
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ 
วันพุธท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

___________________________  
 
ผู-เข-าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

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

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

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.   นางสาวสชุญา  สดศรี       นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘.   นางสาวจุฑาสินี  คําบํารงุ       นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙.   นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ       นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ;มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
 

๑.   นางสาวมณีรัตน!  กําจรกิจการ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการสํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน! และรักษาการในตําแหน;ง
ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข;าย   
สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๒. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๓. นายเสน;ห!  สายวงศ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี  

และรักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการสํานักมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

๔.   นายกีรติ  อาภาพันธุ! ผู�อํานวยการสํานักค;าธรรมเนียมและอัตราค;าบริการใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 

๕.  นายสมภพ  รัตนาธรรมวัฒน! ผู�อํานวยการส;วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
๖. นางรวิภา ด�วงแดงโชติ ผู�อํานวยการส;วน สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๗.   นายศักด์ิสิทธิ์  มณีกรณ! นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 

สํานักค;าธรรมเนียมและอัตราค;าบริการในกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน! 

๘.   นายอภิชาติ  โรยแก�ว นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
สํานักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน! 
 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน       กล;าวเปEดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   :   เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  
                    
                          ๑. ขอแสดงความยินดีกับเลขาธิการ กสทช. ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ได�พิจารณาและลงมติเลือกเปKนบุคคลท่ี
สมควรดํารงตําแหน;งกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ตามมาตรา ๘ (๑) แห;ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว;าด�วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนํารายชื่อเสนอให�สภานิติบัญญัติแห;งชาติ
พิจารณาต;อไป 

๒. เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สํานักงาน กสทช. ได�จัดการประมูลเลขหมาย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปKนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ จํานวน ๙๕ เลขหมาย 
มีผู�ท่ีสนใจได�ยื่นประมูลเลขหมายไปท้ังสิ้นจํานวนรวม ๓๖ เลขหมาย คิดเปKน
เงินท่ีได�จากการประมูลจํานวน ๔๖,๓๖๗,๒๑๙ บาท  โดยรายได�จากการ
ประมูลภายหลังหักค;าใช�จ;ายแล�ว สํานักงาน กสทช. จะได�นําส;งเปKนรายได�ของ
แผ;นดินต;อไป ขอขอบคุณเลขาธิการ กสทช. และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องทุกท;าน       
ท่ีได�ดําเนินการจัดการประมูลฯ ให�เปKนไปด�วยความเรียบร�อย 

๓. เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เปKนประธานในพิธีจุดเทียนชัย
ถวายน�อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในงานวันนักวิทยุสมัครเล;นไทย ครั้งท่ี ๓ โดยสํานักงาน 
กสทช. ร;วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล;นแห;งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ!      
ได�จัดงานข้ึน ณ บริเวณสํานักงาน กสทช. และขอฝากให�สํานักงาน กสทช. จัดกิจกรรม
ดังกล;าวอย;างต;อเนื่อง  

๔. เม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. พร�อมด�วยเลขาธิการ กสทช. 
และผู�บริหารของสํานักงาน กสทช. ได�ไปร;วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปKนพระราชกุศล
แด;พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร           
ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต 

๕. เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เปKนประธานในพิธีเปEดท่ีทําการ
สํานักงาน กสทช. เขต ๑๓ (สุราษฎร!ธานี) แห;งใหม; ณ อาคารซีพีทาวเวอร! ซ่ึงได�
ย�ายมาจากจังหวัดระนอง โดยสํานักงาน กสทช. ได�นิมนต!เจ�าคณะจังหวัดเปKน
ประธานฝRายสงฆ! ซ่ึงสํานักงาน กสทช. เขต ๑๓ มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  
ในพ้ืนท่ี ๒ จังหวัด ได�แก; จังหวัดสุราษฎร!ธานี และจังหวัดระนอง  

๖. วันท่ี ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สํานักงาน กสทช. จะเปKนเจ�าภาพร;วมกับ
สมาคม ITS จัดการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ “NBTC International 
Conference on Policy for Cyber Sustainability - A Global View”  ณ โรงแรม



๔ 
 

พาร!ค ไฮแอท เซ็นทรัลเอ็มบาสซี กรุงเทพมหานคร ซ่ึงรองประธาน กสทช.       
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ) เปKนสมาชิกของสมาคม ITS อนึ่ง หากกรรมการท;านใด
ท่ีมีความสนใจ ขอเชิญเข�าร;วมการประชุมครั้งนี้ได�                  

                      ๗. ในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สํานักงาน กสทช. กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค! 
ส;งท�ายปqเก;าต�อนรับปqใหม; ณ บริเวณสนามหลังอาคารอํานวยการ ในช;วงเย็น
ต้ังแต;เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยในงานจะมีพิธีมอบโล;และของท่ีระลึกให�แก;
พนักงานท่ีครบเกษียณอายุ  จึงขอเชิญกรรมการทุกท;านให�เกียรติเข�าร;วมงาน
เลี้ยงสังสรรค!ในวันดังกล;าว เพ่ือเปKนขวัญกําลังใจให�แก;พนักงาน ลูกจ�าง
สํานักงาน กสทช.  

 
มติท่ีประชุม   รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   :     รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐  
  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ วนัพุธท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ     
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
   เลขาธิการ กสทช. ขอให�ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน 
๑๐ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :  รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู-กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 
: คส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :  รายงานผลการทดสอบการใช-งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให-
เปล่ียนแปลงการใช-งานคล่ืนความถ่ีหรือเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ : ปส.๑ 

  
มติท่ีประชุม   รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให�

เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลืน่ความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ และมอบหมายให�
สํานักงาน กสทช.  ดําเนินการปรับปรุงข�อมูลในระบบฐานข�อมูลกระจายเสียงและ
โทรทัศน! จํานวน ๕ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ :    การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ : ปส. ๑ 
 
มติท่ีประชุม   รับทราบผลการพิจารณาการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ระหว;างวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ถึงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของผู�ยื่นต;ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่น
เอกสารครบถ�วน และไม;ปรากฏประวัติว;ามีการออกอากาศขัดต;อเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๓๕ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๘ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๒๗ สถานี  
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า ควรจะต�องมีการประเมินผลการทดลอง
ประกอบกิจการฯ  เพราะเท;ากับเปKนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ี  โดยเฉพาะ
กรณีประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  ซ่ึงกฎหมายกําหนดวิธีจัดสรรไว�ไม;เหมือนกับ
บริการสาธารณะและบริการชุมชน  รวมท้ังควรทบทวนนโยบายเรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการด�วย เพราะเปKนเพียงมาตรการชั่วคราว จึงไม;ควรใช�ในระยะยาว 

  อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปแจ�งสายงานและสํานักท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือดําเนินการต;อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :   กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน : ภบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให�ถือปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในเดิม ท่ีได�ผ;านความเห็นชอบจากท่ีประชุม กสทช. แล�ว ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ :    ข-อร-องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ "สปริงนิวส� อาสาคลายทุกข�" เม่ือวันศุกร�ท่ี ๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดนิในระบบดิจติอล ช�องสถานโีทรทัศน�
สปริงนิวส� (ช�อง ๑๙) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

  
มติท่ีประชุม                 เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ซ่ึงได�พิจารณาเนื้อหารายการดังกล;าวแล�ว เหน็ว;าไม;มี
เนื้อหาสาระท่ีมีลักษณะต�องห�ามไม;ให�ออกอากาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน!  ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงให�ยุติเรื่องร�องเรียนดังกล;าว ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :     ผลการตรวจสอบพฤติกรรมการให-บริการบริษัท ทรู คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

: ดท. 
 
มติท่ีประชุม   รับทราบผลการตรวจสอบพฤติกรรมการให�บริการบริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ตามผลการพิจารณาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า กรณีนี้เปKนเรื่องสืบเนื่องจากท่ี บมจ. ทีโอที ได�ยื่นเรื่อง

ร�องเรียนเข�ามา ซ่ึงเปKนหน�าท่ีของสํานักงาน กสทช. ท่ีจะต�องแสวงหาข�อเท็จจริง 
แต;สํานักงาน กสทช. ก็ขอให� บมจ.ทีโอที จัดส;งข�อมูลเพ่ิมเติม  ดังนั้น เรื่องนี้จะต�อง
ดําเนินการทุกฝRาย เพ่ือจะหาข�อเท็จจริงและข�อยุติว;ามีการดําเนินการตามประกาศหรือ
ขัดกับประกาศหรือไม;อย;างไร  

  อนึ่ง  เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปแจ�งสายงานและสํานักท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือดําเนินการต;อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ :    บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด รายงานผลกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัด

สกลนคร : ปท.๑ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนครและจังหวัด
ใกล�เคียง ช;วงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ  มีข�อสังเกตกรณีบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด รายงานผล

กรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร ล;าช�ากว;าท่ีประกาศฯ กําหนด  อาจจะ
ต�องประสานงานกับทุกผู�ประกอบการ เพราะขณะนี้เกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนท่ีบ;อยมาก 

  อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปแจ�งสายงานและสํานักท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือดําเนินการต;อไป 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : รายงานผลการดําเนินการของบริษัท ทีทีแอนด�ที จํากัด (มหาชน) ภายหลังศาล
ล-มละลายกลางมีคําพิพากษาให-ล-มละลาย : ปท.๑  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการของบริษัท ทีทีแอนด!ที จํากัด (มหาชน) ภายหลัง 

ศาลล�มละลายกลางมีคําพิพากษาให�ล�มละลาย ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ  มีข�อสังเกตว;า การเสนอเรื่องนี้มีการเว�นระยะห;างนานมาก หลังจาก

เสนอผ;านท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคมแล�ว กว;าจะเสนอเข�าท่ีประชุม กสทช. จึงควรต�องดูแลด�วย   นอกจากนี้
ขอให�สํานักงาน กสทช.  ดูแลกรณีท่ีลูกค�าของ บริษัท ทีทีแอนด!ที จํากัด (มหาชน)  
ซ่ึงย�ายไป บมจ. ทีโอที เนื่องจากบางชุมสายไม;มีแนวทางในการดูแลว;าจะดําเนินการใน
ลักษณะใด  

  อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปแจ�งสายงานและสํานักท่ีเก่ียวข�อง   
เพ่ือดําเนินการต;อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต�อตลาดท่ีเก่ียวข-องภายหลังการควบ

รวมกิจการระหว�างบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด และบริษัท ซุปเปอร� 
บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด สําหรับไตรมาสท่ี ๔ ปF ๒๕๕๙ : วท. 

