
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 
วันพุธท่ี ๑๔ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

 
_______________________________ 

 
ผู.เข.าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!  มะลิสุวรรณ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๖. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
  
ผู.ไม�เข.าประชุม 
๑. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ ลาป6วย 
  
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 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นายสรวิชช!  ขมะสุนทร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 



 ๒ 
 

๑๐. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักสื่อสารองค!กร 

๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ;มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู.ช้ีแจง 
๑. นางสาวมณีรัตน!  กําจรกิจการ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน! และรักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการสํานัก
การอนุญาตประกอบกิจการโครงข;ายสิ่งอํานวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๒. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน!  
รักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการสํานักกิจการโทรทัศน!        
ในระบบดิจิตอล 

๓. นายจาตุรนต!  โชคสวัสด์ิ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๔. นางสุพินญา  จําปH ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู�อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๖. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท! ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๗. นายวเรศ  บวรสิน ผู�อํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๘. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ ผู�อํานวยการส;วน สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๙. นายบวร  มากนาคา ผู�อํานวยการส;วน สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๐. นายณัฐนนท!  ลี้ศัตรูพ;าย ผู�อํานวยการส;วน สาํนักการอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๑. นางสาวปุณย!สิรี  ฉัตรจินดา ผู�อํานวยการส;วน สาํนักการอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๒. นางสาววงศ!วิภา  กาญจนอุดม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏบัิติการระดับสูง สํานักการอนุญาต

ประกอบกิจการโครงข;ายสิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่อง
วิทยุคมนาคม 

๑๓. นายมนูญ  ดวงคาบแก�ว วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ 

๑๔. นายชวัลวิทย!  ธีระพันธ! นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

๑๕. นางสาวทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

๑๖. นายสุปรีย!  เทียนทํานูล เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึง
และเพ่ือสังคม 

๑๗. นางสาวกชมน  ทวิชศรี นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข;ายสิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 



 ๓ 
 

๑๘. นางสาวณัฐสุดา  อัคราวัฒนา นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๙. นายอลงน!กรณ!  อนุรัตน!พานิช นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ๑ 
๒๐. นายปริญญา  เทศบรรทัด นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริการ

โทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม  
๒๑. นายอธิวัฒน!  รอดงามพงศ! ลูกจ�าง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล;าวเปKดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
 

เม่ือวันจันทร!ท่ี ๑๒ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. พร�อมด�วย กสทช. พันเอก 
ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. 
(นายไตรรัตน!ฯ) และรองเลขาธิการ กสทช. (นายก;อกิจฯ) ได�เข�าร;วมพิธีส;งมอบ
ระบบการลงทะเบียนผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีให�กับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว) ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได�ให�การสนับสนุนเรื่องการพัฒนา
ซอฟแวร!ท่ีพัฒนาจากระบบของ กสทช. ในการลงทะเบียน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว;าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ!สุวรรณ) เปQนประธาน
ในการส;งมอบ ซ่ึงได�รับการต�อนรับอย;างดีจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรี ของ สปป. ลาว ซ่ึงเปQนบรรยากาศของความร;วมมือท่ีดีมาก โดยเปQนผล
จากการดําเนินงานตามบันทึกความร;วมมือ (MOU) ท่ีได�ร;วมลงนามกันต้ังแต;เม่ือ 
๒ ปHท่ีผ;านมา ซ่ึงนับเปQนผลงานท่ีดีของ กสทช.  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๔ มกราคม 

๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
 
 
 



 ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๑  

 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน 

๑๓ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ : ทท. มท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต;งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ กรณีการทดสอบ การจดทะเบียน และการรับรอง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการทดสอบการใช.งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให.

เปล่ียนแปลงการใช.งานคล่ืนความถ่ีหรือเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน 
๕ สถานี) : ปส.๑ 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการ    

มีมติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ 
(จํานวน ๕ สถานี) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : การเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานีของผู.ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๖ สถานี : ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๖ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีเพลงฮิต โดยห�างหุ�นส;วนจํากัด ลูงทุ;งคิดบวก 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง ลูกทุ;งคิดบวก โดยห�างหุ�นส;วนจํากัด ลูงทุ;งคิดบวก 



 ๕ 
 

๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง ก๊ิก FM โดยห�างหุ�นส;วนจํากัด สถานีวิทยุก๊ิกเอฟเอ็ม 
๙๑.๕ เมกะเฮิร!ต 

๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง ท�องถ่ินบ�านรางม;วง โดยห�างหุ�นส;วนจํากัด นิลวิเศษ เรดิโอ 
๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง ดรีมสเตชั่น โดยห�างหุ�นส;วนจํากัด ดรีมสเตชั่น ๒๐๐๔ 
๖. สถานีวิทยุกระจายเสียง บ�านคลองสาร โดยห�างหุ�นส;วนจํากัด ประเทืองปYญญา ๘๙ เรดิโอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

ถึงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว;างวันท่ี 
๔ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วน และไม;ปรากฏประวัติว;ามีการออกอากาศ
ขัดต;อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๔๒ สถานี ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๓๐ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๘ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๔ สถานี 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า ควรจะต�องมีการประเมินผลการทดลอง

ประกอบกิจการฯ เพราะเท;ากับเปQนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ี โดยเฉพาะ
กรณีประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงกฎหมายกําหนดวิธีจัดสรรไว�ไม;
เหมือนกับบริการสาธารณะและบริการชุมชน รวมท้ังควรทบทวนนโยบายเรื่อง
การทดลองประกอบกิจการด�วย เพราะเปQนเพียงมาตรการชั่วคราว จึงไม;ควรใช�ใน
ระยะยาว  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : ร.องเรียนกรณีขอให.บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุBป จํากัด ยกเว.นค�าบริการจํานวน 

๒,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๗๐/๒๕๖๐) : บส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด ยกเว�น

ค;าบริการจํานวน ๒,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๗๐/๒๕๖๐) ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 



 ๖ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด 
ยกเว�นค;าบริการจํานวน ๒,๐๐๐ บาท แท�จริงแล�วเปQนเรื่องท่ีผู�ร�องเรียนขอให�   
คืนเงินประกัน ไม;ใช;ยกเว�นค;าบริการ ซ่ึงถ�าหากได�มีการคืนไปแล�วก็ถือว;าเรื่องยุติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : ร.องเรียนกรณีขอให.บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุBป จํากัด เร�งคืนเงินค�ากล�องรับสัญญาณ 

True Digital HD ๒ New SW ในราคา ๑,๖๙๐ บาท ให.กับผู.ร.องเรียน (เลขท่ี 
๙๗/๒๕๖๐) : บส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด เร;งคืน
เงินค;ากล;องรับสัญญาณ True Digital HD ๒ New SW ในราคา ๑,๖๙๐ บาท 
ให�กับผู�ร�องเรียน (เลขท่ี ๙๗/๒๕๖๐) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผลการดําเนินงานโครงการ
ศูนย�บริการถ�ายทอดการส่ือสารแห�งประเทศไทยและการเบิกจ�ายเงินประจํา
งวดท่ี ๘ (งวดสุดท.าย) : ทบ. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผลการดําเนินงานโครงการ
ศูนย!บริการถ;ายทอดการสื่อสารแห;งประเทศไทยและการเบิกจ;ายเงินประจํางวดท่ี ๘ 
(งวดสุดท�าย) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า กรณีท่ีเสนอเปQนเรื่องของโครงการ USO ด�าน

กิจการโทรคมนาคม แต;ไม;ได�มีการเสนอเรื่องนี้ผ;านการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : รายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ ประจําปV ๒๕๖๐ : 
ทบ. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!สาธารณะ ประจําปH ๒๕๖๐ 
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 



 ๗ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตขอให�สํานักงาน กสทช. ได�ตรวจสอบความถูกต�องของ
ข�อมูล อาทิ ตัวเลขการเบิกจ;ายในหน�า ๑๕ และหน�า ๑๖ ซ่ึงไม;ถูกต�องตรงกัน ท้ังนี้
หากเปQนคนละรายการเบิกจ;ายก็ควรท่ีจะมีรายละเอียดท่ีชัดเจน สําหรับโครงการ
ปH ๒๕๕๖–๒๕๕๘ พบว;าส;วนใหญ;เบิกจ;ายไม;เปQนไปตามแผน มีการยกเลิก/ชะลอ
การดําเนินงาน ซ่ึงอาจจะต�องพิจารณาหาแนวทางแก�ไขปYญหาในลักษณะนี้ 
นอกจากนี้พบว;าโครงการท่ีมีการเบิกจ;ายล;าช�าส;วนใหญ;เกิดจากการแก�ไขเพ่ิมเติม
สัญญา หรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสัญญา ซ่ึงเข�าใจว;าคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยฯ ได�มีความเห็นให�จัดทําระเบียบ หรือ
กําหนดหลักเกณฑ!เก่ียวกับการแก�ไขเพ่ิมเติมหรือการขยายสัญญารับทุนเพ่ิมเติม 
จึงขอฝากพิจารณาว;าจะสามารถดําเนินการได�มากน�อยเพียงใด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : รายงานผลการทดสอบการใช.งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให.

เปล่ียนแปลงการใช.งานคล่ืนความถ่ีหรือเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน 
๑๐ สถานี) : ปส.๑ 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมี

มติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ 
(จํานวน ๑๐ สถานี) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : การแจ.งเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานีของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน�และวิทยุ จํากัด 

ช�องรายการ 7 HD : ปส.๒ 
  
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน!และ

วิทยุ จํากัด ช;องรายการ 7 HD จากนายพลากร สมสุวรรณ เปลี่ยนเปQน นายสมเกียรติ 
เจริญภิญโญยิ่ง โดยมีผลต้ังแต;วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : การแจ.งเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานี บริษัท แม็กซ�มีเดีย ดิจิตอล วิช่ัน จํากัด 

ช�องรายการ Unity TV : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานี บริษัท แม็กซ!มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด 
ช;องรายการ Unity TV จากนายทรงพจน! เอกนิติภูมิ เปลี่ยนเปQน นายธนภัทร ตันเจริญ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 



 ๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : การแจ.งเปล่ียนแปลงกรรมการและผู.อํานวยการสถานีของบริษัท อารมณ�ดี 
เอนเตอร�เทนเม.นท� จํากัด : ปส.๒ 

  
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู�อํานวยการสถานีของบริษัท อารมณ!ดี 

เอนเตอร!เทนเม�นท! จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : ข.อร.องเรียนกรณีขอให.ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง 

“บางรักซอย ๙/๑” ออกอากาศทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช�อง ONE (ช�อง ๓๑) : ผส. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของ

ละครเรื่อง “บางรักซอย ๙/๑” ออกอากาศทางช;องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ช;อง ONE (ช;อง ๓๑) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

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

ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของห.างหุ.นส�วนจํากัด ไทยซีคอน 

ผู.ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีได.รับอนุญาต
มากกว�า ๑ สถานี : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอกสุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช .  ผศ .  ด ร .  ธ วั ชชั ยฯ )  มีม ติ เห็ นชอบตามผลการ พิจ ารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด ไทยซีคอน ได�รับการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ท้ัง ๔ สถานี โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ 
๖ เดือน นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ 

 
 
 



 ๙ 
 

๒. เห็นชอบให�กําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามข�อ ๓๑ (๒) ของประกาศ 
กสทช. เรื่ อง  หลัก เกณฑ!การกํา กับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให�
สํานักงาน กสทช. ออกคําสั่งตักเตือนเปQนลายลักษณ!อักษรให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด 
ไทยซีคอน ดําเนินการแก�ไขหรือย�ายท่ีตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงคนระเหวฯ เฉลิม
พระเกียรติ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๓๙๘ ให�ถูกต�องตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งผลการพิจารณาและสิทธิในการฟsองร�อง
คดีปกครองให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด ไทยซีคอน ทราบเปQนหนังสือภายใน ๗ วันนับแต;วันท่ี 
กสทช. มีมติ รวมท้ังให�บันทึกประวัติการฝ6าฝtนเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงคนระเหวฯ เฉลิมพระเกียรติ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๓๙๘ 
ในระบบฐานข�อมูล เพ่ือใช�เปQนข�อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการในส;วน 
ท่ีเก่ียวข�องต;อไป 

