
คณะอนุกรรมการท่ีสนับสนุนของกองทุนฯ สิ้นสุดวาระพร�อม กสทช. ก็อาจเกิดปDญหา
ท่ีจะต�องเตรียมการรับมือ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒  : ร�างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ

โทรคมนาคมแห�งชาติ ว�าด2วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : นย.       
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง ร;างระเบียบคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห;งชาติ ว;าด�วย  
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส;งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช.    
และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. นําเรื่องดังกล;าวเสนอในการประชุมครั้งต;อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : หลักเกณฑ�มาตรฐานสําหรับการจ�ายค�าตอบแทนประจําปlของสํานักงาน กสทช.    

: บย. 
 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ!มาตรฐานสําหรับการจ;ายค;าตอบแทนประจําปs ๒๕๖๐

ของสํานักงาน กสทช. ซ่ึงเปIนไปในแบบแผนเดียวกับหลักเกณฑ!ฯ ประจําปs ๒๕๕๙ 
และสอดคล�องตามข�อ ๕ ของระเบียบ กสทช. ว;าด�วยการเบิกจ;ายเงินค;าตอบแทน
ประจําปs พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแบ;งตัวชี้วัด (KPIs) ออกเปIน ๓ ระดับ ได�แก; 
ตัวชี้วัดระดับสํานักงาน ตัวชี้วัดระดับสํานัก และตัวชี้วัดระดับบุคคล ดังนี้ 

 



๔๒ 
 

๑.๑ เลขาธิการ กสทช. กําหนดหลักเกณฑ!การจ;ายค;าตอบแทนประจําปs 
- ระดับสํานักงาน คิดเปIนร�อยละ ๕๐ (๑ เท;าของเงินเดือน) 
- ระดับบุคคล (ผลการปฏิบัติงานตาม Performance) คิดเปIนร�อยละ ๕๐ 

(๑ เท;าของเงินเดือน) 
๑.๒ รองเลขาธิการ กสทช. และผู�เชี่ยวชาญพิเศษ   

- ระดับสํานักงาน คิดเปIนร�อยละ ๓๗.๕๐ (๐.๗๕ เท;าของเงินเดือน) 
- ระดับสํานัก คิดเปIนร�อยละ ๑๒.๕๐ (๐.๒๕ เท;าของเงินเดือน) 
- ระดับบุคคล (ผลการปฏิบัติงานตาม Performance) คิดเปIนร�อยละ ๕๐ 

(๑ เท;าของเงินเดือน) 
๑.๓ ผู�อํานวยการระดับสํานัก ผู�รักษาการผู�อํานวยการระดับสํานัก และผู�เชี่ยวชาญ 

- ระดับสํานักงาน คิดเปIนร�อยละ ๒๕ (๐.๕ เท;าของเงินเดือน) 
- ระดับสํานัก คิดเปIนร�อยละ ๒๕ (๐.๕ เท;าของเงินเดือน) 
- ระดับบุคคล (ผลการปฏิบัติงานตาม Performance) คิดเปIนร�อยละ ๕๐ 

(๑ เท;าของเงินเดือน) 
๑.๔ ผู�เชี่ยวชาญท่ีไม;ได�รับมอบหมายให�กํากับดูแลสํานัก 

- ระดับสํานักงาน คิดเปIนร�อยละ ๒๕ (๐.๕ เท;าของเงินเดือน) 
- ระดับบุคคล (ผลการปฏิบัติงานตาม Performance) คิดเปIนร�อยละ ๗๕ 

(๑.๕ เท;าของเงินเดือน) 
๑.๕ ผู�ชํานาญการ ผู�อํานวยการส;วน ผู�อํานวยการสํานักงาน กสทช. เขต พนักงาน  

และลูกจ�าง 
- ระดับสํานักงาน คิดเปIนร�อยละ ๑๒.๕ (๐.๒๕ เท;าของเงินเดือน) 
- ระดับสํานัก คิดเปIนร�อยละ ๒๕ (๐.๕ เท;าของเงินเดือน) 
- ระดับบุคคล ประกอบด�วยบทบาทหน�าท่ีและภารกิจท่ีได�รับมอบหมาย 

และผลการปฏิบัติงานตาม Performance คิดเปIนร�อยละ ๖๒.๕ 
(๑.๒๕ เท;าของเงินเดือน) 

๒. การจ;ายค;าตอบแทนประจําปsในส;วนของผู�มีผลงานดีเด;น (Extra) ให�กําหนดสัดส;วน
การจ;ายค;าตอบแทนประจําปsเพ่ิมเติมอีกจํานวนไม;เกิน ๑ เท;าของเงินเดือน 
นอกจากการจ;ายค;าตอบแทนแบบปกติรวมไม;เกิน ๓ เท;าของเงินเดือน โดยให�จ;าย
แก;บุคลากรท่ีมีผลประเมินการปฏิบัติงานประจําปsในระดับดีเด;นข้ึนไป   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง หลักเกณฑ!มาตรฐานสําหรับการจ;ายค;าตอบแทนประจําปs
ของสํานักงาน กสทช.     

    
 
 
 
 



๔๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  : รายงานผลการตรวจสอบข2อเท็จจริงกรณีการให2บริการไลน�โมบาย (Line Mobile) 

: มท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ

ข�อเท็จจริงกรณีการให�บริการไลน!โมบาย (Line Mobile) ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือให�กรรมการ กสทช. ได�ศึกษาในรายละเอียดและให�สํานักงาน 
กสทช. นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาในครั้งต;อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒  : ความคืบหน2าการดําเนินงานก�อสร2างอาคารสํานักงาน กสทช. แห�งใหม�  :

กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ�ฯ 
  
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอรายงานความคืบหน�าการดําเนินงาน

ก;อสร�างอาคารสํานักงาน กสทช. แห;งใหม; ให�ท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาใน
การประชุมครั้งต;อไป  

 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ในวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐          

ให�ท่ีประชุมทราบ พร�อมกล;าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล;าวปGดประชุม 
 
วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.  
และวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.        
  
  