 
มติท่ีประชุม   รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต;อตลาดท่ีเก่ียวข�องภายหลัง 

การควบรวมกิจการระหว;างบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด และบริษัท ซุปเปอร! 
บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด สําหรับไตรมาสท่ี ๔ ปq ๒๕๕๙ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ  มีข�อสังเกตต;อการดําเนินการของสํานักงาน กสทช. ว;ามีความล;าช�า

ในทุกข้ันตอน โดยบริษัทฯ ได�ส;งเรื่องมาต้ังแต;เดือนเมษายน ๒๕๖๐ แต;มีการเสนอผ;าน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ในเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๐ และเสนอท่ีประชุม กสทช. เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงแต;ละช;วงใช�เวลาดําเนินการนาน
ท้ังท่ีเปKนเพียงเรื่องเพ่ือทราบ 

  อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปแจ�งสายงานและสํานักท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือดําเนินการต;อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ :   การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม   รับทราบผลการพิจารณาการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ระหว;างวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน 



๘ 
 

๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของผู�ยื่นต;ออายุการทดลองประกอบ
กิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วน และไม;ปรากฏประวัติว;ามีการออกอากาศขัดต;อเง่ือนไข
การทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๒๙ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๑๐ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๑๗ สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน  จํานวน ๒ สถานี  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต เรื่องการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ว;าควรต�องมีการประเมินผลการทดลองประกอบกิจการฯ  เพราะเท;ากับ
เปKนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ี  โดยเฉพาะกรณีประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ซ่ึงกฎหมายกําหนดวิธีจัดสรรไว�ไม;เหมือนกับบริการสาธารณะและบริการชุมชน 
รวมท้ังควรทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการด�วย  เพราะเปKนเพียง
มาตรการชั่วคราว จึงไม;ควรใช�ในระยะยาว   

        อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปแจ�งสายงานและสํานักท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือดําเนินการต;อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. ด-านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู-ทดลอง   

                                 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง :  ปส.๑ 
                                  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. พลเอก สุกิจฯ กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติอนุมัติให�ใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให�แก;ผู�ทดลองประกอบกิจการท่ีได�ยื่น
คําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
จํานวน ๒๖ สถานี โดยมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปq นับแต;วันท่ี 
กสทช. มีมติ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

   อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น ในส;วนของ
กิจการบริการทางธุรกิจโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑  เรื่อง  การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ  ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง  



๙ 
 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๐๑๒ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม   
                               ๒๕๖๐ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

“การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการเปKนอํานาจหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีท่ีสามารถ
ดําเนินการได�ตามประกาศฯ  อย;างไรก็ตาม เรื่องการทดลองประกอบกิจการนี้ 
เปKนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควรจะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�
ดําเนินการมาเปKนระยะเวลานานพอสมควร ซ่ึงในส�วนของกิจการบริการ
สาธารณะและบริการชุมชนอาจพอยอมรับได� แต;สําหรับการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจ ไม;ควรท่ีจะอยู;ในลักษณะทดลองตลอดไป เนื่องจาก
มีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการ
จัดสรรเอาไว� ว;าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมี
การศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปrญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว;าทิศทางการ
กํากับดูแลท่ีแน;แท�ควรเปKนอย;างไร ไม;ใช;ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวหรือ
ในช;วงเปลี่ยนผ;านไปเรื่อยๆ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาคําร-องขอเปล่ียนแปลงข-อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได-รับ 

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

พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต 

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๖ สถานี ได�แก;  
๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี จํานวน ๑๐ สถาน ี
๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ จํานวน ๓ สถานี 
๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี ท่ีตั้งเครื่องส;ง และท่ีตั้งสายอากาศ จํานวน   
      ๓ สถานี  

                               ๒. ไม;อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานี ท่ีต้ังเครื่องส;ง และท่ีตั้งสายอากาศ จํานวน 
๑ สถานี 

 อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น ในส;วนของ
กิจการบริการทางธุรกิจโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

 



๑๐ 
 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๐๑๑ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม   
                                   ๒๕๖๐ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๒ ดังนี้ 

“ผมเห็นชอบตามข�อเสนอของสํานักงาน กสทช. ในประเด็นเรื่องการขอ
เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เฉพาะในส;วนของกิจการบริการสาธารณะ
และบริการชุมชน แต;ไม;เห็นชอบในส;วนการขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจ ท้ังนี้ ผมเห็นว;าสมควรท่ีจะต�องมีการทบทวน
นโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากได�
ดําเนินการมาเปKนระยะเวลานานพอสมควร โดยสําหรับการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ี
กฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว� ว;าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล 
ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมีการศึกษาเพ่ือสรุปผลดี-ผลเสีย ปrญหา-อุปสรรค 
และแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจ ว;าทิศทางการกํากับดูแลท่ีแน;แท�ควรเปKนอย;างไร ไม;ใช;ใช�
มาตรการในลักษณะชั่วคราวหรือในช;วงเปลี่ยนผ;านไปเรื่อยๆ” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การอนุญาตให-มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ     
                              โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ DDTV ดีดีทีวี :      
                                 ปส.๒ 
 

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก;มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา ช;องรายการ DDTV 
ดีดีทีวี โดยกําหนดอายุใบอนุญาตดังนี้ ๑) ให�ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปq นับแต;วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ต้ังแต;วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐) 
และ ๒) ให�ใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปq นับต้ังแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ต้ังแต;วันท่ี 
๔ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๒) ท้ังนี้  ให�สํานักงาน กสทช. จัดทํา
ใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปKนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา           
ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ   

 



๑๑ 
 

หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การอนุญาตให� มูลนิธนิวัตกรรมวฒันธรรมศึกษา ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ DDTV 
ดีดีทีวี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การอนุญาตให-บริษัท เจีย เจีย มีเดีย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน� 
                              ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีย่ืนขอเปMนครั้งแรก ช�องรายการ 

                                          Living Mall : ปส.๒ 
 

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท เจีย เจีย มีเดีย จํากัด ช;องรายการ Living Mall 
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปq นับต้ังแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปKนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการ
ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดย
เคร;งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เจีย เจีย มีเดีย จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ียื่นขอเปKน
ครั้งแรก ช;องรายการ Living Mall 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การอนุญาตให-กรมประชาสัมพันธ� ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน� 

  ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ สถานีโทรทัศน�สันติสุข : ปส.๒ 
 

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก;กรมประชาสัมพันธ! ช;องรายการ สถานีโทรทัศน!สันติสุข 

  โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปq นับต้ังแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้  ให�
สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปKนผู�ให�บริการ



๑๒ 
 

โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม; ใช�คลื่นความถ่ี  แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�             
กรมประชาสัมพันธ!ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล        
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การอนุญาตให�กรมประชาสัมพันธ! ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ สถานีโทรทัศน!
สันติสุข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การอนุญาตให-บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ 
   โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๗ ช�องรายการ : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี          

แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จํากัด จํานวน ๗ ช;องรายการ  
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปq นับต้ังแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เคเบิลทีวี (จนัทบุรี) จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๗ ช;องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ :    การตรวจสอบแบบสัญญาการให-บริการโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 

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

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบผลตรวจสอบแบบสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก  

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ (บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด)  



๑๓ 
 

๒. ให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขแบบ
สัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิกให�เปKนไปตามประกาศดังกล;าว
ภายใน ๓๐ วัน นับแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งผลการพิจารณาตรวจสอบแบบสัญญา  
 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การตรวจสอบแบบสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับ
สมาชิกตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ (บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : ข-อร-องเรียนกรณีขอให-ตรวจสอบละครเรื่อง "Club Friday Celeb's Stories"    

ตอนความสุข มีเนื้อหาไม�เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน : ผส. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.          

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยให�ดําเนินการปรับทางปกครอง 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ช;อง GMM 25 (ช;อง ๒๕) เปKนจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท   ท้ังนี้  

   โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๙ (๓) ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) แห;งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจาก 
บริ ษัทฯ ได� มีการออกอากาศท่ีมีลักษณะต�องห� ามตามมาตรา ๓๗ แห; ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบละครเรื่อง "Club Friday 
Celeb's Stories"  ตอนความสุข มีเนื้อหาไม;เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน 

                          
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : ข-อร-องเรียนกรณีการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ “The Face Men 

Thailand” ไม�เปMนไปตามประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัด
ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน� ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
การจัดทําผังรายการสําหรับการให-บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� พ.ศ. 
๒๕๕๖ : ผส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.          
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยให�บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด 
ผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช;อง ๓ HD (ช;อง ๓๓)  ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ 
“The Face Men Thailand”จากระดับ ท (รายการท่ีเหมาะสําหรับผู�ชมทุกวัย) 
เปKนระดับ น ๑๓  (รายการท่ีเหมาะกับผู�ชมท่ีมีอายุ ๑๓ ปqข้ึนไป ผู�ชมท่ีมีอายุน�อยกว;า 



๑๔ 
 

๑๓ ปq ควรได�รับคําแนะนํา) เพ่ือให�เปKนไปตามภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม และประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง 
แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน!ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ 
“The Face Men Thailand” ไม;เปKนไปตามประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง 
แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน! ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐: การลดหย�อนหรือยกเว-นค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปF : นส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.          

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยไม;ให�สิทธิลดหย;อนหรือยกเว�น
ค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปq  สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ปq  ๒๕๖๐              
แก;มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ช;องรายการ STOU CHANNEL เลขท่ี
ใบอนุญาต B1-S21040-0023-56 เนื่องจากมีจํานวนชั่วโมงท่ีออกอากาศซํ้า      
ทําให�สัดส;วนรายการท่ีเปKนข;าวสารหรือสาระท่ีเปKนประโยชน!ต;อสาธารณะตลอด
ท้ังปq  ไม;ถึงเกณฑ!ได�รับสิทธิลดหย;อนหรือยกเว�นค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปq        
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ                 ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การลดหย;อนหรือยกเว�นค;าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปq 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ต้ังข�อสังเกตว;า ในส;วนของการอ�างอิงหลกัเกณฑ!ตามประกาศท่ี
เปKนประกาศสํานักงาน กสทช.  ควรต�องให�ข�อมูลประกอบเพิ่มไว�ด�วยว;า
ประกาศดังกล;าวเปKนการออกตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งใด เพ่ือให�ชัดเจนว;า
มีสถานะเปKนกฎทางปกครอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑: การอนุญาตให-บริษัท เอส แอนด� ซี คอมมิวนิเคช่ัน 2001 จํากัด ประกอบกิจการ

เพ่ือให-บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ 
HOT LINE NEWS : ปส.๒ 
 



๑๕ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.          
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอดังนี้ 
๑. รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการผูกพันบริษัทและ

ผู�อํานวยการสถานีของบริษัท เอส แอนด! ซี คอมมิวนิเคชั่น 2001 จํากัด ท้ังนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัทฯ เพ่ือให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�าย
ใบอนุญาตฯ ในกรณีท่ีมีการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการ
ผูกพันบริษัทฯ  

๒. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท เอส แอนด! ซี คอมมิวนิเคชั่น 2001 จํากัด ช;อง
รายการ HOT  LINE  NEWS   โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปq นับต้ังแต;
วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�ง
เ ง่ือนไขการเปKนผู� ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี           
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัทฯ ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล        
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอส แอนด! ซี คอมมิวนิเคชั่น 2001 
จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก ช;องรายการ HOT LINE NEWS   