๔. มอบหมายให�สายงานบริหารคลื่นความถ่ี และภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบ
และติดตามการใช�คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงคนระเหวฯ     
เฉลิมพระเกียรติ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๓๙๘ หากพบการกระทําความผิดให�
ดําเนินการบังคับใช�กฎหมายต;อไป 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เนื่องจากถือเปQน
การอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีด�วย ซ่ึงตามกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรไว�เปQนการเฉพาะ
ว;าให�ทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นจึงไม;สมควรใช�มาตรการในลักษณะให�ทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ แต;ควรท่ีจะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี–ผลเสีย ปYญหา–
อุปสรรคของนโยบายนี้ และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจเปQนการถาวรต;อไป ส;วนในเรื่องการ
แก�ไขหรือย�ายสถานท่ีต้ังสถานี เห็นควรให�สํานักงานติดตามตรวจสอบต;อไปว;ามี
การดําเนินการให�ถูกต�องแล�วหรือไม; 

  
หมายเหตุ            ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาต;ออายุการทดลองประกอบกิจการของห�างหุ�นส;วนจํากัด 
ไทยซีคอน ผู�ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีได�รับอนุญาต
มากกว;า ๑ สถานี 

 
 
 



 ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาคําขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห.างหุ.นส�วนจํากัด 
เสียงคนพิทักษ� สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงคนพิทักษ� (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๑๓๔) 
: ปส.๑      

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. ไม;อนุมัติให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด เสียงคนพิทักษ! ได�รับการต;ออายุการทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงคนพิทักษ! 
(รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๑๓๔) คลื่นความถ่ี ๘๙.๗๕ MHz จังหวัดสุรินทร! 
เนื่องจากไม;ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ให�ถูกต�องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี 
๒๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปQนการกระทําท่ีขัดต;อเง่ือนไข
การทดลองประกอบกิจการ 

๒. หากห�างหุ�นส;วนจํากัด เสียงคนพิทักษ! ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอยู;ต;อไป 
ให�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) และยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให�แล�วเสร็จในคราวเดียวกันภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับแต;ได�รับแจ�งผล      
การพิจารณาเปQนหนังสือ ท้ังนี้ หากไม;ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล;าว  
จะถือว;าไม;ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอีกต;อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลง
ทันทีนับแต;วันท่ีครบกําหนด 

๓. ให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิมตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 
อันเนื่องมาจากการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการในข�อ ๒. ด�วยเหตุท่ีการ   
ยื่นคําขอเปQนการปฏิบัติตามเง่ือนไขเรื่องระยะเวลาท่ีกําหนดภายหลัง
กระบวนการพิจารณาคําขอต;ออายุใบอนุญาตแล�วเสร็จ ซ่ึงผู�ยื่นคําขอมิได�มีเจตนา
ยื่นคําขอล;าช�าตามนัยของกฎหมาย  

 
 
 
 
 



 ๑๑ 
 

๔. เห็นชอบให�กําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามข�อ ๓๑ (๒) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให�
สํานักงาน กสทช. ออกคําสั่งตักเตือนเปQนลายลักษณ!อักษรให�ปฏิบัติตามกฎหมาย 
โดยแจ�งให�ระงับการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงคนพิทักษ!    
(รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๑๓๔) ไว�จนกว;าจะได�รับอนุญาตตามกฎหมายว;าด�วยวิทยุ
คมนาคมและหลักเกณฑ!ว;าด�วยการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง 

๕. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส;วนจํากัด เสียงคนพิทักษ! 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาและสิทธิในการฟsองคดีปกครอง รวมท้ังให�สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการ ดังนี้ 
๕.๑ มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน! (คส.) ตรวจสอบข�อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานกรณี
การฝ6าฝtนออกอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงคนพิทักษ! (รหัสสถานี 
๐๗๕๒๐๑๓๔) พร�อมท้ังดําเนินการบังคับใช�กฎหมายตามข้ันตอนต;อไป 

๕.๒ มอบหมายให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง บันทึกประวัติ
การฝ6าฝtนเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
เสียงคนพิทักษ! (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๑๓๔) ในระบบฐานข�อมูล เพ่ือใช�ประกอบ 
การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ และดําเนินการในส;วนท่ีเก่ียวข�อง
ต;อไป 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาคําขอต;ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการของห�างหุ�นส;วนจํากัด เสียงคนพิทักษ! สถานีวิทยุกระจายเสียง
เสียงคนพิทักษ! (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๑๓๔)  

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติในประเด็นของการ
ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิม ว;า สํานักงาน กสทช. จําเปQนต�องตรวจสอบให�เกิด
ความชัดเจนว;าเปQนการยกเว�นโดยอาศัยอํานาจตามประกาศใด ข�อใด และในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจนั้น     
เห็นว;าควรจะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี–ผลเสีย ปYญหา–อุปสรรคของนโยบายนี้ 
และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการ
ทางธุรกิจท่ีชัดเจนแน;นอนต;อไป เนื่องจากการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
เท;ากับเปQนการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีด�วย ซ่ึงตามกฎหมายได�กําหนดวิธีการ
จัดสรรไว�ในกรณีการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจเปQนการเฉพาะ
ว;าให�ทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นจึงไม;สมควรใช�มาตรการในลักษณะให�
ทดลองประกอบกิจการ ซ่ึงเปQนมาตรการลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ 

 



 ๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาคําขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห.างหุ.นส�วนจํากัด 
เทิง เจเอส สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือความมั่นคงเจเอสเรดิโอ (รหัสสถานี 
๑๔๕๒๐๔๐๐) : ปส.๑  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด เทิง เจเอส ได�รับการต;ออายุการทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือความม่ันคงเจเอส
เรดิโอ (รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๔๐๐) โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ 
๖ เดือน นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากปรากฏประวัติการออกอากาศท่ีขัด
ต;อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ ตามข�อ ๒๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. เห็นชอบให�กําหนดเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการเพ่ิมเติม โดยให�       
ห�างหุ�นส;วนจํากัด เทิง เจเอส ยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง
ให�ถูกต�องตามหลักเกณฑ!ท่ีกําหนด โดยจะต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน 
๓๐ วันนับต้ังแต;วันท่ีได�รับแจ�งสิทธิการทดลองประกอบกิจการ 

๓. เห็นชอบให�กําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามข�อ ๓๑ (๒) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให�สํานักงาน กสทช. 
ออกคําสั่งตักเตือนเปQนลายลักษณ!อักษรให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด เทิง เจเอส 
ปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการท่ีกําหนดในข�อ ๒๖ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให�ถูกต�องต;อไป  

๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส;วนจํากัด เทิง เจเอส เพ่ือ
ทราบผลการพิจารณา รวมท้ังให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในเรื่องต;างๆ 
ดังนี้  
๔.๑ ให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง บันทึกประวัติการฝ6าฝtน

เง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการในระบบฐานข�อมูล เพ่ือใช�ประกอบการ
ดําเนินการในส;วนท่ีเก่ียวข�องต;อไป  

 
 
 



 ๑๓ 
 

๔.๒ ให�สํานักงาน กสทช. สํารวจการใช�ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงของผู�ทดลอง
ประกอบกิจการท่ีไม;เปQนไปตามหลักการต้ังชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงตามมติ
ท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ และมติท่ีประชุม 
กสท. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙ พร�อมมีหนังสือแจ�ง
เวียนผู�ทดลองประกอบกิจการดังกล;าวให� ดําเนินการยื่นคําร�องขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงให�ถูกต�องตามท่ีกําหนดต;อไป 

๕. ให�สํานักงาน กสทช. ภาค/เขต ติดตามมาตรการบังคับทางปกครองท่ีกําหนด
ในข�อ ๓. ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือความม่ันคงเจเอสเรดิโอ (รหัสสถานี 
๑๔๕๒๐๔๐๐) อย;างเคร;งครัดเปQนระยะเวลา ๖ เดือนนับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ 
โดยให�มีการสุ;มตรวจอย;างน�อย ๓ ครั้ง ท้ังนี้ หากพบการฝ6าฝtนเง่ือนไขการ
ทดลองประกอบกิจการซํ้าอีก ให�รายงานข�อเท็จจริงและนําส;งเอกสารหลักฐาน
ท่ีเก่ียวข�องแก;พนักงานเจ�าหน�าท่ี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนของ
กฎหมายต;อไป  

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เนื่องจากถือเปQน
การอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีด�วย ซ่ึงตามกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรไว�เปQนการเฉพาะ
ว;าให�ทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นจึงไม;สมควรใช�มาตรการในลักษณะให�ทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ แต;ควรท่ีจะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี–ผลเสีย ปYญหา–
อุปสรรคของนโยบายนี้ และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจเปQนการถาวรต;อไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาคําขอต;ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ของห�างหุ�นส;วนจํากัด เทิง เจเอส สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือความม่ันคงเจเอส
เรดิโอ (รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๔๐๐) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : พิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง    

รักษ�ธรรมชาติ เรดิโอ รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๕๗ กรณีการย่ืนคําขอภายหลัง 
กสทช. มีมติไม�อนุญาตให.ได.รับการต�ออายุการทดลองประกอบกิจการ : ปส.๑ 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 



 ๑๔ 
 

๑. อนุมัติให�ห�างหุ�นส;วนจํากัดรักษ!ธรรมชาติ เรดิโอ ได�รับการต;ออายุใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงรักษ!ธรรมชาติ เรดิโอ 
รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๕๗ เนื่องจากได�ยื่นคําขอและแก�ไขเอกสารประกอบการ
ต;ออายุการทดลองประกอบกิจการให�ถูกต�องตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
(ฉบับท่ี ๒) กําหนดไว� 

๒. อนุมัติให�ห�างหุ�นส;วนจํากัดรักษ!ธรรมชาติ เรดิโอ และห�างหุ�นส;วนจํากัด       
บัวธรรมชาติ ได�รับการต;ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ สําหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียง รักษ!ธรรมชาติ เรดิโอ รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๕๗ และสถานี
วิทยุกระจายเสียงขวัญใจมหาชน รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๐๘๕ ตามมติท่ีประชุม 
กสท. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยให�สถานีวิทยุท้ัง ๒ สถานี 
มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปH นับจากวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑  

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เนื่องจากถือเปQน
การอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีด�วย ซ่ึงตามกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรไว�เปQนการเฉพาะ
ว;าให�ทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นจึงไม;สมควรใช�มาตรการในลักษณะให�ทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ แต;ควรท่ีจะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปYญหา-
อุปสรรคของนโยบายนี้ และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจเปQนการถาวรต;อไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง พิจารณาต;ออายุการทดลองประกอบกิจการของสถานี
วิทยุกระจายเสียง รักษ!ธรรมชาติ เรดิโอ รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๕๗ กรณีการยื่นคําขอ
ภายหลัง กสทช. มีมติไม;อนุญาตให�ได�รับการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู.ทดลอง

ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได.รับใบอนุญาตมากกว�า ๑ 
สถานีข้ึนไป (ข.อมูล ณ วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๑) : ปส.๑  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบให�ต;ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการ
ทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว;า ๑ สถานีข้ึนไป ของนิติบุคคล จํานวน ๙๒ ราย 
จํานวน ๒๑๐ สถานี ซ่ึงได�ยื่นต;ออายุการทดลองประกอบกิจการถูกต�องครบถ�วน
ทุกสถานีแล�ว โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปH เท;ากันทุกสถานี นับจากวันท่ี



 ๑๕ 
 

ใบอนุญาตใบสุดท�ายของผู�ทดลองประกอบกิจการแต;ละรายสิ้นสุดลง ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เนื่องจากถือเปQน
การอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีด�วย ซ่ึงตามกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรไว�เปQนการเฉพาะ
ว;าให�ทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นจึงไม;สมควรใช�มาตรการในลักษณะให�ทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ แต;ควรท่ีจะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปYญหา-
อุปสรรคของนโยบายนี้ และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจเปQนการถาวรต;อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับ
ใบอนุญาตมากกว;า ๑ สถานีข้ึนไป (ข�อมูล ณ วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การย่ืนคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห.างหุ.นส�วนจํากัด 

โรงสีณัฐวุฒิ สถานีบ.านเขาแร.ง รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๓ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตส้ินสุดลง : ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
แก;ห�างหุ�นส;วนจํากัด โรงสีณัฐวุฒิ สถานีบ�านเขาแร�ง รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๓ โดยให�มี
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจาก
มีประวัติการออกอากาศท่ีขัดต;อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําเง่ือนไขในการทดลองประกอบกิจการ ให�แก;ห�างหุ�นส;วนจํากัด โรงสีณัฐวุฒิ 
เพ่ือให�ปฏิบัติตามโดยเคร;งครัด  
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เนื่องจากถือเปQน
การอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีด�วย ซ่ึงตามกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรไว�เปQนการเฉพาะ
ว;าให�ทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นจึงไม;สมควรใช�มาตรการในลักษณะให�ทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ แต;ควรท่ีจะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปYญหา-
อุปสรรคของนโยบายนี้ และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจเปQนการถาวรต;อไป 



 ๑๖ 
 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
ห�างหุ�นส;วนจํากัด โรงสีณัฐวุฒิ สถานีบ�านเขาแร�ง รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๓ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู.ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
: ปส.๑ 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง แก;ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) จํานวน ๙ สถานี โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปH 
นับต้ังแต;วันท่ี กสทช. มีมติ  
 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เนื่องจากถือเปQน
การอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีด�วย ซ่ึงตามกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรไว�เปQนการเฉพาะ
ว;าให�ทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นจึงไม;สมควรใช�มาตรการในลักษณะให�ทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ แต;ควรท่ีจะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปYญหา-
อุปสรรคของนโยบายนี้ และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจเปQนการถาวรต;อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

 
 
 
 



 ๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การพิจารณาคําร.องขอเปล่ียนแปลงข.อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได.รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑. 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๒๑ สถานี 
๒. ไม;อนุมัติให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑ สถานี  
๓. กรณีคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวัดเสาธง อนุมัติให�เปลี่ยนแปลง
เฉพาะท่ีต้ังสถานี ท่ีต้ังเครื่องส;ง ท่ีต้ังสายอากาศ แต;ไม;อนุมัติให�เปลี่ยนแปลง
ชื่อสถานี จํานวน ๑ สถานี 

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เนื่องจากถือเปQน
การอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีด�วย ซ่ึงตามกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรไว�เปQนการเฉพาะ
ว;าให�ทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นจึงไม;สมควรใช�มาตรการในลักษณะให�ทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ แต;ควรท่ีจะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปYญหา-
อุปสรรคของนโยบายนี้ และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจเปQนการถาวรต;อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปV ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง  

สราญรมย� ระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๑๕๗๕ kHz : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปH ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง สราญรมย! 
ระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๑๕๗๕ kHz ท้ังนี้ ให�แจ�งกระทรวงการต;างประเทศเพ่ือขอให�
ปฏิบัติตามข�อ ๑๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการ



 ๑๘ 
 

สําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร;งครัด ในการ
ส;งผังรายการหลักในปHต;อไป  
  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปH ๒๕๖๑ ของสถานี
วิทยุกระจายเสียง สราญรมย! ระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๑๕๗๕ kHz 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปV ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมเจ.าท�า

และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตปeตตานี : 
ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติผังรายการหลัก ประจําปH ๒๕๖๑ ของกรมเจ�าท;า และมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร! วิทยาเขตปYตตานี ได�แก;  
๑.๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมเจ�าท;า ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๑๐๗.๕๐ MHz  
๑.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร! วิทยาเขตปYตตานี 

ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๑๐๗.๒๕ MHz 
๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งกรมเจ�าท;า และมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร! วิทยาเขตปYตตานี เพ่ือขอให�ปฏิบัติตามข�อ ๑๒ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร;งครัด ในการส;งผังรายการหลักในปHต;อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปH ๒๕๖๑ ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงกรมเจ�าท;าและสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย       
สงขลานครินทร! วิทยาเขตปYตตานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การอนุญาตให.กรมประชาสัมพันธ� ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการโทรทัศน� ท่ีไม�ใช.

คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๘ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  

 



 ๑๙ 
 

๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี   
แบบบอกรับสมาชิก แก;กรมประชาสัมพันธ! จํานวน ๘ ช;องรายการ ได�แก;      
๑) สถานีโทรทัศน! PRD ๑ Agriculture TV ๒) สถานีโทรทัศน! PRD ๓ LOCAL TV 
๓) สถานีโทรทัศน! PRD ๔ Energy TV ๔) สถานีโทรทัศน! PRD ๕ Safety TV 
๕) สถานีโทรทัศน! PRD ๖ Quality of life TV ๖) สถานีวิทยุโทรทัศน!แห;ง
ประเทศไทย PRD ๘ Wisdom TV ๗) สถานีโทรทัศน! PRD ๙ Cultural TV 
และ ๘) สถานีโทรทัศน! PRD ๑๐ Travel TV โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปH   
นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปQนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่น
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�กรมประชาสัมพันธ! ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

๒.  มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแลผังรายการ
และเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การอนุญาตให�กรมประชาสัมพันธ! ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๘ ช;องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การอนุญาตให.บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด ประกอบกิจการ

เพ่ือให.บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๓๕ 
ช�องรายการ : ปส.๒ 
 

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท 
ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด จํานวน ๓๕ ช;องรายการ โดยให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๒ ปH นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปQนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการ
ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! 
เน็ทเวอร!ค จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

 
 



 ๒๐ 
 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ โทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
จํานวน ๓๕ ช;องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การอนุญาตให.บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด ประกอบกิจการ

เพ่ือให.บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปfน 
ครั้งแรก จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท ซุปเปอร! 
บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด จํานวน ๒ ช;องรายการ ได�แก; ช;องรายการ 
CNN International และช;องรายการ Cartoon Network โดยให�มีอายุใบอนุญาต 
๑ ปH นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปQนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด ถือปฏิบัติ
โดยเคร;งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ โทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก   
ท่ียื่นขอเปQนครั้งแรก จํานวน ๒ ช;องรายการ 



 ๒๑ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : การอนุญาตให.บริษัท เดอะไรท�โซน จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการโทรทัศน�

ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปfนครั้งแรก ช�องรายการ 
ทริปเปghลเอ ทีวี : ปส.๒ 
 

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท เดอะไรท!โซน 
จํากัด ช;องรายการ ทริปเปK�ลเอ ทีวี โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปH นับแต;วันท่ี 
กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการ
เปQนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให�บริษัท เดอะไรท!โซน จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เดอะไรท!โซน จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปQนครั้งแรก 
ช;องรายการ ทริปเปK�ลเอ ทีวี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : การอนุญาตให.บริษัท พีเอสไอ สาระดี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ FRANCE 24 : 
ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ

โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ 
FRANCE 24 แก;บริษัท พีเอสไอ สาระดี จํากัด โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปH 
นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปQนผู�ให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก ให�บริษัท พีเอสไอ สาระดี จํากัด เพ่ือถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 



 ๒๒ 
 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ โทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท พีเอสไอ สาระดี จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ 
FRANCE 24 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การอนุญาตให.บริษัท ปราการ เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ PKTV CH1 : 
ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ดังนี้  
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ

โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ 
PKTV CH1 แก;บริษัท ปราการ เคเบ้ิล ทีวี จํากัด โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต 
๒ ปH นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปQนผู�ให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ให�บริษัท ปราการ เคเบ้ิล ทีวี จํากัด เพ่ือถือปฎิบัติโดยเคร;งครัด 

๒.  มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ปราการ เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ 
PKTV CH1 

 



 ๒๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : การแจ.งเปล่ียนแปลงกรรมการผู.มีอํานาจกระทําการแทน บริษัท สาคร      
รวยเพ่ิมพูน จํากัด : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทน ของบริษัท 

สาคร รวยเพ่ิมพูน จํากัด  
๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท สาคร รวยเพ่ิมพูน จํากัด 

ให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่น
ความถ่ี โดยเคร;งครัด ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทน 
ให�บริษัทฯ แจ�งให�คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต;วันท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ ให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! (ปส.๒) 
บันทึกข�อมูลดังกล;าวเพ่ือใช�เปQนข�อมูลประกอบการกํากับดูแลต;อไป  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง การแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทน 
บริษัท สาคร รวยเพ่ิมพูน จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : บริษัท เนกซ� สเตป จํากัด ขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ STAR WORLD : 

ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช;องรายการ STAR WORLD 
เปQนชื่อช;องรายการ FOX LIFE  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช;องรายการ 
STAR WORLD 

 
 
 
 
 



 ๒๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุBป จํากัด ขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ จํานวน ๓ ช�อง
รายการ : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช;องรายการ จํานวน ๓ 
ช;องรายการ ดังนี้ 
๑. ช;องรายการ RTL ENTERTAINMENT เปลี่ยนเปQนชื่อช;องรายการ Blue Ant Entertainment 
๒. ช;องรายการ RTL EXTREME เปลี่ยนเปQนชื่อช;องรายการ Blue Ant Extreme 
๓. ช;องรายการ Celestial Classic Movies เปลี่ยนเปQนชื่อช;องรายการ CCM 
  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช;อง
รายการ จํานวน ๓ ช;องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : การเปgดเผยข.อมูลผลการวิเคราะห�ความจําเปfนการใช.คล่ืนความถ่ีและกําหนด

ระยะเวลาในการถือครองคล่ืนความถ่ีในกิจการกระจายเสียง ตามบทบัญญัติ 
มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห�งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ี 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ : ปส.๓    

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค!ฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการ
เปKดเผยข�อมูลผลการวิเคราะห!ความจําเปQนการใช�คลื่นความถ่ีและกําหนด
ระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง ตามบทบัญญัติ 
มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ต;อข�อเรียกร�องของเครือข;ายนักวิชาการและภาคประชาชน รวมถึงสถานี
วิทยุแห;งจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปKดเผยข�อมูลข�อเท็จจริงเก่ียวกับรายละเอียดความจําเปQน       

ในการถือครองคลื่นความถ่ี ตามความเห็นของส;วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน;วยงานของรัฐ ท้ัง ๒๖ หน;วยงาน ดังนี้ 
๑.๑ ข�อมูลส;วนท่ีมีการเปKดเผยเปQนการท่ัวไปต;อสาธารณะของส;วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน;วยงานของรัฐ ประกอบด�วย 
๑) ชื่อหน;วยงาน 
๒) คลื่นความถ่ีท่ีมีการใช�งาน 



 ๒๕ 
 

๓) ภารกิจของหน;วยงาน 
๑.๒ ข�อมูลท่ีได�จากหน;วยงานผู�เปQนเจ�าของข�อมูล เปKดเผยตามความเห็นของ

ส;วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน;วยงานของรัฐ ประกอบด�วย 
๑) รูปแบบการดําเนินการ 
๒) วัตถุประสงค!การนําคลื่นความถ่ีไปใช�ประกอบกิจการกระจายเสียง 
๓) ประโยชน!การใช�คลื่นความถ่ี 
๔) เหตุผลและความจําเปQนในการถือครองคลื่นความถ่ีและผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนหากไม;ได�รับอนุญาตให�ใช�งานคลื่นความถ่ี 
๕) สัดส;วนรายการท่ีเปQนข;าวสารสาระท่ีเปQนประโยชน! 