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๒: การอนุญาตให-บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จาํกัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ สถานี NEWS 1  : 
ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.          
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จํากัด ช;องรายการ สถานี 
NEWS 1 โดยให�มีอายุใบอนุญาตดังนี้ ๑) ให�ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปq นับแต;วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ต้ังแต;วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๙) และ ๒) ให�ใบอนุญาตมีอายุ ๒ ปq นับต้ังแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
(ต้ังแต;วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑) ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปKนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับ



๑๖ 
 

กิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัทฯ ถือปฏิบัติโดย
เคร;งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล        
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒  เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ 

 สถานี NEWS 1 
 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๓: การอนุญาตให-บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด ประกอบกิจการ 

   เพ่ือให-บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีย่ืนขอ 
   เปMนครั้งแรก จํานวน ๕ ช�องรายการ : ปส.๒ 
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.          
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด จํานวน ๕ 
ช;องรายการ โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปq นับต้ังแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�
สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปKนผู�ให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ีแบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท 
ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล        
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓   เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี  แบบบอกรับสมาชิก 
กรณีท่ียื่นขอเปKนครั้งแรก จํานวน ๕ ช;องรายการ 

 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๔: การอนุญาตให-ห-างหุ-นส�วนจํากัด ด�านช-าง เน็ทเวิอร�ค ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ
โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ DCTV : ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.          
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก;ห�างหุ�นส;วนจํากัด ด;านช�าง เน็ทเวิอร!ค ช;องรายการ DCTV 
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปq นับต้ังแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้               
ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปKนผู�ให�บริการโทรทัศน!
สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด          
ด;านช�าง เน็ทเวิอร!ค ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล        
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔  เรื่อง การอนุญาตให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด ด;านช�าง เน็ทเวิอร!ค ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ DCTV 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๕: บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุrป จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-
คล่ืนความถ่ี จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.๒  
 

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

 ๑. อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ทรู วิชั่นส! 
กรุ8ป จํากัด จํานวน ๒ ช;องรายการ  ได�แก; ช;องรายการ BBC World Service และ
ช;องรายการ Chic Channel ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เปKนต�นไป  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด    
เพ่ือทราบผลการพิจารณา ตามข�อ ๑ และให�ดําเนินการเก่ียวกับค;าธรรมเนียมใน
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการ
มายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง   

 



๑๘ 
 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๕  เรื่อง บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการ   
ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี จํานวน ๒ ช;องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๖: บริษัท โรส เอ็นเตอร�เทนเม-นท� คอร�ปอเรช่ัน จํากัด  ขอยกเลิกใบอนุญาต 
                                  ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ี

ไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ช�องรายการ GANG CARTOON CHANNEL : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. พลเอก สุกิจฯ กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑.  อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท โรส เอ็นเตอร!เทนเม�นท!  

                                      คอร!ปอเรชั่น จํากัด ช;องรายการ GANG CARTOON CHANNEL เลขท่ีใบอนุญาต  
  B1-S21040-0191-57ต้ังแต;วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปKนต�นไป ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 

กสทช. บันทึกประวัติเพ่ือเปKนข�อมูลในการกํากับดูแลต;อไป  
๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท โรส เอ็นเตอร!เทนเม�นท! 

คอร!ปอเรชั่น จํากัด เพ่ือทราบผลการพิจารณา ตามข�อ ๑ และให�บริษัทฯ ปฏิบัติ
ตามข�อ ๑๔ (๖) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕  และเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาต รวมท้ัง
มติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ และให�บริษัทฯ 
ดําเนินการเก่ียวกับค;าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง   
   อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖  เรื่อง บริษัท โรส เอ็นเตอร!เทนเม�นท! คอร!ปอเรชั่น จํากัด ขอยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!  
สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี  ช;องรายการ GANG CARTOON CHANNEL 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๐๑๓ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม   
                               ๒๕๖๐ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๑๖ ดังนี ้

“กรณีตามระเบียบวาระนี้เปKนการแจ�งขอยกเลิกบริการภายหลังจากท่ียุติการ
ให�บริการแล�ว จึงมีประเด็นปrญหาท่ีต�องพิจารณาว;า ในการอนุมัติให�ยกเลิกจะ



๑๙ 
 

กําหนดให�มีผลในวันใด ควรให�มีผลต้ังแต;วันท่ีบริการยุติลงหรือวันท่ี กสทช. 
ได�รับทราบคําขอ ท้ังนี้ ตามประกาศท่ีเก่ียวข�องกําหนดว;า ในการแจ�งขอ
ยกเลิกต�องดําเนินการเปKนการล;วงหน�า ๓๐ วัน กรณีนี้จึงเปKนการดําเนินการท่ี
ขัดต;อประกาศ อีกท้ังยังเปKนการขอท่ีทําให�ผลการพิจารณาของ กสทช. ไม;มี
ความหมาย ไม;อาจกํากับดูแลในเรื่องของการคุ�มครองเยียวยาผู�ใช�บริการใน
กรณีบริการสิ้นสุดได� นอกจากนี้วันสิ้นสุดท่ีมีผลตามกฎหมายยังจะส;งผลถึง
จํานวนค;าธรรมเนียมประกอบกิจการท่ีจะต�องนําส;ง กสทช. ต;อไป  

ดังนั้นแม�ผมเห็นชอบด�วยท่ีจะอนุมัติการยกเลิกใบอนุญาตฯ แต;ก็ไม;เห็น
ด�วยท่ีให�มีผลเปKนการย�อนหลังไปในวันท่ีบริษัทฯ ยุติบริการ เนื่องจากจะเปKน
บรรทัดฐานให�เกิดช;องว;างในการกํากับดูแลและการเรียกเก็บค;าธรรมเนียม” 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๗: พิจารณาไม�อนุญาตให-ประกอบกิจการโทรทัศน� กรณีไม�ชําระค�าธรรมเนียม 

   ใบอนุญาตรายปF : ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.        
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี สํานักงานกสทช. เสนอ ดังนี้ 

   ๑.  ไม;อนุญาตให�ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน!          
เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี              
ท่ีไม;ชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปq ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน!เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
จํานวน  ๒ ราย ๒ ใบอนุญาต  ได�แก;  

       ๑.๑ บริษัท เน็ตเวิร!ค เคเบ้ิลทีวี จํากัด ช;องรายการ NTV ใบอนุญาตเลขท่ี B1-
S21040-0139-57  

         ๑.๒ บริษัท ไทย มงคล มัลติมีเดีย จํากัด  ช;องรายการ มงคล แชนแนล  ใบอนุญาต   
          เลขท่ี B1-S21040-0159-56 
 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส;วนท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 
   ๒.๑ ให�สํานักค;าธรรมเนียมอัตราค;าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 

(นส.) ดําเนนิการติดตามทวงหนีท้ั้ง ๒ บริษัท และให�สํานักท่ีเก่ียวข�องติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ ว;าปrจจุบันบริษัทได�มีการประกอบ
กิจการอยู;หรือไม;  ท้ังนี้ หากพบว;าบริษัทได�มีการประกอบกิจการอยู; ก็ให�
สํานักงาน กสทช.  ดําเนินการให�เปKนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องต;อไป 

 ๒.๒ ให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! (ปส. ๒)  บันทึกข�อมูลการ
ไม;ชําระค;าธรรมเนียมรายปqดังกล;าว พร�อมข�อมูลของบริษัทและกรรมการบริษัท 
ตามข�อ ๑ และ ข�อ ๒.๑  เพ่ือใช�เปKนข�อมูลประกอบการดําเนินการในส;วนท่ี
เก่ียวข�องต;อไป 

 
 
 



๒๐ 
 

       ๒.๓ ให�สํานักงาน กสทช.  มีหนังสือแจ�ง บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด ผู�ให�บริการ
โครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
ระงับการให�บริการช;องรายการ ตามข�อ ๑.๑ และ ข�อ ๑.๒ ทันทีท่ีคําสั่ง
ไม;พิจารณาการอนุญาตมีผลบังคับใช� 

    
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗  เรื่อง พิจารณาไม;อนุญาตให�ประกอบกิจการโทรทัศน! กรณีไม;ชําระ
ค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปq 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๘: เพิกถอนใบอนุญาต กรณีไม�ชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปF : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.        

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี สํานักงานกสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให�เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! เพ่ือให� 

บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี กรณีไม;ชําระ
ค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปq ของบริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
ช;องรายการ H Plus Channel เลขท่ีใบอนุญาต B1-S21040-0357-56 ต้ังแต;วันท่ี 
กสทช. มีมติ    

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส;วนท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 
   ๒.๑ ให�สํานักค;าธรรมเนียมอัตราค;าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 

(นส.) ดําเนนิการติดตามทวงหนี้บรษัิทฯ และให�สํานักท่ีเก่ียวข�องติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานของบริษัทฯ ว;าปrจจุบันบริษัทได�มีการประกอบกิจการ
อยู;หรือไม; ท้ังนี้ หากพบว;าบริษัทได�มีการประกอบกิจการอยู; ก็ให�สํานักงาน 
กสทช.  ดําเนินการให�เปKนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องต;อไป 

 ๒.๒ ให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! (ปส. ๒)  บันทึกข�อมูลการ
ไม;ชําระค;าธรรมเนียมรายปqดังกล;าว พร�อมข�อมูลของบริษัทและกรรมการบริษัท 
เพ่ือใช�เปKนข�อมูลประกอบการดําเนินการในส;วนท่ีเก่ียวข�องต;อไป 

       ๒.๓ ให�สํานักงาน กสทช.  มีหนังสือแจ�งบริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด ผู�ให�บริการ
โครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!  
ระงับการให�บริการช;องรายการ H Plus Channel  ทันทีท่ีคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตมีผลบังคับใช� 

    
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาต กรณีไม;ชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายปq 

 
 



๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๙: การขอพักการให-บริการช่ัวคราวของบริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค  จํากัด        
: ปส.๓  
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.              
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด ปรับปรุงระบบการ

ให�บริการ ระหว;างวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ระหว;างเวลา ๐๒.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น.  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งเตือนบริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! 
เน็ทเวอร!ค จํากัด ให�ปฏิบัติตามมติท่ีประชุม กสท. ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ กรณีท่ีผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ มีความ
ประสงค!จะพักหรือหยุดการให�บริการไม;ว;าท้ังหมดหรือบางส;วน ให�แจ�งความประสงค!
ต;อคณะกรรมการล;วงหน�าอย;างน�อย ๓๐ วัน ก;อนวันท่ีเริ่มหรือหยุดการ
ให�บริการ พร�อมท้ังระบุเหตุผลการพักหรือหยุดการให�บริการ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง การขอพักการให�บริการชั่วคราวของบริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! 
เน็ทเวอร!ค จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐: แนวทางในการนําค�าใช-จ�ายจากการทําตามประกาศหลักเกณฑ�การเผยแพร� 
   กิจการโทรทัศน�ท่ีให-บริการเปMนการท่ัวไปมาลดหย�อนการนําส�งเงินตามประกาศ