๒. เห็นชอบการเปKดเผยผลการวิเคราะห!ความจําเปQนการใช�คลื่นความถ่ีและ
กําหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถ่ีของคณะอนุกรรรมการพิจารณา
สัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปQนการใช�คลื่นความถ่ีด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! เฉพาะส;วนท่ีเห็นพ�องกับ กสท. และ กสทช. 
ในประเด็นการใช�คลื่นความถ่ีโดยชอบด�วยกฎหมายและประเด็นการกําหนด
ระยะเวลาการถือครองคลื่นความถ่ี  

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง การเปKดเผยข�อมูลผลการวิเคราะห!ความจําเปQน
การใช�คลื่นความถ่ีและกําหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถ่ีในกิจการ
กระจายเสียง ตามบทบัญญัติ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห;งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรร คลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. กสทช. ประวิทย! มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๑๙๖ ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒๐ ดังนี้ 

“๑. มาตรา ๘๒ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ กําหนดเก่ียวกับการแจ�งรายละเอียดการใช�คลื่นความถ่ีและเหตุแห;ง
ความจําเปQนในการถือครองคลื่นของส;วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน;วยงานของรัฐ 
หรือบุคคลใดก็ตาม โดยให� กสทช. ตรวจสอบความชอบด�วยกฎหมายของการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น “พร�อมท้ังเปดเผยข�อมูลและผลการ
ตรวจสอบให�สาธารณชนทราบ" ดังนั้นเรื่องนี้จึงเปfนกรณีท่ีมีบทบัญญัติของ
กฎหมายกําหนดชัดเจนให.ต.องเปgดเผยท้ังข.อมูลและผลการตรวจสอบอยู;แล�ว 
โดยไม;จําเปQนต�องมีผู�ใดร�องขอ 

 
 



 ๒๖ 
 

เม่ือปรากฏว;ามีหน;วยงานท่ีเก่ียวข�องและภาคประชาชนได�เรียกร�องให� 
กสทช. เปKดเผยรายงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปQนการใช� 
คลื่นความถ่ีฯ ดังนั้น กสทช. จึงมีหน�าท่ีเปKดเผยรายงานดังกล;าวโดยไม;มีความ
จําเปQนต�องพิจารณาว;าจะเปKดเผยข�อมูลส;วนใด หากจะพิจารณาแนวทาง   
การเปKดเผยก็สามารถพิจารณาได�เพียงว;ามีข�อมูลส;วนใดท่ีควรจะต�องปกปKด 
ซ่ึงต�องดําเนินการตามพระราชบัญญัติข�อมูลข;าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
อันมีหลักการสําคัญคือ “เปKดเผยเปQนหลัก ปกปKดเปQนรอง” โดยท่ีมีบทบัญญัติ
เก่ียวกับข�อมูลท่ีไม;ต�องเปKดเผยไว�เปQนการเฉพาะ รวมถึงกฎหมายได�กําหนดวิธี
ปฏิบัติในการท่ีจะไม;เปKดเผยข�อมูลไว�ด�วย กรณีจึงเปQนเรื่องท่ี กสทช. ไม;ได�มี
อํานาจท่ีจะกําหนดแนวทางตามดุลพินิจได� และไม;อาจปฏิบัติขัดต;อกฎหมาย 

๒. ข�อกําหนดเรื่องการเปKดเผยข�อมูลตามบทบัญญัติมาตรา ๘๒ แห;ง 
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุชัดเจนเก่ียวกับ
ข�อมูลท่ีต�องเปKดเผยให�สาธารณชนทราบ ประกอบด�วยท้ังส;วนของข.อมูล
เก่ียวกับการถือครองและใช.ประโยชน�คล่ืนความถ่ีของหน;วยงานต;างๆ ท่ีมี
หน�าท่ีแจ�งแก; กสทช. และผลการตรวจสอบของ กสทช. ซ่ึงท้ังสองส;วนย;อมมี
ความผูกพันกัน ดังนั้น แท�จริงแล�ว กสทช. ควรต�องเปKดเผยข�อมูลท้ังหมดท่ีได�มา 
รวมถึงผลการตรวจสอบข�อมูลนั้นด�วย โดยท่ีเม่ือในกระบวนการตรวจของ 
กสทช. ให�อนุกรรมการฯ เปQนผู�ดําเนินการ ผลการตรวจสอบในชั้นอนุกรรมการฯ 
จึงต�องถูกเปKดเผย การพิจารณาเปKดเผยเฉพาะมติท่ีประชุม กสท. และ กสทช. 
น;าจะไม;ได�ตอบเจตนารมณ!ของบทบัญญัติข�างต�น อีกท้ังมติ กสทช. และ กสท. 
หรือ กทค. เปQนส;วนท่ีมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดเปQนการเฉพาะ ให�ต�อง
เปKดเผยอยู;แล�ว (มาตรา ๒๔ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๓. ในกรณีของกองทัพเรือท่ีพิจารณาไม;เปKดเผยข�อมูลใดๆ โดยมีการอ�าง 
มาตรา ๑๕ (๖) แห;งพระราชบัญญัติข�อมูลข;าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น 
ไม;ชัดเจนว;าเข�าตามประเด็นใด ซ่ึงมีอยู; ๒ ประเด็น ท้ังนี้ หากเปQนไปตาม
ประเด็นแรกท่ีว;าเปQน “ข�อมูลข�าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุ�มครองมิให�
เป�ดเผย” ก็ควรต�องแสดงข�อกฎหมายท่ีให�การคุ�มครองนั้นด�วย แต;หากจะใช�
ประเด็นหลังท่ีว;า “ข�อมูลข�าวสารท่ีมีผู�ให�มาโดยไม�ประสงค#ให�ทางราชการ
นําไปเป�ดเผยต�อผู�อ่ืน” เห็นว;ากรณีของกองทัพเรือเปQนกรณีท่ีไม;เข�าตาม
ลักษณะดังกล;าว ท้ังนี้ การไม;เปKดเผยข�อมูลใดๆ ในส;วนของกองทัพเรือด�วย
การอ�างว;าทําตามความประสงค!ของกองทัพเรือนั้น ฟYงไม;ข้ึน เนื่องจากการ
แจ�งข�อมูลของกองทัพเรือต;อ กสทช. เปQนหน�าท่ีท่ีต�องทําตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย และกฎหมายก็กําหนดให� กสทช. เปKดเผยข�อมูลนั้น จึงไม;ใช;สิทธิใน
ส;วนของกองทัพเรือท่ีจะเปQนผู�พิจารณาว;าจะเปKดเผยข�อมูลดังกล;าวหรือไม; 
และการท่ี กสทช. จะพิจารณาโดยอ�างความประสงค!ของกองทัพเรือ นอกจาก
จะเปQนการปฏิบัติผิดกฎหมายแล�ว ยังอาจเข�าข;ายเปQนการเลือกปฏิบัติด�วย” 



 ๒๗ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : ขอทบทวนแนวทางการสนับสนุนค�าใช.จ�ายในการส�งสัญญาณโทรทัศน�        

ท่ีให.บริการเปfนการท่ัวไปผ�านดาวเทียม : มส. 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ส;งเรื่องขอทบทวนแนวทางการสนับสนุนค;าใช�จ;าย

ในการส;งสัญญาณโทรทัศน!  ท่ี ให�บริการเปQนการท่ัวไปผ;านดาวเทียมให�
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน!พิจารณาให�ความเห็น ก;อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาต;อไป  

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง ขอทบทวนแนวทางการสนับสนุนค;าใช�จ;ายใน
การส;งสัญญาณโทรทัศน! ท่ีให�บริการเปQนการท่ัวไปผ;านดาวเทียม 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตฝากให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบและให�
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองของงาน กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พิจารณา ดังนี้ ๑) การจะพิจารณาทบทวนตามคําขอตามกรณีนี้
เข�าข;ายเปQนการทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. หรือไม; หากเปQนย;อมจะต�อง
ดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบข�อบังคับการประชุมด�วย ๒) โดยส;วนตัว
ไม;ขัดข�องท่ีจะอนุญาตให�ใช�ใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ�งหนี้เปQนหลักฐานในข้ันต�น 
ภายใต�เง่ือนไขว;าจะต�องมีการนําส;งใบสําคัญรับเงินหรือใบเสร็จฉบับจริง
ติดตามมาต;อไป ท้ังนี้ แนวทางท่ีจะพิจารณาอนุญาตกรณีนี้โดยไม;เปQนการ
ทบทวนมติก็คือ อาจยินยอมให�มีการใช�ใบเรียกเก็บเงินประกอบการต้ังเรื่อง
เพ่ือทดรองจ;าย จากนั้นจึงนําใบสําคัญรับเงินมาหักล�างเงินทดรองยืม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๒๒๗/๒๕๕๗ (องค�การกระจายเสียง

และแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย ย่ืนฟuอง กสท. และสํานักงาน กสทช.) 
: มส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี  ๒๒๒๗/๒๕๕๗ หมายเลขแดงท่ี 

๙๐/๒๕๖๑ ระหว;างองค!การกระจายเสียงและแพร;ภาพสาธารณะแห;งประเทศไทย 
ผู�ฟsองคดี กับ กสทช. (กสท. เดิม) ผู�ถูกฟsองคดีท่ี ๑ และสํานักงาน กสทช. ผู�ถูกฟsองคดีท่ี ๒ 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



 ๒๘ 
 

๒. เห็นชอบไม;ให�ยื่นอุทธรณ!คดีปกครองหมายเลขดําท่ี  ๒๒๒๗/๒๕๕๗ หมายเลขแดงท่ี 
๙๐/๒๕๖๑ ระหว;างองค!การกระจายเสียงและแพร;ภาพสาธารณะแห;งประเทศไทย 
ผู�ฟsองคดี กับ กสทช. (กสท. เดิม) ผู�ถูกฟsองคดีที่ ๑ และสํานักงาน กสทช.     
ผู�ถูกฟsองคดีท่ี ๒  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี 
๒๒๒๗/๒๕๕๗ (องค!การกระจายเสียงและแพร;ภาพสาธารณะแห;งประเทศไทย 
ยื่นฟsอง กสท. และสํานักงาน กสทช.) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเพ่ิมเติมจากมติว;า ในประเด็นท่ีศาลมีคําพิพากษา
ชี้ว;าเปQนความขัดอันมีสภาพร�ายแรงทําให�การพิจารณาทางปกครองไม;เปQนกลาง 
นั้น เปQนกรณีสืบเนื่องจาก กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการท่ีพิจารณาเรื่องดังกล;าวได�มีความเห็นและลงมติแย�งแตกต;าง
จากมติคณะทํางาน ซ่ึงได�ลงมติไว�ชัดเจนว;าตรวจสอบแล�วไม;พบว;ามีข�อความ
ตอนไหนเข�ามาตราความผิดตามกฎหมาย แต;เม่ือ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
มีความเห็นแย�งอย;างเปKดเผยในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการว;าเปQนการกระทํา 
ท่ีผิดตามกฎหมาย จนทําให�คณะอนุกรรมการลงมติสวนทางกับมติคณะทํางาน 
ศาลจึงพิเคราะห!ว;ามีความเปQนปฏิปYกษ! เม่ือมาลงมติซํ้าในชั้นต;อๆ มาจึงเปQน
ปYญหา แต;หากเปQนกรณีท่ีมติและความเห็นของแต;ละชั้นการพิจารณามีความ
สอดคล�องกัน ถึงแม�ผู�พิจารณาในแต;ละชั้นจะเปQนคนเดียวกันก็ย;อมเปQนกรณีท่ี
แตกต;างออกไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : การพักใช.หรือเพิกถอนใบอนุญาตสําหรับผู.รับใบอนุญาตไม�ชําระค�าธรรมเนียม

ใบอนุญาตรายปV (รอบบัญชีปV ๒๕๕๙) : นส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. ให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! (ปส.๒) 

และสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข;าย สิ่งอํานวยความสะดวกและ
เครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) ดําเนินการตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐ นําเสนอข�อเท็จจริงและข�อกฎหมายในกระบวนการ
พักใช�หรือเพิกถอนใบอนุญาตสําหรับผู�รับใบอนุญาตท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง
ทางปกครองท่ียังไม;ชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรอบบัญชีปH ๒๕๕๙ หรือชําระ
ไม;ครบถ�วน จํานวน ๘๐ รายการ  

 



 ๒๙ 
 

๒. ให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบข�อมูลผู�รับใบอนุญาตท่ีไม;ได�รับหนังสือแจ�ง
คําสั่งทางปกครอง ซ่ึงมีกรณีเลิกกิจการ ย�ายท่ีอยู; ฯลฯ จํานวน ๔๘ ราย เพ่ือปรับปรุง
ฐานข�อมูลท่ีอยู;และสถานะของผู�รับใบอนุญาตให�เปQนปYจจุบัน รวมถึงดําเนินการ
เก่ียวกับการอนุญาต และดําเนินการตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ต;อไป   

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง การพักใช�หรือเพิกถอนใบอนุญาตสําหรับผู�รับใบอนุญาต 
ไม;ชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปH (รอบบัญชีปH ๒๕๕๙) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : ร.องเรียนกรณี บริษัท ทีวีเพ่ือคุณ จํากัด งดให.สัญญาณโทรทัศน�โดยยังไม�ครบ

กําหนดตามสัญญา (เลขท่ี ๑๑๖/๒๕๖๐) : บส.   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�มีคําสั่งให�บริษัท ทีวีเพ่ือคุณ จํากัด ปฏิบัติตามข�อ ๓๕ ของประกาศ 

กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร;งครัด เนื่องจากฝ6าฝtนหรือไม;ปฏิบัติตามประกาศฯ         
ฉบับดังกล;าว ถือเปQนการกระทําท่ีเปQนการเอาเปรียบผู�บริโภค ตามข�อ ๕ (๗) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปQนการเอาเปรียบผู�บริโภคฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ในกรณีท่ีบริษัทฯ ฝ6าฝtนคําสั่งให�ระงับการกระทําท่ีเปQนการเอาเปรียบผู�บริโภคฯ 
กสทช. จะปรับทางปกครองไม;เกินห�าล�านบาท และปรับอีกวันละไม;เกินหนึ่งแสนบาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ปฏิบัติตามคําสั่ง  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งผู�ร�องเรียนว;า หากไม;พอใจในการแก�ไขปYญหา
และหากประสงค!จะดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัท ทีวีเพ่ือคุณ จํากัด หรือ
กรณีเรียกร�องขอค;าชดเชยซ่ึงไม;อยู;ในอํานาจของ กสทช. ผู�ร�องเรียนสามารถ
นําเรื่องดังกล;าวเข�าสู;การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภค (สคบ.) เพ่ือให�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต;อไป หรือผู�ร�องเรียน 
อาจใช�สิทธิในทางศาลเรียกร�องค;าเสียหายได� 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่องร�องเรียนกรณี บริษัท ทีวีเพ่ือคุณ จํากัด งดให�สัญญาณ
โทรทัศน!โดยยังไม;ครบกําหนดตามสัญญา (เลขท่ี ๑๑๖/๒๕๖๐) 

 
 



 ๓๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : ร.องเรียนกรณีเครือข�ายเฝuาระวังและคุ.มครองผู.บริโภคส่ือ ขอให.ตรวจสอบ
สถานีวิทยุ อีสานมหานคร จังหวัดขอนแก�น โฆษณาผลิตภัณฑ�เกินจริง (เลขท่ี 
๑๐๙/๒๕๖๐) : บส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีเครือข;ายเฝsาระวังและคุ�มครองผู�บริโภคสื่อ 

ขอให�ตรวจสอบสถานีวิทยุ อีสานมหานคร จังหวัดขอนแก;น โฆษณาผลิตภัณฑ!
เกินจริง (เลขท่ี ๑๐๙/๒๕๖๐) เนื่องจากปรากฏข�อเท็จจริงว;าในระหว;างท่ีตรวจสอบ
สถานีวิทยุ อีสานมหานคร จังหวัดขอนแก;น ไม;ได�มีการออกอากาศตามท่ีมีการ
ร�องเรียน  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ภาค ๒ ดําเนินการเฝsาระวังการออกอากาศ
โฆษณาผลิตภัณฑ!เกินจริงของสถานีวิทยุ อีสานมหานคร จังหวัดขอนแก;น 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่องร�องเรียนกรณีเครือข;ายเฝsาระวังและคุ�มครอง
ผู�บริโภคสื่อ ขอให�ตรวจสอบสถานีวิทยุ อีสานมหานคร จังหวัดขอนแก;น 
โฆษณาผลิตภัณฑ!เกินจริง (เลขท่ี ๑๐๙/๒๕๖๐) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;าโดยข�อเท็จจริง กรณีการร�องเรียนนี้เกิดจาก
การตรวจสอบพบการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย แม�ว;าต;อมาสถานีหยุดดําเนินการ
ไปแล�วก็ตาม แต;หากเปQนไปได�ก็ควรจะต�องขอเทปท่ีบันทึกไว�ตามท่ีประกาศ 
กสทช. กําหนด เพ่ือนํามาตรวจสอบว;ามีพฤติการณ!ดังกล;าวในช;วงเวลาตามท่ี
ร�องเรียนจริงหรือไม; ซ่ึงหากไม;ปรากฏพฤติการณ!ตามร�องเรียนก็ถือว;าไม;มีการ
กระทําความผิด แต;ถ�าพบ แม�ต;อมาจะหยุดพฤติการณ!ดังกล;าวไปแล�ว ก็ยังต�อง
ถือว;ามีความผิด ดังนั้นต;อไปอาจจะต�องรัดกุมในการตรวจสอบ โดยจะต�องขอ
หลักฐานเก;าเท;าท่ีบันทึกไว�มาตรวจสอบด�วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : กรณี บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุBป จํากัด แจ.งปรับอัตราค�าบริการ ทรูวิช่ันส� : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 
 
 



 ๓๑ 
 

๑. รับทราบมาตรการชดเชยเยียวยาผู�ใช�บริการ กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด 
แจ�งปรับอัตราค;าบริการ ทรูวิชั่นส! ท่ีบริษัทฯ เสนอ ตามหนังสือท่ี TVG/REC/033/2560 
ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ โดยการเพ่ิมช;องรายการจากเดิมซ่ึงสามารถรับชมได� 
๗๑ ช;องรายการ เปQน ๑๗๐ ช;องรายการ รับชมแพ็กเกจเสริมช;องรายการกีฬา
ฟรี รับชมช;องรายการเพ่ิม (ช;องรายการ True Film HD) ได�รับค;าบริการใน
อัตราเดิมหากสมัครใช�บริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และหากผู�ใช�บริการ
ประสงค!จะยกเลิกบริการเนื่องจากการปรับข้ึนอัตราค;าบริการทรูวิชั่นส! สามารถ
ยกเลิกได�ทันที โดยบริษัทฯ จะคืนเงินค;าบริการตามสัดส;วนจํานวนวันท่ียัง
ไม;ได�รับบริการ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๔ และข�อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง
มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด 
เพ่ือขอให�ปฏิบัติตามประกาศและหลักเกณฑ!ท่ีเก่ียวข�อง ในกรณีท่ีผู�ใช�บริการ
ได�ยกเลิกสัญญา บริษัทฯ ซ่ึงเปQนผู�ให�บริการต�องปฏิบัติตามข�อ ๓๕ ของประกาศ 
กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร;งครัด  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด แจ�งปรับอัตราค;าบริการ 
ทรูวิชั่นส! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : แผนการชดเชยเยียวยาผู.ใช.บริการเพ่ิมเติม กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี 

จํากัด แจ.งยุติการให.บริการช�องรายการ ทางกล�องรับสัญญาณโทรทัศน�
ดาวเทียม Sun Box : บส. 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค!ฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตาม
เอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบมาตรการชดเชยเยียวยาผู�ใช�บริการเพ่ิมเติมของบริษัท ไลฟ�สตาร! จํากัด 

กรณีบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด แจ�งยุติการให�บริการช;องรายการ ทาง
กล;องรับสัญญาณโทรทัศน!ดาวเทียม Sun Box ซ่ึงบริษัทฯ จะดําเนินการเยียวยา
ผู�ใช�บริการ โดยการคืนเงินตามส;วนของแพ็กเกจท่ีไม;ได�รับชมช;องรายการ
ฟุตบอล บาร!เคลย! พรีเมียร!ลีค (ช;อง Stadium ๑–๕, Stadium X) และช;องรายการ
อ่ืนๆ และใช�สิทธิคืนกล;องรับสัญญาณโทรทัศน!ดาวเทียม Sun Box พร�อมขอรับ
เงินคืนตามส;วนของแพ็กเกจท่ีไม;ได�รับชมได� อนึ่ง บริษัทฯ จะคิดค;าเสื่อมราคา
ของกล;องรับสัญญาณโทรทัศน!ดาวเทียม กรณีนี้จึงถือได�ว;าเปQนการเปKดโอกาส



 ๓๒ 
 

ให�ผู�ใช�บริการบอกเลิกสัญญาได�ตามข�อ ๑๕ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ซ่ึงเปQนการสมควรและเพียงพอต;อผู�ใช�บริการ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด 
เพ่ือขอให�ปฏิบัติตามประกาศและหลักเกณฑ!ท่ีเก่ียวข�อง ในกรณีท่ีผู�ใช�บริการ
ได�ยกเลิกสัญญา บริษัทฯ ซ่ึงเปQนผู�ให�บริการจะต�องปฏิบัติตามข�อ ๓๕ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับ
สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร;งครัด  

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง แผนการชดเชยเยียวยาผู�ใช�บริการเพ่ิมเติม กรณี 
บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด แจ�งยุติการให�บริการช;องรายการ ทางกล;องรับ
สัญญาณโทรทัศน!ดาวเทียม Sun Box 

๒. กสทช.ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๑๙๗ ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒๗ ดังนี้ 

“ผมเห็นว;า กสทช. ยังไม;ควรท่ีจะให�ความเห็นชอบมาตรการชดเชย
เยียวยาผู�ใช�บริการเพ่ิมเติมของบริษัท ไลฟ�สตาร! จํากัด ตามท่ีบริษัทฯ เสนอ
ท้ังหมด เนื่องจากมาตรการบางข�อมีรายละเอียดหรือเง่ือนไขอันเปQนการจํากัด
สิทธิหรือเปQนอุปสรรคในการรับสิทธิของผู�บริโภคมากเกินไป โดยเฉพาะใน
ประเด็นดังต;อไปนี้ 

๑) การกําหนดให�ผู�ใช�บริการท่ีจะขอรับเงินคืนตามส;วนของแพ็กเกจท่ี
ไม;ได�รับชม รวมท้ังผู�ใช�บริการท่ีจะใช�สิทธิคืนกล;องรับสัญญาณ Sun Box ต�อง
มีใบเสร็จรับเงินการซ้ือแพ็กเกจและการซ้ือกล;อง (แล�วแต;กรณี) มาแสดงเปQน
หลักฐาน ถือเปQนข�อกําหนดท่ีอาจส;งผลเปQนการกีดกันผู�ใช�บริการเปQนจํานวนมาก 
เนื่องจากผู�ซ้ือส;วนใหญ;ย;อมจะไม;ได�เก็บใบเสร็จรับเงินไว� ท้ังนี้ ผมเห็นว;า 
ประเด็นท่ีเปQนสาระสําคัญของเรื่องนี้คือการพิสูจน!ความเปQนผู�ใช�บริการหรือ   
ผู�ซ้ือสินค�า ซ่ึงในกรณีแรก บริษัทฯ ย;อมสามารถท่ีจะตรวจสอบจากระบบ
ทะเบียนของตนได�อยู;แล�ว โดยให�ผู� ซ้ือแพ็กเกจมีหน�าท่ีเพียงแสดงตัวตน   
(บัตรประชาชน) ก็ย;อมจะเพียงพอ ส;วนในกรณีการซ้ือกล;อง บริษัทฯ ก็ควร
เปKดให�มีการแสดงหลักฐานอ่ืนๆ เช;น การแสดงกล;องรับสัญญาณฯ หรือแสดง
เลขรหัสของกล;องฯ เปQนต�น ซ่ึงบริษัทก็สามารถตรวจสอบได�เองเช;นกันว;าเปQน
สินค�าของตนหรือไม; 