หลักเกณฑ�และวิธีการนําส�งเงินรายปFเข-ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ : ชส. 
  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. พลเอก สุกิจฯ กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบแนวทางใน
การนําค;าใช�จ;ายจากการทําตามประกาศหลักเกณฑ!การเผยแพร;กิจการโทรทัศน!ท่ี
ให�บริการเปKนการท่ัวไปมาลดหย;อนการนําส;งเงินตามประกาศหลักเกณฑ!และวิธีการ
นําส;งเงินรายปqเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช.  ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

  อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง   

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง แนวทางในการนําค;าใช�จ;ายจากการทําตามประกาศหลักเกณฑ!
การเผยแพร;กิจการโทรทัศน!ท่ีให�บริการเปKนการท่ัวไปมาลดหย;อนการนําส;งเงิน
ตามประกาศหลักเกณฑ!และวิธีการนําส;งเงินรายปqเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 



๒๒ 
 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๐๑๔ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม   
                               ๒๕๖๐ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๒๐ ดังนี ้

“การลดหย;อนท่ีกําหนดเกณฑ!ให�เปKนไปตามค;าใช�จ;ายจริงถือว;ามีความ
เหมาะสม แต;ในส;วนท่ีกําหนดให�มีการคํานวณค;าเสียโอกาสนั้นมีแง;มุมท่ีต�อง
ระมัดระวัง โดยสูตรท่ีใช�ควรต�องอิงกับข�อมูลตามความเปKนจริง เปKนสัดส;วน
ตามจํานวนช;องจริงท่ีมีการแพร;ภาพ ไม;ใช;จํานวนประมาณการ และไม;ควร
เปEดให�ทุกรายขอลดหย;อนได�ในอัตราสูงสุด” 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๒๑: การแก-ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการส�งเสริมและกํากับการแข�งขัน

ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�และคณะอนุกรรมการส�งเสริมการ
กํากับดูแลกันเอง : มส. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.              

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
   ๑. อนุมัติให�แก�ไของค!ประกอบของคณะอนุกรรมการส;งเสริมและกํากับการแข;งขัน

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการส;งเสริม
การกํากับดูแลกันเอง ซ่ึงเปKนการใช�อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห;ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

       ๑.๑ คณะอนุกรรมการส;งเสริมและกํากับการแข;งขันด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน!  

    ๑) ให� นางกฤณพร ฟุ�งเกียรติ พ�นจากการเปKนอนุกรรมการ   
    ๒) แต;งต้ังให� พลตรี ณัฐวุฒิ  สบายรูป เปKนอนุกรรมการแทน   
  ๑.๒ คณะอนุกรรมการส;งเสริมการกํากับดูแลกันเอง  
   ๑) ให�พันเอก ชัยยศ ศุภมิตรกฤษณา พ�นจากการเปKนอนุกรรมการ  
   ๒) แต;งต้ังให�นางกฤณพร ฟุ�งเกียรติ เปKนอนุกรรมการแทน 
 
 ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแต;งต้ังคณะอนุกรรมการส;งเสริมและกํากับการแข;งขันด�าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  และคณะอนุกรรมการส;งเสริมการกํากับ
ดูแลกันเอง ดังกล;าวข�างต�น ให�สํานักงาน กสทช.ดําเนินการตามแนวทางมติหลักการ
ของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓   

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง การแก�ไของค!ประกอบของคณะอนุกรรมการส;งเสริมและ
กํากับการแข;งขันด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!และคณะอนุกรรมการ
ส;งเสริมการกํากับดูแลกันเอง 

 
 
 



๒๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ :    เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.  
   ด-านกิจการโทรคมนาคม 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ :  การแก-ไขข-อเสนอการใช-โครงสร-างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร�วมกันสําหรับโครงข�าย
โทรศัพท�เคล่ือนท่ี ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) : ชท. 

   
มติท่ีประชุม เห็นชอบการแก�ไขข�อเสนอการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร;วมกันสําหรับ 

โครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ในส;วนของอัตราค;าตอบแทนการใช�บริการของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�โครงสร�างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมร;วมกันสําหรับโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ                  ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การแก�ไขข�อเสนอการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร;วมกันสําหรับโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;าสํานักงาน กสทช. นําเรื่องการแก�ไขข�อเสนอ
การใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร;วมกันสําหรับโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เสนอท่ีประชุมค;อนข�างล;าช�า 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : สัญญาการใช-โครงข�ายโทรคมนาคม เส-นทาง สฟ.พิษณุโลก๒-สฟ.แม�สอด ระหว�าง

การไฟฟxาฝzายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) 
: ชท. 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบสัญญาการ
ใช�โครงข;ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.พิษณุโลก๒-สฟ.แม;สอดระหว;างการไฟฟ�า 
ฝRายผลิตแห;งประเทศไทย และบริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  ด�านกิจการโทรคมนาคม       
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 อนึ่ง  ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ)  ขอสงวนความเห็นโดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒  เรื่อง สัญญาการใช�โครงข;ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.พิษณุโลก๒-
สฟ.แม;สอด ระหว;างการไฟฟ�าฝRายผลิตแห;งประเทศไทย และบริษัท เอแอลที 
เทเลคอม จํากัด (มหาชน) 

 



๒๔ 
 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๐๑๕ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม   
                               ๒๕๖๐ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๒ ดังนี้ 

“ผมยังไม;อาจให�ความเห็นชอบสัญญาการใช�โครงข;ายโทรคมนาคม ระหว;าง
ผู�รับใบอนุญาต คือ การไฟฟ�าฝRายผลิตแห;งประเทศไทย กับบริษัท เอแอลที 
เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ในกรณีนี้ได� เนื่องจากในการตรวจพิจารณาสัญญา
ของสํานักงาน กสทช. ท่ีดําเนินการโดยสํานักโครงข;ายพ้ืนฐาน การใช�และ
เชื่อมต;อโครงข;าย (ชท.) เปKนการพิจารณาเพียงรายละเอียดในสัญญาการใช�
โครงข;ายฯ เฉพาะฉบับนี้  โดยมิได�เปรียบเทียบกับเนื้อหาสัญญาการใช�
โครงข;ายฯ ฉบับอ่ืนๆ ท่ีผู�รับใบอนุญาต คือการไฟฟ�าฝRายผลิตแห;งประเทศไทย 
ได�ทําไว�กับผู�ประกอบกิจการรายอ่ืนๆ ซ่ึงมีเปKนจํานวนมาก โดยเฉพาะในส;วน
การกําหนดอัตราค;าตอบแทนการใช�โครงข;ายฯ รวมไปถึงเนื้อหาในส;วน
เอกสารแนบท�ายของสัญญาของผู�รับใบอนุญาต ดังนั้น ผลการพิจารณาของ 
ชท. จึงยังไม;มีหลักประกันและไม;มีความน;าเชื่อถือเพียงพอท่ีจะรับรองได�ว;า
สัญญาในกรณีนี้เปKนไปตามมาตรา ๒๗ (๒) แห;งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และข�อ ๔๗ ประกอบข�อ ๒๗ (๒) และ ๒๗ 
(๕) ของประกาศการใช�และเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖        
ท่ีกําหนดให�สัญญาการใช�โครงข;ายโทรคมนาคมของผู�รับใบอนุญาตจะต�องไม;มี
ลักษณะเลือกปฏิบัติ แบ;งแยก หรือกีดกันผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืน ท้ังนี้ หาก
เทียบเคียงแนวทางการตรวจสอบสัญญาการใช�โครงข;ายโทรคมนาคมของ
สํานัก ชท. กับกรณีการตรวจสอบสัญญาการขายส;งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
(สัญญา MVNO) โดยสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (มท.) จะพบว;า สํานัก มท. 
ได�ดําเนินการตรวจสอบเนื้อหาของสัญญาอย;างละเอียดว;าผู�รับใบอนุญาตท่ีมี
โครงข;ายโทรคมนาคมมีการกําหนดเง่ือนไขในสัญญา โดยเฉพาะในส;วนอัตรา
ค;าตอบแทนการใช�โครงข;ายฯ แตกต;างกันอย;างไรหรือไม; ซ่ึงถือได�ว;าสํานัก 
มท. ได�ดําเนินการตรวจสอบสัญญาการขายส;งบริการฯ เปKนไปตามข้ันตอน
ทางกฎหมายอย;างครบถ�วน ในขณะท่ีการตรวจสอบสัญญาการใช�โครงข;ายฯ 
ของ ชท. นั้นยังไม;ครบถ�วนสมบูรณ!ตามข้ันตอนทางกฎหมาย ซ่ึงเรื่องดังกล;าว
อยู;ในวิสัยท่ีสามารถดําเนินการได� และผมก็ได�ต้ังข�อสังเกตในประเด็นนี้มาเปKน
ระยะเวลายาวนานระดับหนึ่งแล�ว แต;ยังคงไม;มีการแก�ไขปรับปรุง  

นอกจากนี้ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. โดยสํานัก ชท. อ�างว;า ผู�รับใบอนุญาต
ได�เปEดเผยสัญญาการใช�โครงข;ายโทรคมนาคมเปKนการท่ัวไปแล�วนั้น จากการ
ตรวจสอบเว็บไซต!ของผู�รับใบอนุญาตในข้ันตอนการกลั่นกรองของผม
http://www3.egat.co.th/egattelecom/tsbf/index.php?option=com_content 
&view=article&id=52) กลับไม;พบว;ามีการเปEดเผยสัญญาการใช�โครงข;ายฉบับ
ดังกล;าวแต;อย;างใด จึงเปKนกรณีท่ีผู�รับใบอนุญาตยังมิได�ทําตามหน�าท่ีท่ีต�อง
เปEดเผยสัญญาการใช�โครงข;ายโทรคมนาคมของตนเองเปKนการท่ัวไป ตามท่ี
กําหนดไว�ในมาตรา ๒๙ แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 



๒๕ 
 

พ.ศ. ๒๕๔๔ และข�อ ๔๗ ประกอบข�อ ๒๘ วรรคสอง ของประกาศการใช�และ
เชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงท่ีผ;านมาผมมีข�อสังเกตใน
ประเด็นดังกล;าวมาโดยตลอดเช;นกันว;า ผู�รับใบอนุญาตมิได�เปEดเผยสัญญาการ
ใช�โครงข;ายโทรคมนาคมต;อสาธารณะ หรือเปEดเผยสัญญาการใช�โครงข;าย            
ไม;ครบถ�วน ดังนั้น สํานักงาน กสทช. ต�องปรับปรุงเรื่องการตรวจสอบการ
เปEดเผยสัญญาดังกล;าวให�มีความถูกต�องครบถ�วน โดยไม;ควรกล;าวอ�างอย;าง
เลื่อนลอย รวมท้ังต�องดําเนินมาตรการบังคับผู�รับใบอนุญาตให�ดําเนินการ
เปEดเผยสัญญาการใช�โครงข;ายฯ ให�เปKนไปตามข�อกําหนดทางกฎหมายอย;าง
ครบถ�วนก;อนเสนอคณะกรรมการเพ่ือให�ความเห็นชอบด�วย”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : สัญญาการใช-โครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างการไฟฟxานครหลวง และบริษัท 