 
 



 ๓๓ 
 

๒) การท่ีบริษัทฯ กําหนดให�ผู�ขอรับสิทธิต�องเปQนบุคคลเดียวกับผู�มีชื่อ
ในใบเสร็จรับเงิน เปQนข�อกําหนดท่ีแข็งตัวเกินไป และอาจก;อให�เกิดความ
ยากลําบากต;อการใช�สิทธิหรือการเข�าถึงความเปQนธรรมของผู�บริโภค ท้ังนี้ 
บริษัทฯ ควรเปKดช;องให�มีการมอบอํานาจเพ่ือการติดต;อใช�สิทธิแทน ในลักษณะ
และตามมาตรฐานของการทําธุรกรรมทางแพ;งท่ัวไป 

๓) เนื่องจากตามมาตรการของบริษัทฯ กําหนดว;า บริษัทฯ จะคํานวณ
เงินคืนในส;วนของแพ็กเกจ จากสัดส;วนท่ีได�รับผลกระทบ และคิดค;ากล;องรับ
สัญญาณตามวันท่ีใช�งานจริง หลังจากหักค;าเสื่อมราคาแล�ว ดังนั้น บริษัทฯ 
สมควรท่ีจะระบุเกณฑ!การคํานวณประกอบไว�ด�วย รวมถึงเกณฑ!การคิดค;า
เสื่อมราคาของกล;องฯ 

๔) การกําหนดระยะเวลาในการใช�สิทธิไว�เพียง ๓๐ วัน ระหว;างวันท่ี 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ – ๑๓ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ นั้นสั้นเกินไป ประกอบกับ
ไม;ได�มีการกําหนดเก่ียวกับมาตรการประชาสัมพันธ!เปQนการล;วงหน�าเอาไว�   
แต;อย;างใด จึงไม;ชัดเจนว;าผู�บริโภคจะรับรู�เก่ียวกับสิทธินี้และรู�วิธีการหรือ  
ช;องทางการใช�สิทธิอย;างไร ท้ังนี้เห็นควรท่ีจะมีการกําหนดเก่ียวกับมาตรการ
ประชาสัมพันธ!เปQนการล;วงหน�า โดยกําหนดในเรื่องความกว�างขวาง ความถ่ี 
และระยะเวลาท่ีเหมาะสมไว�ด�วย รวมท้ังขยายระยะเวลาการใช�สิทธิให�
ยาวนานข้ึน 

๕) ควรมีการกําหนดกรอบระยะเวลาท่ีบริษัทฯ จะคืนเงินให�แก;
ผู�บริโภคไว�ให�ชัดเจน ซ่ึงควรจะไม;เกินกว;า ๓๐ วัน 

ผมจึงเห็นว;า ในการให�ความเห็นชอบมาตรการชดเชยเยียวยา
ผู�ใช�บริการเพ่ิมเติมของบริษัทฯ กสทช. สมควรท่ีจะกําหนดเปQนเง่ือนไขให�
บริษัทฯ แก�ไขในประเด็นต;างๆ เหล;านี้ก;อน เพ่ือให�มาตรการชดเชยเยียวยามี
ความเปQนธรรมยิ่งข้ึน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : การอนุญาตให.บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุBป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ NHK WORLD 
TV : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  

 
 
 
 



 ๓๔ 
 

๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท ทรู วิชั่นส! 
กรุ8ป จํากัด ช;องรายการ NHK WORLD TV โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปH นับแต;
วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อม    
แจ�งเง่ือนไขการเปQนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี  
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ 
NHK WORLD TV 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ : การอนุญาตให.บริษัท บันเทิง วาไรตี้ จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ เพลิน : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ

โทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท บันเทิง วาไรต้ี จํากัด 
ช;องรายการ เพลิน โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปH นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปQนผู�ให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท 
บันเทิง วาไรต้ี จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

  



 ๓๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท บันเทิง วาไรต้ี จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ เพลิน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : การอนุญาตให.บริษัท ภูเก็ตเคเบ้ิล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๕ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ

โทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท ภูเก็ตเคเบ้ิล จํากัด 
จํานวน ๕ ช;องรายการ ได�แก; ๑) ช;องรายการ ภูเก็ต 1 ๒) ช;องรายการ ภูเก็ต 2 
๓) ช;องรายการ ภูเก็ต 3 ๔) ช;องรายการ ภูเก็ต 4 และ ๕) ช;องรายการ ภูเก็ต 5 
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปH นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�
สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปQนผู�ให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท 
ภูเก็ตเคเบ้ิล จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๐ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ภูเก็ตเคเบ้ิล จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๕ ช;อง
รายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : การอนุมัติผังรายการหลักประจําปV ๒๕๖๑ (กิจการใช.คล่ืนความถ่ี) : ปส.๒     
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 
 



 ๓๖ 
 

๑. อนุมัติผังรายการหลัก ประจําปH ๒๕๖๑ ของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน!ท่ีใช�คลื่นความถ่ี จํานวน ๒๖ ช;องรายการ  

๒. สําหรับผังรายการหลัก ประจําปH ๒๕๖๑ ของผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
และประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!พภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช;องรายการ 3 HD ช;องรายการ 7 HD และช;องรายการ MCOT HD 
ท่ีประชุมเห็นชอบผังรายการ ห�วงเวลาต้ังแต;วันท่ี ๑ มกราคม–๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ซ่ึงเปQนวันยุติการรับส;งสัญญาณโทรทัศน!ในระบบแอนะล็อกของ       
ช;องรายการ MCOT HD ซ่ึงมีผลให�การได�รับอนุญาตในการนํารายการโทรทัศน!
ในระบบแอนะล็อกมาออกอากาศในระบบดิจิตอลของช;องรายการ 7HD และ
ช;องรายการ 3HD ยุติลง ดังนั้น หลังจากวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บริษัท บีอีซี–
มัลติมีเดีย จํากัด จึงไม;จําเปQนต�องนําเสนอผังเนื้อหารายการเหมือนกับของ
สถานีโทรทัศน!ไทยทีวีสี ช;อง ๓ ในระบบแอนะล็อกอีกต;อไป เพ่ือเปQนสัญลักษณ!
ของการเปลี่ยนผ;านการรับชมโทรทัศน!ดิจิตอลโดยสมบูรณ! จึงมีมติให�ท้ังสอง
ช;องรายการแยกเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ!ช;องรายการออกจากกันอย;างชัดเจน 
และให�สํานักงาน กสทช. แจ�งผู�รับอนุญาตล;วงหน�าเปQนเวลา ๙๐ วัน 

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งเตือนบริษัท แบงคอก บิสสิเนส 
บรอดแคสต้ิง จํากัด (ช;องรายการ NOW) และกรมประชาสัมพันธ! (สถานีวิทยุ
โทรทัศน!แห;งประเทศไทย) เสนอผังรายการหลักประจําปHครั้งต;อไป ล;วงหน�า
ก;อนออกอากาศไม;น�อยกว;า ๑๕ วัน ท้ังนี้เปQนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน  
ข�อ ๑๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการสําหรับการ
ให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖  

๔. มอบหมายให�สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) ดําเนินการ ดังนี้ 
๔.๑ ตรวจสอบการออกอากาศ (Monitor) รายการท่ีผู�รับใบอนุญาตได�แสดง

ข�อมูลการออกอากาศในช;วงเวลารายการท่ีมีเนื้อหาสร�างสรรค!สังคมหรือ
รายการสําหรับเด็กและเยาวชน อย;างน�อยวันละ ๖๐ นาที ระหว;างช;วงเวลา 
๑๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน และระหว;างช;วงเวลา ๐๗.๐๐–๐๙.๐๐ น. 
ในวันเสาร!และวันอาทิตย! ซ่ึงควรเปQนรายการท่ีมีเนื้อหาเหมาะสมและ  
ไม;เปQนภัยต;อการพัฒนา ท้ังด�านสติปYญญา อารมณ! และสังคม ของเด็ก
และเยาวชน 

๔.๒ ติดตามตรวจสอบและเฝsาระวังเนื้อหารายการในช;องรายการหมวดหมู;เด็ก 
เยาวชน และครอบครัว เพ่ือกํากับดูแลให�สอดคล�องกับภาคผนวก ก ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถ่ี 
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ 
ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖  



 ๓๗ 
 

๔.๓ กําหนดหลักเกณฑ!หรือแนวทางการพิจารณารายการสําหรับเด็กและ
เยาวชน หรือรายการท่ีมีเนื้อหาสร�างสรรค!สังคม เพ่ือความชัดเจนในการ
ถือปฏิบัติของผู�รับใบอนุญาต 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๑ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลักประจําปH ๒๕๖๑ (กิจการ
ใช�คลื่นความถ่ี)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ : บริษัท สยามสปอร�ต เทเลวิช่ัน จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืน
ความถ่ี จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!   

เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท สยามสปอร!ต 
เทเลวิชั่น จํากัด ช;องรายการ สยามสปอร!ต นิวส! เลขท่ีใบอนุญาต B1–S21040–0140–56 
และช;องรายการ สยามสปอร!ต ฟุตบอล เลขท่ีใบอนุญาต B1–S21040–0141–56 
ต้ังแต;วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปQนต�นไป ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติ
การกระทําความผิดเพ่ือเปQนข�อมูลในการกํากับดูแลต;อไป 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท สยามสปอร!ต เทเลวิชั่น จํากัด 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการเก่ียวกับค;าธรรมเนียม
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการ
ดําเนินการให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 
รวมท้ังให�แจ�งเตือนกรณีท่ีบริษัทฯ แจ�งขอยกเลิกการให�บริการล;วงหน�าน�อยกว;า 
๓๐ วัน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๒ เรื่อง บริษัท สยามสปอร!ต เทเลวิชั่น จํากัด ขอยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี จํานวน ๒ รายการ 

 
 
 
 
 



 ๓๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ : การลดหย�อนหรือยกเว.นค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปV : นส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยไม;อนุมัติให�สิทธิลดหย;อนหรือ
ยกเว�นค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปH สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปH ๒๕๕๘ แก;
บริษัทอมรินทร! เทเลวิชั่น จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! (บริการทางธุรกิจ หมวดหมู;ท่ัวไปแบบความคมชัดสูง) ช;องรายการ
อมรินทร! ทีวี เอชดี (AMARIN TV HD) เลขท่ีใบอนุญาต B๑–S๒๐๐๓๑–๐๐๐๖–๕๗ 
เนื่องจากมีสัดส;วนรายการท่ีเปQนข;าวสารหรือสาระท่ีเปQนประโยชน!ต;อสาธารณะ
ตลอดท้ังปHไม; ถึงเกณฑ!ได�รับสิทธิลดหย;อนค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปH        
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๓ เรื่อง การลดหย;อนหรือยกเว�นค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปH  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. / คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงาน

 ของ กสทช. ด.านกิจการโทรคมนาคม 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๑๕ ของกรมประชาสัมพันธ� 

: จท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติรับคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๑๕ ของกรมประชาสัมพันธ! 

ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซ่ึงเปQนวันครบกําหนดการอนุญาต
ให�ใช�งานเลขหมายดังกล;าว และให�สงวนการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น 
หมายเลข ๑๕๑๕ ไว�ใช�สําหรับภารกิจเพ่ือประโยชน!สาธารณะ หรือภารกิจพิเศษ
เปQนการเฉพาะ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๑๕ 
ของกรมประชาสัมพันธ! 

 
 
 
 
 



 ๓๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด.านเทคนิคของโครงข�าย
โทรคมนาคม (Mobile Network Code : MNC) สําหรับใช.งานกับระบบ
ติดต�อส่ือสารเครือข�ายไร.สายความเร็วสูงแบบ Long Term Evolution (LTE) 
ของกองทัพอากาศ : จท.  

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด�านเทคนิคของโครงข;าย

โทรคมนาคม (Mobile Network Code : MNC) สําหรับใช�งานกับระบบติดต;อสื่อสาร
เครือข;ายไร�สายความเร็วสูงแบบ Long Term Evolution (LTE) จํานวน ๑ เลขหมาย 
คือ หมายเลข ๑๑ ให�แก;กองทัพอากาศ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รับข�อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคมในประเด็นเรื่องการนําแนวปฏิบัติ
และวิธีการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด�านเทคนิคของโครงข;าย
โทรคมนาคม (Mobile Network Code : MNC) ให�แก;หน;วยงานของรัฐไป
ดําเนินการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหาร
เลขหมายโทรคมนาคมต;อไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง การขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงาน
ด�านเทคนิคของโครงข;ายโทรคมนาคม (Mobile Network Code : MNC)  สําหรับ
ใช�งานกับระบบติดต;อสื่อสารเครือข;ายไร�สายความเร็วสูงแบบ Long Term 
Evolution (LTE) ของกองทัพอากาศ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การแก.ถ.อยคําในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแล

กิจการวิทยุสมัครเล�น : คท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�แก�ไขถ�อยคําในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตและกํากับ

ดูแลกิจการวิทยุสมัครเล;น ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล;มท่ี ๑๓๑ ตอนพิเศษ 
๑๓๗ ง วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน�า ๒๑ บรรทัดท่ี ๔ คําว;า  “Advance Amateur 
Radio Operator” แก�ไขเปQน “Advanced Amateur Radio Operator” ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง การแก�ถ�อยคําในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
อนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล;น 



 ๔๐ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : การอนุญาตให.สมาคมวิทยุสมัครเล�นแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� 

ใช.คล่ืนความถ่ีเพ่ือการแข�งขันกิจการวิทยุสมัครเล�นระดับสากลเปfนการ
ช่ัวคราวประจําปV ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ : คท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม โดยอนุญาตให�สมาคมวิทยุสมัครเล;นแห;งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ! ใช�คลื่นความถ่ีวิทยุ ๓.๕๐๐–๓.๙๐๐ MHz และ ๕๐–๕๔ MHz 
เพ่ือการแข;งขันในรายการวิทยุสมัครเล;นระดับสากลเปQนการชั่วคราว โดยมี
รายละเอียดและเง่ือนไข ดังนี้ 
๑. ให�ใช�ความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการวิทยุสมัครเล;น โดยใช�คลื่นความถ่ีวิทยุ  

๓.๕๐๐–๓.๙๐๐ MHz ในรายการแข;งขันย;านความถ่ีวิทยุ HF และใช�คลื่นความถ่ีวิทยุ 
๕๐–๕๔ MHz ในการแข;งขันย;านความถ่ี VHF โดยมีวันและรายละเอียดตาม
เอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. การใช�ความถ่ีวิทยุในข�อ ๑ หากก;อให�เกิดการรบกวนต;อข;ายสื่อสารท่ีได�รับ
อนุญาตอยู;ก;อนแล�ว จะต�องระงับการใช�งานทันที 

๓. เ ม่ือสถานีวิทยุสมัครเล;นของสมาคมวิทยุสมัครเล;นแห;งประเทศไทย           
ในพระบรมราชูปถัมภ! ดําเนินการแข;งขันในแต;ละรายการแล�วเสร็จ ให�จัดส;ง
รายงานผลการแข;งขันให�สํานักงาน กสทช. ทราบทุกครั้ง 

๔. ให�ใช�สถานีวิทยุสมัครเล;นของสมาคมวิทยุสมัครเล;นแห;งประเทศไทย          
ในพระบรมราชูปถัมภ! สถานีวิทยุสมัครเล;นควบคุมข;ายประจําจังหวัด สถานีวิทยุ
สมัครเล;นขององค!กรวิทยุสมัครเล;น (Club Station) โดยมีพนักงานวิทยุสมัครเล;น
ข้ันกลางและข้ันสูงเปQนผู�กํากับดูแล และสถานีวิทยุสมัครเล;นข้ันกลางและข้ันสูง
เข�าร;วมกิจกรรมดังกล;าวได�โดยให�อยู;ภายใต�การกํากับดูแลของสมาคมวิทยุ
สมัครเล;นแห;งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ! 

๕. อนุญาตให�เฉพาะผู�ท่ีได�รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล;นเท;านั้น ท่ีสามารถ
ทําหน�าท่ีเปQนพนักงานวิทยุสมัครเล;นในงานดังกล;าวได� 

๖. เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีจะนํามาใช�งานดังกล;าว ต�องเปQนเครื่องวิทยุคมนาคมท่ี
ถูกต�องตามกฎหมาย และได�รับใบอนุญาตให�ใช�ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคมจาก
สํานักงาน กสทช. แล�วเท;านั้น  

๗. สมาคมวิทยุสมัครเล;นแห;งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ! ต�องปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล;น 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องโดยเคร;งครัด 

 
 
  



 ๔๑ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง การอนุญาตให�สมาคมวิทยุสมัครเล;นแห;งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ! ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการแข;งขันกิจการวิทยุสมัครเล;นระดับ
สากลเปQนการชั่วคราวประจําปH ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : แจ.งเปล่ียนแปลงการติดตั้งอุปกรณ�ในเส.นทาง สฟ.บางกอกน.อย-สฟ.บ.านดอน 

ของสัญญาการใช.โครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างการไฟฟuาฝ�ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท. 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค!ฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบการแจ�งเปลี่ยนแปลงการติดต้ังอุปกรณ!ใน
เส�นทาง สฟ.บางกอกน�อย– สฟ.บ�านดอน ของสัญญาการใช�โครงข;ายโทรคมนาคม 
ระหว;างการไฟฟsาฝ6ายผลิตแห;งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง แจ�งเปลี่ยนแปลงการติดต้ังอุปกรณ!ในเส�นทาง 
สฟ.บางกอกน�อย-สฟ.บ�านดอน ของสัญญาการใช�โครงข;ายโทรคมนาคม ระหว;าง
การไฟฟsาฝ6ายผลิตแห;งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย! มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๑๙๒ ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๕ ดังนี้ 

“การแจ�งเปลี่ยนแปลงการติดต้ังอุปกรณ!ซ่ึงเปQนส;วนหนึ่งของรายละเอียด
ในสัญญาการใช�โครงข;ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.บางกอกน�อย – สฟ.บ�านดอน 
ระหว;างการไฟฟsาฝ6ายผลิตแห;งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
ยังไม;ครบถ�วนเพียงพอต;อการให�ความเห็นชอบของ กสทช. และอาจยังมี
ข้ันตอนการดําเนินการท่ีไม;สอดคล�องตามมาตรา ๒๗ และ ๒๙ แห;งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�
และเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในบางประเด็น ซ่ึงสมควร
จะต�องดําเนินการให�เสร็จสิ้นก;อน ดังนี้ 

 
 
 



 ๔๒ 
 

๑) ข�อ ๒๘ วรรคแรก ประกอบข�อ ๓๐ และ ๔๗ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช�และเชื่อมต;อโครงข;ายฯ กําหนดให� “ผู�รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข�าย
โทรคมนาคมท่ีให�ใช�โครงข�ายโทรคมนาคมต�องจัดส�งสําเนาสัญญาฯ ให�
คณะกรรมการ ...ภายในสิบวันนับแต�วันท่ีคู�สัญญาทุกฝ3ายได�มีการลงนามใน
สัญญา ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจเรียกให�คู�สัญญาจัดส�งข�อมูลเพ่ิมเติมหรือมาให�
ถ�อยคําก็ได�” ซ่ึงในครั้งนี้ การไฟฟsาฝ6ายผลิตแห;งประเทศไทยได�มีหนังสือ  
ฉบับลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยกําหนดให�การเปลี่ยนแปลงการติดต้ัง
อุปกรณ!โทรคมนาคมดังกล;าวมีผลต้ังแต;วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต;การ
ไฟฟsาฝ6ายผลิตแห;งประเทศไทยเพ่ิงมีหนังสือแจ�งมายังสํานักงาน กสทช.    
เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

กรณีเช;นนี้ ผมได�เคยมีการต้ังข�อสังเกตและกําชับแล�วว;า ให�สํานักงาน 
กสทช. บังคับให�ผู�รับใบอนุญาตต�องปฏิบัติตามท่ีกฎ ระเบียบ และประกาศ
กําหนดไว�อย;างเคร;งครัด เพราะหากมีข�อสัญญาท่ีขัดต;อข�อกฎหมายหรือส;งผล
กระทบให�ผู�ใช�บริการเสียประโยชน! ท่ีประชุม กสทช. จะได�สั่งการให�มีการ
แก�ไขได�ทันต;อสถานการณ! โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติข�อ ๒๙ ของ
ประกาศฉบับเดียวกัน 

๒) มาตรา ๒๙ แห;งพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ และข�อ ๒๘ วรรคสอง ประกอบข�อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช�และเชื่อมต;อโครงข;ายฯ กําหนดให� “ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าท่ีต�องเป�ดเผย
สัญญาการใช�โครงข�ายโทรคมนาคมของตนเองเป8นการท่ัวไป โดยผ�านทาง
เว็บไซต#ของผู�รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข�ายโทรคมนาคม ภายในสิบห�าวันนับแต�
วันท่ีคู�สัญญาทุกฝ3ายมีการลงนามในสัญญา” แต;จากการท่ีผมได�มีการ
ตรวจสอบกรณีต;างๆ ท่ีผ;านมาก็พบว;า ผู�รับใบอนุญาตมิได�เปKดเผยสัญญาการ
ใช�โครงข;ายโทรคมนาคม หรือเปKดเผยสัญญาการใช�โครงข;ายไม;ครบถ�วน ซ่ึง
เปQนอีกประเด็นหนึ่งท่ีได�ต้ังข�อสังเกตมาโดยตลอด และในกรณีนี้ก็เช;นกัน 
กล; าว คือ แม� ว; า  กฟผ .  จะมีการ เปKด เผยสัญญาฉบับ ดังกล; าวแล� ว ท่ี 
http://www3.egat.co.th/egattelecom/tsbf/index.php?option=com
_content&view=article&id=52 แต;ก็ไม;สามารถเปKดดูได�แต;อย;างใด ดังนั้น
จึงมีประเด็นว;า สํานักงาน กสทช. ควรต�องตรวจสอบและกําชับผู�รับใบอนุญาต
ให�ดําเนินการเปKดเผยสัญญาการใช�โครงข;ายฯ ให�เปQนไปตามข�อกําหนดของ
กฎหมายอย;างครบถ�วนก;อนเสนอ กสทช. เพ่ือให�ความเห็นชอบด�วย” 

 
 
 
 
 



 ๔๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : สัญญาใช.โครงข�ายโทรคมนาคมเพ่ือให.บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายใน
โครงการระบบรถไฟฟuามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว�างบริษัท แบงคอก 
เมโทร เน็ทเวิร�คส� จํากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคช่ัน 
จํากัด (๑๘๐๐) : ชท. 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค!ฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบสัญญาใช�โครงข;ายโทรคมนาคมเพ่ือให�
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบรถไฟฟsามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
ระหว;างบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร!คส! จํากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!
แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (๑๘๐๐) ซ่ึงสอดคล�องตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห;ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข�อ ๒๗ 
และข�อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง สัญญาใช�โครงข;ายโทรคมนาคมเพ่ือให�บริการ
โทรศัพท! เคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบรถไฟฟsามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
ระหว;างบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร!คส! จํากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช    
ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (๑๘๐๐) 