ยูไนเต็ด อินฟอร�เมช่ัน ไฮเวย� จํากัด : ชท.  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบสัญญาการใช�โครงข;ายโทรคมนาคม ระหว;างการไฟฟ�านครหลวง และ

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร!เมชัน่ ไฮเวย! จํากัด ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง สัญญาการใช�โครงข;ายโทรคมนาคม ระหว;างการไฟฟ�านครหลวง 
และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร!เมชั่น ไฮเวย! จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : สัญญาการใช-โครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน  
  จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมช่ัน ไฮเวย� จํากัด : ชท.  
   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบสัญญาการใช�โครงข;ายโทรคมนาคม ระหว;างบริษัท โทเท่ิล  แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร!เมชั่น ไฮเวย! จํากัด  ตามผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง สัญญาการใช�โครงข;ายโทรคมนาคม ระหว;างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร!เมชั่น ไฮเวย! จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ แจ�งข�อมูลเพ่ิมเติมพร�อมต้ังข�อสังเกตว;า ในชั้นการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ได�ให�ความเห็นชอบเรื่องนี้โดยมีเง่ือนไขว;า 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. แจ�งว;าได�มีการตรวจสอบเปรียบเทียบอัตราค;าตอบแทน    
การใช�โครงข;ายกับสัญญารายอ่ืน  ๆแล�ว ขอให�แสดงข�อมูลในชั้นการพิจารณาของ       
ท่ีประชุม กสทช. ด�วย  ซ่ึงพบว;ายังไม;ได�ดําเนินการ  ดังนั้นเห็นควรดําเนินการ
ต;อไปในทุกเรื่องท่ีเปKนเรื่องลักษณะเดียวกันนี้ 



๒๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บันทึกแก-ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม  ครั้งท่ี ๑ ระหว�าง 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท ทริปเป|ลที บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน) 
: ชท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบบันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ 
ระหว;าง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท ทริปเปEลที บรอดแบนด! จํากัด 
(มหาชน) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑ ระหว;าง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  และบริษัท ทริปเปEลที บรอดแบนด! 
จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : บันทึกแก-ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒ ระหว�าง 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
: ชท.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบบันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒ 

ระหว;าง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๖  เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒ ระหว;าง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : บันทึกแก-ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม  ครั้งท่ี ๑ ระหว�าง 

บริษัท ทริปเป|ลที บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท.  
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบบันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ 
ระหว;าง บริษัท ทริปเปEลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 



๒๗ 
 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑ ระหว;าง บริษัท ทริปเปEลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : บันทึกแก-ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๕ ระหว�างบริษัท 

โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท.  
  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบบันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๕ 

ระหว;างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๕  ระหว;างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  และบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : การจัดสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล�นข้ันกลาง และ ข้ันสูง : บท. 
    
มติท่ีประชุม อนุมัติให�สมาคมวิทยุสมัครเล;นแห;งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ! จัดการสอบ

เพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล;นข้ันกลางและข้ันสูง ในปq ๒๕๖๑ 
โดยใช�หลักสูตรและวิธีการท่ีกําหนดตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาต
และกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล;น ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง การจัดสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล;น 
ข้ันกลาง และข้ันสูง 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๐: รายงานผลการดําเนินการของคณะทํางานกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการ

คืนเงินคงเหลือในระบบให-แก�ผู-ใช-บริการ กรณีการส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาการให-บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี กรณีการดําเนินการคืนเงินคงเหลือ
ในระบบให-แก�ผู-ใช-บริการบนคล่ืนความถ่ี ๙๐๐ MHz ของบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� 
เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) : คณะทํางานกํากับดูแลฯ  รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๒๘ 
 

 ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะทํางานกํากับดูแลและติดตามการ
ดําเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให�แก;ผู�ใช�บริการ กรณีการสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี กรณีการดําเนินการคืน
เงินคงเหลือในระบบให�แก;ผู�ใช�บริการบนคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ของบริษัท 
แอดวานซ! อินโฟร! เซอร!วิส จํากัด (มหาชน)  

๒. ให�ชะลอการดําเนินการตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๙ จนกว;าจะได�ข�อสรุปเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการต;อเงินคงเหลือใน
ระบบของผู�ใช�บริการบนคลื่นความถ่ีย;าน ๑๘๐๐ MHz ด�วย เพ่ือท่ีจะได�ใช�เปKน
แนวทางในการดําเนินการกรณีของการให�บริการบนคลื่นความถ่ีย;าน ๙๐๐
MHz ต;อไป 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง รายงานผลการดําเนินการของคณะทํางานกํากับดูแลและ
ติดตามการดําเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให�แก;ผู�ใช�บริการ กรณีการสิ้นสุด
การอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี กรณีการ
ดําเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให�แก;ผู�ใช�บริการบนคลื่นความถ่ี  ๙๐๐ MHz 
ของบริษัท แอดวานซ! อินโฟร! เซอร!วิส จํากัด (มหาชน) 

๒.  กสทช. ประวิทย!ฯ ขอให�สํานักงาน กสทช. เร;งรัดดําเนินการจัดทําแนวทางการ
ดําเนินการต;อเงินคงเหลือในระบบของผู�ใช�บริการบนคลืน่ความถ่ีย;าน ๑๘๐๐ MHz 
เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๑: นางสาวอุษณีค� กฤชาภัทร  ร-องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  กรณีประสบป~ญหา    

ไม�สามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใช-บริการได- : รท.   
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม เรื่อง นางสาวอุษณีค! กฤชาภัทร ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
กรณีประสบปrญหาไม;สามารถเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการใช�บริการได�  ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ดําเนินการเปลี่ยนแปลงสัญญาจากการชําระ

ค;าบริการรายเดือนเปKนการชําระค;าบริการล;วงหน�า ตามท่ีผู�ร�องเรียนร�องขอ 
เนื่องจากสัญญาให�บริการกรณีร�องเรียนนี้จะมีผลผูกพันทางกฎหมายต�องได�รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก;อน ตามมาตรา ๕๑ แห;งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และข�อ ๔ ของประกาศ กทช. 
เรื่องมาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กรณีเง่ือนไขใน
โครงการเบอร!สวยคัดพิเศษนี้สัญญายังไม;ได�รับความเห็นชอบจากกรรมการ 
ท้ังนี้ เปKนไปตามมติท่ีประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีเคยให�ไว�ใน
กรณีร�องเรียนของนางสาวบุษยาพร  ลัดดานนท! ร�องเรียน บริษัท เรียล มูฟ 
จํากัด ต�องการยกเลิกบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี  



๒๙ 
 

๒. กรณีสัญญาและเง่ือนไขการรับสิทธิซ้ือเครื่องราคาพิเศษเปKนข�อตกลงระหว;าง
ผู�ใช�บริการและผู�ให�บริการเพ่ือรับสิทธิได�รับส;วนลดค;าเครื่องโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ราคาพิเศษตามที่ได�ตกลงไว� เปKนกรณีที่ไม;อยู;ในอํานาจของ กสทช. และ
สํานักงาน กสทช. ในการพิจารณาดําเนินการได� ตามพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔   

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๑  เรื่อง  นางสาวอุษณีค! กฤชาภัทร  ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
กรณีประสบปrญหาไม;สามารถเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการใช�บริการได� 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๒:  การพิจารณาให-ความเห็นชอบแบบสัญญาใช-บริการโทรศัพท�ของ บริษัท  กสท  

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จํานวน ๔ ฉบับ : มท. 
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบแบบสัญญาใช�บริการโทรศัพท!ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

จํานวน ๔ ฉบับ ได�แก; สัญญาใช�บริการ ๑) CAT SIP-Connect  ๒) CAT hosted 
PBX ๓) CAT one-connect  และ ๔) CAT 2Call Plus ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม             
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง การพิจารณาให�ความเห็นชอบแบบสัญญาใช�บริการโทรศัพท!
ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จํานวน ๔ ฉบับ 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๓: การให-ความเห็นชอบแบบสัญญาการให-บริการโทรคมนาคมโทรศัพท�เคล่ือนท่ี   

MYworld  ประเภทเรียกเก็บค�าธรรมเนียมและค�าบริการล�วงหน-า (Pre-Paid)  
และประเภทเรียกเก็บค�าธรรมเนียมและค�าบริการภายหลัง (Post-Paid) ของ
บริษัท ดาต-า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด : มท. 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบแบบสัญญา
การให�บริการโทรคมนาคมโทรศัพท!เคลื่อนท่ี MYworld ประเภทเรียกเก็บค;าธรรมเนียม
และค;าบริการล;วงหน�า (Pre-Paid) และประเภทเรียกเก็บค;าธรรมเนียมและค;าบริการ
ภายหลัง (Post-Paid) ของบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด  ท้ังนี้ 
ตามมาตรา ๕๑ แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  



๓๐ 
 

    อนึ่ง  มติท่ีประชุมเสียงข�างน�อย  (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง การให�ความเห็นชอบแบบสัญญาการให�บริการโทรคมนาคม
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี MYworld ประเภทเรียกเก็บค;าธรรมเนียมและค;าบริการล;วงหน�า 
(Pre-Paid) และประเภทเรยีกเก็บค;าธรรมเนียมและค;าบริการภายหลัง (Post-Paid) 
ของบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด  

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๐๒๑ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม   
                                  ๒๕๖๐ ขอให�บนัทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๑๓ ดังนี ้

“ ๑) ผมไม;อาจให�ความเห็นชอบต;อข�อสัญญาของบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ 
คอมมิเคชั่น จํากัด ในส;วนท่ีเก่ียวข�องกับการแจ�งขอระงับใช�บริการชั่วคราว
ของผู�ใช�บริการ ท่ีว;า “... ผู�ใช�บริการสามารถขอระงับการใช�บริการได�คราว
ละไม�เกิน ๑๕ วัน โดยการขอระงับใช�ชั่วคราวในแต�ละครั้งต�องห�างกัน        
อย�างน�อย ๑๘๐ วัน” เนื่องจาก แม�ว;าตามข�อ ๒๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จะให�บริษัทฯ        
มีสิทธิกําหนดระยะเวลาข้ันตํ่าหรือข้ันสูงท่ียินยอมให�ผู�ใช�บริการระงับการใช�
บริการโทรคมนาคมชั่วคราวได� แต;ก็เปKนดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีจะ
พิจารณาระยะเวลาระงับบริการชั่วคราวตามความเหมาะสมได�เช;นเดียวกัน 
ซ่ึงโดยหลักปกติของการคิดค;าบริการในบริการโทรคมนาคมคือมีรอบบิลเปKนเดือน 
เช;นเดียวกับท่ีประกาศของคณะกรรมการว;าด�วยสัญญาเรื่อง ให�ธุรกิจการ
ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีเปKนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓ ได�ให�
สิทธิผู�บริโภคสามารถระงับบริการชั่วคราวได�ไม;เกิน ๖ เดือน ดังนั้น ข�อสัญญา
ของบริษัทฯ ท่ีกําหนดให�ผู�ใช�บริการสามารถขอระงับการใช�บริการได�คราวละ 
๑๕ วัน และการขอระงับการใช�บริการแต;ละครั้งต�องห;างกันอย;างน�อย ๑๘๐ วัน 
จึงขัดกับหลักปกติของการใช�บริการท่ีคิดค;าบริการเปKนรายเดือนและไม;
สอดคล�องกับสิทธิท่ีกฎหมายให�การรับรองไว� ท้ังนี้ ผมเห็นว;าบริษัทฯ ควร
เปEดให�ผู�ใช�บริการมีสิทธิขอระงับบริการชั่วคราวได�อย;างน�อย ๑ เดือน และ
ต�องไม;มีเง่ือนไขกําหนดให�การขอระงับการใช�บริการแต;ละครั้งต�องห;างกัน
อย;างน�อย ๑๘๐ วัน 

๒) ข�อสัญญาในส;วนท่ีเก่ียวกับช;องทางการร�องเรียน กรณีมีปrญหา
เก่ียวกับการใช�บริการนั้น ตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและ
พิจารณาเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข�อ ๒๒ กําหนดหน�าท่ีของผู�รับใบอนุญาตต�องจัดให�มีบริการรับแจ�ง
เรื่องร�องเรียนทางโทรศัพท!โดยไม;คิดค;าใช�จ;าย ดังนั้น ช;องทางการร�องเรียน
ทางโทรศัพท!ตามท่ีบริษัทฯ แจ�ง คือ หมายเลข ๐๒-๑๕๐ ๑๕๑๐–๑๑ และ 
๑๘๗๗ นั้น อย;างน�อยบริษัทฯ จะต�องจัดโทรศัพท!หมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง 
ท่ีไม;คิดค;าใช�จ;ายในการร�องเรียนจากผู�ใช�บริการ โดยให�ระบุในแบบสัญญาว;า 



๓๑ 
 

เปKนหมายเลขร�องเรียนทางโทรศัพท!โดยไม; คิดค;าใช�จ;าย เพ่ือแจ�งให�
ผู�ใช�บริการทราบอย;างชัดเจน” 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๔: บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท� 

ท่ีมีเลขหมายนํากลุ�ม ๔ หลัก ประเภทเลขหมายนํากลุ�ม ๑๘๐x สําหรับบริการเก็บ
เงินปลายทาง (Toll Free Service) เพ่ิมเติม : จท. 

  
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท! ท่ีมีเลขหมายนํากลุ;ม ๔ หลัก ประเภทเลขหมาย        

นํากลุ;ม ๑๘๐x สําหรับบริการเก็บเงินปลายทาง (Toll Free Service) เพ่ิมเติม 
จํานวน ๑,๐๐๐ เลขหมาย ให�กับบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด  
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!ท่ีมีเลขหมายนํากลุ;ม ๔ หลัก ประเภทเลขหมายนํากลุ;ม ๑๘๐x 
สําหรับบริการเก็บเงินปลายทาง (Toll Free Service) เพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๕: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
   โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๙๒ ให�แก; บริษัท ศรีอยุธยา 

เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  โดยครบถ�วนต;อไป           
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๕  เรื่อง บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๖: บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท� 
   แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๙๑ ให�แก; บริษัท 

เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)  ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยครบถ�วนต;อไป          
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ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)  ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๗:  ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(ฉบับท่ี ๒) : นท. ปท.๑. ปท.๒  
  
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. พลเอก สุกิจฯ   กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบแนวทางการ
ทบทวนอัตราค;าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ในแนวทางเลือกท่ี ๒ 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

    ๑.๑ รายได�จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม    
             ต้ังแต; ๐ - ๑๐๐ ล�านบาท  อัตราค;าธรรมเนียม ร�อยละ ๐.๑๒๕  
       ๑.๒ รายได�จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
          เกิน ๑๐๐ - ๕๐๐ ล�านบาท   อัตราค;าธรรมเนียม ร�อยละ ๐.๒๕ 
       ๑.๓ รายได�จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
                                             เกิน ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ล�านบาท  อัตราค;าธรรมเนียม ร�อยละ ๐.๕ 
       ๑.๔ รายได�จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
                                         เกิน ๑,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ล�านบาท  อัตราค;าธรรมเนียม ร�อยละ ๐.๗๕ 
   ๑.๕ รายได�จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
                                         เกิน ๑๐,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ ล�านบาท  อัตราค;าธรรมเนียม ร�อยละ ๑.๐ 
         ๑.๖ รายได�จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
                                         เกิน ๒๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ล�านบาท  อัตราค;าธรรมเนียม ร�อยละ ๑.๒๕ 
       ๑.๗ รายได�จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
                                         เกิน ๕๐,๐๐๐ ล�านบาทข้ึนไป   อัตราค;าธรรมเนียม ร�อยละ ๑.๕ 

ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง  

 ๒. เห็นชอบสรุปผลการรับฟrงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;างประกาศ กสทช. 
เรื่อง ค;าธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) และผลการพิจารณา
ของ กสทช. ต;อร;างประกาศดังกล;าว ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร;ใน
เว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป 
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๓. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่องค;าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ( ฉบับท่ี ๒) และให�สํานักงาน กสทช. นําประกาศดังกล;าว 
เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก;อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เพ่ือให�
มีผลบังคับใช�ต;อไป 

 
หมายเหตุ                  ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง ค;าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม   
                               ๒๕๖๐ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๑๗ ดังนี ้

“ผมเห็นชอบในส;วนการกําหนดอัตราค;าธรรมเนียมประกอบกิจการ
โทรคมนาคมอัตราสูงสุดไว�ท่ีร�อยละ ๑.๕ ตามร;างประกาศเดิม และเห็นด�วยว;า
ควรมีการแบ;งเพ่ิมข้ันของรายได�ให�มีการเก็บในอัตราร�อยละ ๑ และ ๑.๒๕ 
ตามทางเลือกท่ี ๒ ท่ีสํานักงาน กสทช. นําเสนอ อย;างไรก็ตาม ผมเห็นว;า          
ช;วงข้ันของรายได�ตามท่ีแบ;งไว�ในทางเลือกท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอนี้ น;าจะ        
ไม;สอดคล�องกับเหตุผลของการทบทวนอัตราค;าธรรมเนียม ท่ีมีจุดต้ังต�นจาก
การท่ีผู�ให�บริการรายใหญ;เห็นว;าควรมีการทบทวนอัตราค;าธรรมเนียมในช;วง
ข้ันของรายได�  ๕,๐๐๐ ล�านบาทข้ึนไป เนื่องจากทางเลือกนี้ มีการไป
ปรับเปลี่ยนช;วงข้ันรายได�ระหว;าง ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ล�านบาทด�วย อีกท้ัง     
ผมเห็นว;าการกําหนดช;วงรายได�ข้ันสุดท�ายไว�ท่ี ๕๐,๐๐๐ ล�านบาทตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ อาจส;งผลกระทบต;อผู�รับใบอนุญาตแต;เพียงรายเดียว
เท;านั้น ซ่ึงอาจมองได�ว;าเปKนการกํากับดูแลท่ีไม;เปKนธรรมในตลาด ท้ังนี้ การออก
กฎเกณฑ!การกํากับดูแลก็เปKนการกําหนดกฎเกณฑ!แต;เพียงฝRายเดียวอยู;แล�ว 
จึงไม;ควรออกกฎท่ีจะกระทบต;อผู�รับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่งเปKนการเฉพาะ 
ดังนั้น ผมจึงเห็นว;ามีทางเลือกการแบ;งช;วงข้ันท่ีเหมาะสมกว;า นั่นคือ ให�คงช;วง
ข้ันรายได�ระหว;าง ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ล�านบาทไว�ท่ีอัตราร�อยละ ๐.๗๕ ดังเดิม 
และปรับเพ่ิมช;วงข้ันรายได�ระดับ ๕,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ ล�านบาท เปKน ๓ อัตรา 
กล;าวคือ รายได� ๕,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ ล�านบาท เรียกเก็บท่ีอัตราร�อยละ ๑.๐ 
รายได� ๑๕,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ ล�านบาท เรียกเก็บท่ีอัตราร�อยละ ๑.๒๕ และ
รายได�เกินกว;า ๓๐,๐๐๐ ล�านบาทข้ึนไป เรียกเก็บท่ีอัตราร�อยละ ๑.๕ ซ่ึงเม่ือ
กําหนดข้ันสูงของรายได�ไว�ท่ี ๓๐,๐๐๐ ล�านบาทเช;นนี้ ก็จะทําให�มีผู�รับ
อนุญาตตกอยู;ในช;วงท่ีจะต�องจ;ายค;าธรรมเนียมในอัตราร�อยละ ๑.๕ ประมาณ 
๓ - ๔ ราย ในขณะท่ีสํานักงาน กสทช. ก็ยังคงมีรายได�เพียงพอต;อการดําเนินงาน 
และนําส;งเปKนรายได�ของรัฐบาลต;อไป ในระดับท่ีใกล�เคียงกับค;าเป�าหมายท่ี
สํานักงาน กสทช. เคยต้ังไว� นั่นคือประมาณ ๔,๐๐๐ ล�านบาท เฉพาะในส;วน
ของรายได�จากค;าธรรมเนียมใบอนุญาต” 
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ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๘: ขอเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ�ายประจําปF พ.ศ. ๒๕๖๐ เก่ียวกับการจัดการและ      
                                  บรหิารองค�กร  ค�าใช-สอย รายการค�าภาษีและค�าธรรมเนียม เปMนรายจ�ายเก่ียวกับ 

ครุภัณฑ� ท่ีดินและส่ิงก�อสร-าง ค�าครุภัณฑ� รายการครุภณัฑ�คอมพิวเตอร� : ทท. 
  
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. นําเรื่องขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ;ายประจําปq  

พ.ศ. ๒๕๖๐  เก่ียวกับการจัดการและบริหารองค!กร ค;าใช�สอย รายการค;าภาษีและ
ค;าธรรมเนียม เปKนรายจ;ายเก่ียวกับครุภัณฑ! ท่ีดินและสิ่งก;อสร�าง ค;าครุภัณฑ! รายการ
ครุภัณฑ!คอมพิวเตอร! เสนอให�คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. พิจารณาให�ความเห็นก;อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา โดยให�เร;ง
ดําเนินการให�ทันเสนอในการประชุมครั้งต;อไป (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

  
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๘  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ;ายประจําปq พ.ศ. ๒๕๖๐  
เก่ียวกับการจัดการและบริหารองค!กร  ค;าใช�สอย  รายการค;าภาษีและค;าธรรมเนียม 
เปKนรายจ;ายเก่ียวกับครุภัณฑ! ท่ีดินและสิ่งก;อสร�าง  ค;าครุภัณฑ! รายการครุภัณฑ!
คอมพิวเตอร!       

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ต้ังข�อสังเกตว;า ๑) กรณีเปKนเรื่องของโครงการเดิมตามแผน
งบประมาณท่ีได�อนุมัติแล�ว แต;เกิดปrญหาเนื่องจากเปKนโครงการท่ีมีมูลค;าค;อนข�างสูง 
จากท่ีเคยต้ังหมวดเปKนค;าจ�างพัฒนาโปรแกรม แต;คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในต้ังข�อสังเกตว;าควรจะต�องเปKนเรื่องการจัดหาพัสดุ จึงเปKนกรณีการต้ัง
ค;าใช�จ;ายผิดหมวด ซ่ึงเปKนเรื่องปกติท่ีเกิดข้ึนได� โดยเฉพาะเม่ือสํานักงาน 
กสทช. ไม;มีคู;มือการปฏิบัติงานด�านการพัสดุท่ีจะช;วยทําให�ทุกสํานักมีความ
เข�าใจเปKนบรรทัดฐานเดียวกัน  ๒) แท�จริงปrญหานี้ควรได�รับการตรวจพบ
ต้ังแต;ในชั้นการจัดทํา TOR โดยสํานักท่ีดูแลด�านการจัดทํางบประมาณควร
จะต�องแจ�งให�สํานักเจ�าของโครงการแก�ไขก;อนการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
จากท่ีประชุม กสทช. ซ่ึงก็จะไม;เกิดเหตุให�ต�องมีการขอปรับเปลี่ยนในภายหลัง
เช;นนี้ โดยท่ีขณะนี้คงเหลือระยะเวลากระชั้นมาก 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๙: สรุปผลการรับฟ~งความคิดเห็นของผู-มีส�วนได-เสียและประชาชนท่ัวไปต�อร�างประกาศ 

กสทช. ท่ีเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร�ท่ีใช-ติดตั้งในรถยนต�  (Vehicle 
Radar) จํานวน ๒ ฉบับ : ทท.  คภ. คท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบสรุปผลการรับฟrงความคิดเห็นของผู�มีส;วนได�เสียและประชาชนท่ัวไป

ต;อร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลกัเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ
เรดาร!ท่ีใช�ติดต้ังในรถยนต! (Vehicle Radar)  และร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ!สาํหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
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ระบบเรดาร!ท่ีใช�ติดต้ังในรถยนต!  (Vehicle Radar) พร�อมผลการพิจารณาของ กสทช. 
ต;อร;างประกาศดังกล;าว ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร;ในเว็บไซต!
ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป 

๒.  ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตให�
ใช�เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร!ท่ีใช�ติดต้ังในรถยนต! (Vehicle Radar)  และร;าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ!สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร!ท่ีใช�ติดต้ังในรถยนต! (Vehicle Radar)  
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําประกาศดังกล;าว เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม
ก;อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต;อไป 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๙  เรื่อง สรุปผลการรับฟrงความคิดเห็นของผู�มีส;วนได�เสียและประชาชน
ท่ัวไปต;อร;างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร!ท่ีใช�ติดต้ังใน
รถยนต!  (Vehicle Radar) จํานวน ๒ ฉบับ 

  
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๒๐: สรุปผลการรับฟ~งความคิดเห็นสาธารณะต�อประกาศหลักเกณฑ�การอนุญาตและ  

 กํากับดูแลการใช-เครื่องวิทยุคมนาคมคล่ืนความถ่ีภาคประชาชน  (Citizen Band :  CB)     
                                  และประกาศท่ีเก่ียวข-อง จํานวน ๔ ฉบับ : คท. ทท. คภ.  
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟrงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;างประกาศหลักเกณฑ!การ

อนุญาตและกํากับดูแลการใช�เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน 
(Citizen Band : CB) และประกาศท่ีเก่ียวข�อง จํานวน ๔ ฉบับ และผลการพิจารณา
ของ กสทช. ต;อร;างประกาศดังกล;าว ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร;ใน
เว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ได�แก; 
๑.๑ ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตและกํากับดูแลการใช�  
      เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถ่ีภาคประชาชน (Citizen Band : CB) 
๑.๒ ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรบัคลื่นความถ่ีภาคประชาชน

ย;านความถ่ี ๗๘ - ๗๙ เมกะเฮิรตซ! 
๑.๓ ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรบัคลื่นความถ่ีภาคประชาชน

ย;านความถ่ี ๒๔๕ - ๒๔๗ เมกะเฮิรตซ! 
 ๑.๔ ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ

อุปกรณ!สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม สําหรับคลื่นความถ่ีภาคประชาชนย;าน
ความถ่ี ๗๘ - ๗๙ เมกะเฮิรตซ! หรือย;านความถ่ี ๒๔๕ - ๒๔๗ เมกะเฮิรตซ! 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
อนุญาตและกํากับดูแลการใช�เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถ่ีภาคประชาชน 
(Citizen Band : CB) ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับคลื่นความถ่ี
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ภาคประชาชนย;านความถ่ี ๗๘ - ๗๙ เมกะเฮิรตซ! ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผน
ความถ่ีวิทยุสําหรับคลื่นความถ่ีภาคประชาชนย;านความถ่ี ๒๔๕ - ๒๔๗ เมกะเฮิรตซ! 
และ ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ!สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม สําหรับคลื่นความถ่ีภาคประชาชนย;านความถ่ี 
๗๘ - ๗๙ เมกะเฮิรตซ! หรือย;านความถ่ี ๒๔๕ - ๒๔๗ เมกะเฮิรตซ! ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. นําประกาศดังกล;าว เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก;อนนําไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต;อไป 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๐  เรื่อง สรุปผลการรับฟrงความคิดเห็นสาธารณะต;อประกาศหลักเกณฑ!
การอนุญาตและกํากับดูแลการใช�เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถ่ีภาคประชาชน
 (Citizen Band : CB) และประกาศท่ีเก่ียวข�อง จํานวน ๔ ฉบับ 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๒๑: การให-ความเห็นชอบแบบสัญญาให-บริการวงจรส่ือสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ

ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) : มท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติแบบสัญญาการให�บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ

ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  
 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน) เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑ และให�แก�ไขปรับปรุงแบบ
สัญญาให�บริการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ และ ให�สํานักงาน 
กสทช. รายงานผลการดําเนินการให�ท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบต;อไป 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๑ เรื่อง การให�ความเห็นชอบแบบสัญญาให�บริการวงจรสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูงภายในประเทศของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๒๒: การพิจารณาข-อเสนอการขายส�งบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบโครงข�ายเสมือน

ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี
แบบโครงข�ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี ้
๑. เห็นชอบข�อเสนอการขายส;งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข;ายเสมือนของ บริษัท 

ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยให�แก�ไขปรับปรุงข�อเสนอให�สอดคล�องตามประกาศ 
กสทช.  เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข;ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖   
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๒.  อนุมัติในหลักการกรณีตรวจสอบข�อเสนอการขายส;งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบ
โครงข;ายเสมือนของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  หากพบว;ามีเนื้อหาไม;เปKนไป
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข;ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และตามท่ีเคยมีมติให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ประกอบการให�ดําเนินการ
แก�ไข ก;อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๒ เรื่อง การพิจารณาข�อเสนอการขายส;งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบ
โครงข;ายเสมือนของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข;ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๒๓: การพิจารณาการแก-ไขปรับปรุงการให-บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท�เคล่ือนท่ี

ของบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด และบริษัท เรียล มูฟ 
จํากัด ตามแนวทางมติ กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ : จท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. นําหนังสือบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค 

จํากัด เรื่อง ขอให�มีการพิจารณาการนําส;งหนังสือแจ�งและสําเนาสัญญาบริการไป
ยังผู�ใช�บริการทุกรายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส! ให�คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม พิจารณาพร�อมกับการพิจารณาเรื่องการแก�ไข
ปรับปรุงการให�บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีของบริษัท แอดวานซ!  
ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และบริษัท เรียล มูฟ จํากัด ตามแนวทางมติ กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต;อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๓  เรื่อง การพิจารณาการแก�ไขปรับปรุงการให�บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีของบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด บริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และบริษัท 
เรียล มูฟ จํากัด ตามแนวทางมติ กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๒๔: แนวทางการสนับสนุนค�าใช-จ�ายในการเช่ือมต�อบริการอินเทอร�เน็ตให-กับ 

ผู-มีรายได-น-อยท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีของการดําเนินโครงการจัดให-มีสัญญาณ
โทรศัพท�เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ : ถท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี ้



๓๘ 
 

๑. เห็นชอบแนวทางการสนับสนุนค;าใช�จ;ายในการเชื่อมต;อบริการอินเทอร!เน็ตให�กับ     
ผู� มีรายได�น�อยท่ีอาศัยอยู; ในพ้ืนท่ีของการดําเนินโครงการจัดให� มีสัญญาณ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีและบริการอินเทอร!เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ จํานวนประมาณ 
๓,๙๒๐ หมู;บ�าน เปKนระยะเวลา ๓ ปq โดยจะเริ่มสนับสนุนเม่ือโครงการเริ่มดําเนินการ
ต้ังแต;เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เปKนต�นไป ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 
๔,๖๘๓.๗๓ ล�านบาท (รวมภาษีมูลค;าเพ่ิม) โดยใช�จ;ายจากวงเงินคงเหลือจ;าย
ภายใต�แผนการจัดให�มีการบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. กําหนดหลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขในการ
สนับสนุนค;าใช�จ;ายในการเชื่อมต;อบริการอินเทอร!เน็ตให�กับผู�มีรายได�น�อยท่ีได�
ลงทะเบียนเพ่ือรับสวัสดิการของรัฐ ท่ีอาศัยอยู;ในพ้ืนท่ีของการดําเนินโครงการ
จัดให�มีสัญญาณโทรศัพท!เคลื่อนท่ีและบริการอินเทอร!เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ี
ชายขอบ และประสงค!จะสมัครใช�บริการอินเทอร!เน็ตความเร็วสูง โดยอัตรา
ค;าบริการในการสนับสนุนจะต�องมีความสอดคล�องตามเง่ือนไขของสัญญา
โครงการฯ จํานวน ๕ สัญญา ซ่ึงจะต�องไม;เกิน ๒๐๐ บาทต;อเดือนต;อครัวเรือน 
บนความเร็วในการให�บริการ ๓๐/๑๐ Mbps แต;ไม;รวมถึงครัวเรือนท่ีอาศัยอยู;
ในพ้ืนท่ีท่ีเชื่อมต;อบริการอินเทอร!เน็ตด�วยเทคโนโลยีดาวเทียม โดยสํานักงาน 
กสทช. จะดําเนินการประกาศรายชื่อหมู;บ�านเป�าหมายต;อไป 

๓. ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือเปKนการสนับสนุนและ
เตรียมความพร�อมให�แก;ประชาชนท่ีอาศัยอยู;ในหมู;บ�านชายขอบ จํานวนประมาณ 
๓,๙๒๐ หมู;บ�าน ให�สามารถใช�งานและใช�ประโยชน!จากบริการอินเทอร!เน็ต
ความเร็วสูงท่ี กสทช. ได�จัดเตรียมไว�ให�ในครั้งนี้ได�อย;างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ให�เตรียมศึกษาผลกระทบ (Impact) ท่ีจะเกิดข้ึนจากการจัดให�มีบริการ
อินเทอร!เน็ตความเร็วสูงและการสนับสนุนค;าใช�จ;ายในการเชื่อมต;อบริการ
อินเทอร!เน็ตให�กับผู�มีรายได�น�อยท่ีอาศัยอยู;ในพ้ืนท่ีของการดําเนินโครงการจัด
ให�มีสัญญาณโทรศัพท!เคลื่อนท่ีและบริการอินเทอร!เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ 
จํานวนประมาณ ๓,๙๒๐ หมู;บ�าน และนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาต;อไป 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๔  เรื่อง  แนวทางการสนับสนนุค;าใช�จ;ายในการเชื่อมต;อบริการอินเทอร!เน็ต
ให�กับผู�มีรายได�น�อยท่ีอาศัยอยู;ในพ้ืนท่ีของการดําเนินโครงการจัดให�มีสัญญาณ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีและบริการอินเทอร!เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ  มีข�อสังเกตในประเด็นท่ีเก่ียวข�องดังนี้  ๑) ควรมีการเตรียมการ
สร�างความตระหนักและการรู�เท;าทันการใช�งานอินเทอร!เน็ตให�แก;ประชาชนใน
พ้ืนท่ีท่ีจะเปEดบริการ เพ่ือให�การใช�งานมีประโยชน!เต็มท่ีและเปKนไปอย;างปลอดภยั 
๒) เห็นด�วยท่ีจะสนับสนุนเฉพาะผู�มีรายได�น�อยท่ีข้ึนทะเบียนไว�กับกระทรวงการคลัง 
๓) ต�องสนับสนุนเฉพาะรายท่ีมีการใช�บริการจริง ซ่ึงจะต�องมีการตรวจสอบให�
ชัดเจน ๔) ควรมีการติดตามประเมินผลว;าการใช�บริการก;อให�เกิดประโยชน!ต;อ



๓๙ 
 

ชุมชนและสมาชิกในชุมชนอย;างไร  เพ่ือใช�เปKนข�อมูลในการพัฒนาแผนต;อไป 
๕) ให�สํานักงาน กสทช. นําข�อสงัเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผ;นดินไปพิจารณา
ดําเนินการในส;วนท่ีสามารถทําได� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   : เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ :  แผนการตรวจสอบภายในประจําปFงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสํานักงาน กสทช. 

(เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) : ภบ. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปqงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสํานักงาน กสทช. 

(เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑  เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจําปqงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ
สํานักงาน กสทช. (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ แสดงความเห็นว;า ฝากให�พิจารณาเพ่ิมเติมในส;วนของระบบ
การเบิกจ;ายเงินท่ีทําให�มีการซ;อนหรือมีการเบิกเกินได� จนเกิดเปKนปrญหาใหญ;
ข้ึนมา ถ�าหากเปKนไปได�อาจจะต�องทบทวนระบบเหล;านี้ให�มีความรัดกุมมาก
ยิ่งข้ึน เพราะปรากฏว;าหน;วยงานตรวจสอบภายในไม;สามารถตรวจพบปrญหา 
ส;วนหน;วยงานภายนอกก็ใช�เวลานานกว;าจะตรวจพบ จึงขอให�นํากรณีดังกล;าว
มาศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาหาแนวทางการตรวจสอบหรือพัฒนาระบบให�มี
ความรัดกุมมากยิ่งข้ึน   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปF ๒๕๖๐ : ยย.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร;างเค�าโครงรายงานการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปq ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ให�

สํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปq ๒๕๖๐ 
โดยมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. กํากับดูแลการจัดทํารายงานฯ เพ่ือให�เปKนไปตาม
มาตรา ๗๖ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให�แล�วเสร็จภายในกรอบเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒  เรื่อง  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปq ๒๕๖๐ 
 
 



๔๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ :  สรุปผลการรับฟ~งความคิดเห็นของผู-มีส�วนได-เสียและประชาชนท่ัวไปต�อร�างประกาศ กสทช. 
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได-รับการยกเว-นไม�ต-องได-รับ
ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ : ทท. ทส. คภ. คท. 
 

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

 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟrงความคิดเห็นของผู�มีส;วนได�เสียและประชาชนท่ัวไป       
ต;อร;างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ี
ได�รับการยกเว�นไม;ต�องได�รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ และผลการพิจารณาของ กสทช. ต;อร;างประกาศ กสทช. ดังกล;าว 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร;ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและ
สถานีวิทยุคมนาคมท่ีได�รับการยกเว�นไม;ต�องได�รับใบอนุญาต  ตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําประกาศดังกล;าว 
เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก;อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�
มีผลบังคับใช�ต;อไป  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๓  เรื่อง สรุปผลการรับฟrงความคิดเห็นของผู�มีส;วนได�เสียและประชาชน
ท่ัวไปต;อร;างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ี
ได�รับการยกเว�นไม;ต�องได�รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔   :  เรื่องค-างการพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑: ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยการสนับสนนุการจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริมและสนับสนนุ

การดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : นย. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�ถอนวาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง ร;างระเบียบ กสทช. ว;าด�วยการสนับสนุน

การจัดกิจกรรมท่ีส;งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน 
กสทช. พ.ศ. ....  ออกไป ตามท่ี เลขาธิการ กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ :    รายงานผลการตรวจสอบข-อเท็จจริงกรณีการให-บริการไลน�โมบาย (Line Mobile) : มท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.          

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบรายงานผลการศึกษาของคณะทํางานตรวจสอบข�อเท็จจริงกรณีการ

ให�บริการไลน!โมบาย (Line Mobile) โดยเห็นว;าจากข�อเท็จจริงท่ีปรากฎในชั้นนี้ 



๔๑ 
 

การให�บริการไลน!โมบาย (Line Mobile) เปKนการให�บริการโดยบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามของ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด มิใช;เปKนการให�บริการโดยบุคคลอ่ืนหรือบริษัท        
ไลน! คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ในลักษณะท่ีเปKนการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง หรือ MVNO   

   ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการดังนี้ 
       ๒.๑ มีหนังสือแจ�งให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด เพ่ือให�ดําเนินการแก�ไข

ปรับปรุงการให�บริการไลน!โมบาย (Line Mobile) ให�เปKนไปตามกฎหมาย
และประกาศของ กสทช. ในเรื่องต;างๆ ได�แก; ๑) การลงทะเบียนผู�ใช�บริการ 
(ซิมการ!ด) ให�เปKนไปตามข�อกําหนดตามมาตรฐานกระบวนการพิสูจน!
ตัวตนผู�ใช�บริการ ๒) ดําเนินกระบวนการโอนย�ายเลขหมายสําหรับผู�ใช�บริการ
ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ให�มีลักษณะดังเช;นการเปลี่ยนรายการ
ส;งเสริมการขายภายในบริษัทเดียวกัน มิใช;การย�ายค;ายเบอร!เดิม และ  
๓) แก�ไขปรับปรุงพฤติกรรมการให�บริการเพ่ือให�ผู�บริโภคเข�าใจโดยชัด
แจ�งว;า บริการไลน!โมบายเปKนการให�บริการของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด เช;น การโฆษณาผ;านสื่อประชาสัมพันธ!ในทุกช;องทาง เว็บไซต!ท่ีเปKน
ช;องทางการซ้ือซิมการ!ด และติดต;อบริการ การใช�ชื่อโครงข;าย (Network 
Name) เปKนต�น 

  ท้ังนี้ หากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ไม;ดําเนินการแก�ไขปรับปรุงในเรื่อง
ดังกล;าวให�ดําเนินมาตรการบังคับทางปกครองแก;บริษัทต;อไป และให�
สํานักงาน กสทช. ติดตามและรายงานผลต;อ กสทช. เปKนระยะๆ ทุก ๑ เดือน  

 ๒.๒ ให�สํานักงาน กสทช. ติดตามตรวจสอบข�อเท็จจริงการให�บริการไลน!โมบาย
อย;างใกล�ชิด หากปรากฏข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมว;าการให�บริการไลน!โมบายอาจจะ
เข�าข;ายเปKนการให�บริการในลักษณะ MVNO ให�รายงานให� กสทช. ทราบเพ่ือ
พิจารณาต;อไป  

 
หมายเหตุ                ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  
 วาระท่ี ๕.๔.๒  เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข�อเท็จจริงกรณีการให�บริการไลน!  โมบาย  

(Line Mobile) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ :   เรื่องอ่ืนๆ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ : โครงการก�อสร-างและตกแต�งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห�งใหม� : พย. 
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง โครงการก;อสร�างและตกแต;ง

ภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห;งใหม; ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ เพ่ือให�กรรมการได�ศึกษาในรายละเอียด และให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอ 
ท่ีประชุมพิจารณาในครั้งต;อไป 



๔๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ : ประธาน กทค. มีบัญชาให-เสนอต�อท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาทบทวนมติ 
กทค.  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗  

  เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานกํากับดูแลและติดตามการ
ดําเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให-แก�ผู-ใช-บริการ กรณีการส้ินสุดการ
อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให-บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี : คณะทํางาน
กํากับดูแลฯ รท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง ประธาน กทค. มีบัญชาให�เสนอ
ต;อท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาทบทวนมติ กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๐ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะทํางานกํากับดูแล และติดตามการดําเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให�แก;
ผู�ใช�บริการ กรณีการสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือให�กรรมการ
ได�ศึกษาในรายละเอียด และให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาใน
ครั้งต;อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๓ : ขอบเขตการได-รับอนุญาตเพ่ือให-บริการบนคล่ืนความถ่ี ย�านความถ่ี ๒๓๑๐ – ๒๓๗๐ MHz 

ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : คณะทํางานเพ่ือติดตามและตรวจสอบฯ 
ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๖.๓ เรื่อง ขอบเขตการได�รับอนุญาตเพ่ือให�

บริการบนคลื่นความถ่ี ย;านความถ่ี ๒๓๑๐ – ๒๓๗๐ MHz ของ บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือให�กรรมการได�
ศึกษาในรายละเอียด และให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาในครั้งต;อไป 

 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐          

ให�ท่ีประชุมทราบ พร�อมกล;าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล;าวปEดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.         