๒. กสทช. ประวิทย! มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๑๙๓ ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๖ ดังนี้ 

“ตามท่ีมาตรา ๒๗ (๒) แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และข�อ ๔๗ ประกอบข�อ ๒๗ (๒) และ (๕) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กําหนดให�สัญญาต�องไม;มีลักษณะการเลือกปฏิบัติ แบ;งแยก หรือกีดกันผู�รับ
ใบอนุญาตรายอ่ืน นั้น แต;ในการเสนอเรื่องระเบียบวาระนี้ สํานักงาน กสทช. 
แจ�งมาเพียงว;ามีการตรวจสอบแล�วพบว;าผู�รับใบอนุญาตมีการทําสัญญา      
ใช�โครงข;ายฯ จํานวน ๒ ฉบับ และมีอัตราค;าตอบแทนการใช�โครงข;ายเท;ากัน
ทุกสัญญา ซ่ึงเปQนข�อชี้แจงลอยๆ อันไม;เพียงพอต;อการพิจารณาในประเด็น
ความชอบด�วยกฎหมายของสัญญาได� ท้ังนี้ ผมได�เสนอแนะมาโดยตลอดว;า 
สํานักโครงข;ายพ้ืนฐาน การใช�และเชื่อมต;อโครงข;าย (ชท.) ควรต�องดําเนินการ
ตรวจสอบสัญญาการใช�โครงข;ายฯ ให�เปQนไปในแนวทางเดียวกันกับการ
ตรวจสอบสัญญาของสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (มท.) ท่ีมีการเปรียบเทียบ



 ๔๔ 
 

อัตราค;าตอบแทนการใช�โครงข;ายฯ รวมไปถึงเนื้อหาของสัญญาอย;างละเอียด 
ว;าผู�รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข;ายโทรคมนาคมมีการกําหนดเง่ือนไขในสัญญา
แตกต;างกันหรือไม;อย;างไร เพ่ือให�การตรวจสอบสัญญาการใช�โครงข;ายฯ ของ
สํานักงาน กสทช. เปQนไปตามกฎหมายและมีแนวทางดําเนินการเปQนไปใน
ทิศทางเดียวกัน อย;างไรก็ตาม เม่ือสํานักงาน กสทช. มิได�แนบเอกสาร
หลักฐานท่ีสามารถยืนยันได�ว;าได�มีการตรวจสอบสัญญาแล�ว และสาระของ
สัญญาไม;มีประเด็นใดขัดต;อกฎหมายจริงๆ ผมจึงเห็นว;า ท่ีประชุม กสทช.   
ยังไม;อาจให�ความเห็นชอบสัญญาดังกล;าวได�” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : สัญญาใช.โครงข�ายโทรคมนาคมเพ่ือให.บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายใน

โครงการระบบรถไฟฟuามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว�างบริษัท แบงคอก 
เมโทร เน็ทเวิร�คส� จํากัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) (๑๘๐๐) : ชท.  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค!ฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบสัญญาใช�โครงข;ายโทรคมนาคมเพ่ือให�
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบรถไฟฟsามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
ระหว;างบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร!คส! จํากัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (๑๘๐๐) ซ่ึงสอดคล�องตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง 
แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข�อ ๒๗ 
และข�อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง สัญญาใช�โครงข;ายโทรคมนาคมเพ่ือให�บริการ
โทรศัพท! เคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบรถไฟฟsามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
ระหว;างบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร!คส! จํากัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (๑๘๐๐) 

๒. กสทช. ประวิทย! มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๑๙๔ ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๗ ดังนี้ 

“ตามท่ีมาตรา ๒๗ (๒) แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และข�อ ๔๗ ประกอบข�อ ๒๗ (๒) และ (๕) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 ๔๕ 
 

กําหนดให�สัญญาต�องไม;มีลักษณะการเลือกปฏิบัติ แบ;งแยก หรือกีดกันผู�รับ
ใบอนุญาตรายอ่ืน นั้น แต;ในการเสนอเรื่องระเบียบวาระนี้ สํานักงาน กสทช. 
แจ�งมาเพียงว;ามีการตรวจสอบแล�วพบว;าผู�รับใบอนุญาตมีการทําสัญญา      
ใช�โครงข;ายฯ จํานวน ๒ ฉบับ และมีอัตราค;าตอบแทนการใช�โครงข;ายเท;ากัน
ทุกสัญญา ซ่ึงเปQนข�อชี้แจงลอยๆ อันไม;เพียงพอต;อการพิจารณาในประเด็น
ความชอบด�วยกฎหมายของสัญญาได� ท้ังนี้ ผมได�เสนอแนะมาโดยตลอดว;า 
สํานักโครงข;ายพ้ืนฐาน การใช�และเชื่อมต;อโครงข;าย (ชท.) ควรต�องดําเนินการ
ตรวจสอบสัญญาการใช�โครงข;ายฯ ให�เปQนไปในแนวทางเดียวกันกับการ
ตรวจสอบสัญญาของสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (มท.) ท่ีมีการเปรียบเทียบ
อัตราค;าตอบแทนการใช�โครงข;ายฯ รวมไปถึงเนื้อหาของสัญญาอย;างละเอียด 
ว;าผู�รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข;ายโทรคมนาคมมีการกําหนดเง่ือนไขในสัญญา
แตกต;างกันหรือไม;อย;างไร เพ่ือให�การตรวจสอบสัญญาการใช�โครงข;ายฯ ของ
สํานักงาน กสทช. เปQนไปตามกฎหมายและมีแนวทางดําเนินการเปQนไปใน
ทิศทางเดียวกัน อย;างไรก็ตาม เม่ือสํานักงาน กสทช. มิได�แนบเอกสาร
หลักฐานท่ีสามารถยืนยันได�ว;าได�มีการตรวจสอบสัญญาแล�ว และสาระของ
สัญญาไม;มีประเด็นใดขัดต;อกฎหมายจริงๆ ผมจึงเห็นว;า ท่ีประชุม กสทช.   
ยังไม;อาจให�ความเห็นชอบสัญญาดังกล;าวได�” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : สัญญาใช.โครงข�ายโทรคมนาคมเพ่ือให.บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายใน

โครงการระบบรถไฟฟuามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว�างบริษัท แบงคอก 
เมโทร เน็ทเวิร�คส� จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
(HSPA) : ชท. 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค!ฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบสัญญาใช�โครงข;ายโทรคมนาคมเพ่ือให�
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบรถไฟฟsามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
ระหว;างบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร!คส! จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํา กัด (มหาชน) (HSPA) ซ่ึงสอดคล�องตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ ง  แห; ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข�อ ๒๗ 
และข�อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง 

 



 ๔๖ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง สัญญาใช�โครงข;ายโทรคมนาคมเพ่ือให�บริการ
โทรศัพท! เคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบรถไฟฟsามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
ระหว;างบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร!คส! จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) (HSPA) 

๒. กสทช. ประวิทย! มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๑๙๕ ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๘ ดังนี้ 

“ตามท่ีมาตรา ๒๗ (๒) แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และข�อ ๔๗ ประกอบข�อ ๒๗ (๒) และ (๕) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กําหนดให�สัญญาต�องไม;มีลักษณะการเลือกปฏิบัติ แบ;งแยก หรือกีดกันผู�รับ
ใบอนุญาตรายอ่ืน นั้น แต;ในการเสนอเรื่องระเบียบวาระนี้ สํานักงาน กสทช. 
แจ�งมาเพียงว;ามีการตรวจสอบแล�วพบว;า ผู�รับใบอนุญาตได�ทําสัญญา         
ใช�โครงข;ายฯ ในระบบ HSPA กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม เพียงรายเดียว  
ซ่ึงเปQนข�อชี้แจงลอยๆ อันไม;เพียงพอต;อการพิจารณาในประเด็นความชอบด�วย
กฎหมายของสัญญาได� ท้ังนี้ ผมได�เสนอแนะมาโดยตลอดว;า สํานักโครงข;าย
พ้ืนฐาน การใช�และเชื่อมต;อโครงข;าย (ชท.) ควรต�องดําเนินการตรวจสอบ
สัญญาการใช�โครงข;ายฯ ให�เปQนไปในแนวทางเดียวกันกับการตรวจสอบสัญญา
ของสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (มท.) ท่ีมีการเปรียบเทียบอัตราค;าตอบแทน
การใช�โครงข;ายฯ รวมไปถึงเนื้อหาของสัญญาอย;างละเอียด ว;าผู�รับใบอนุญาต
ท่ีมีโครงข;ายโทรคมนาคมมีการกําหนดเง่ือนไขในสัญญาแตกต;างกันหรือไม;
อย;างไร เพ่ือให�การตรวจสอบสัญญาการใช�โครงข;ายฯ ของสํานักงาน กสทช. 
เปQนไปตามกฎหมายและมีแนวทางดําเนินการเปQนไปในทิศทางเดียวกัน 
อย;างไรก็ตาม เม่ือสํานักงาน กสทช. มิได�แนบเอกสารหลักฐานท่ีสามารถ
ยืนยันได�ว;าได�มีการตรวจสอบสัญญาแล�ว และสาระของสัญญาไม;มีประเด็นใด
ขัดต;อกฎหมายจริงๆ ผมจึงเห็นว;า ท่ีประชุม กสทช. ยังไม;อาจให�ความ
เห็นชอบสัญญาดังกล;าวได�” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : นางสาวสมสุข ขุทกะพันธุ� ร.องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบ

ปeญหาจากการคิดค�าบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีผิดพลาด (รอบบิลเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๙) : รท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนางสาวสมสุข ขุทกะพันธุ! ร�องเรียนบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปYญหาจากการคิดค;าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ผิดพลาด (รอบบิลเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙) โดยเห็นว;าบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
มีสิทธิคิดค;าบริการแบบเฉลี่ยตามท่ีมีการใช�งานจริงในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
รายการส;งเสริมการขายระหว;างรอบบิล แต;บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด จะคิดค;าบริการ



 ๔๗ 
 

ส;วนท่ีเกินจากสิทธิโทรฟรีโดยเฉลี่ยในช;วงเวลาดังกล;าว ในอัตรา ๑.๕๐ บาท/นาที 
ไม;ได� เพราะผู�ร�องเรียนมิได�ใช�สิทธิโทรฟรีเกินจากแพ็กเกจท่ีจําแนกค;าโทรศัพท!  
ในส;วนท่ีเกินสิทธิการใช�งานโดยเฉลี่ยในแต;ละวัน จะต�องคิดในอัตราค;าโทรศัพท! 
ในแพ็กเกจท่ีจําแนกค;าโทรศัพท!และอินเทอร!เน็ตออกจากกันแล�ว ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 
  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง นางสาวสมสุข ขุทกะพันธุ! ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
กรณีประสบปYญหาจากการคิดค;าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีผิดพลาด (รอบบิลเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : นางสาวสมสุข ขุทกะพันธุ� ร.องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบ

ปeญหาจากการคิดค�าบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีผิดพลาด (รอบบิลเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๙) : รท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนางสาวสมสุข ขุทกะพันธุ! ร�องเรียนบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปYญหาจากการคิดค;าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ผิดพลาด (รอบบิลเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙) โดยเห็นว;าบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
มีสิทธิคิดค;าบริการแบบเฉลี่ยตามท่ีมีการใช�งานจริง ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการ
บริการระหว;างรอบบิล แต;บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด จะคิดค;าบริการส;วนท่ีเกินจาก
สิทธิโทรฟรีโดยเฉลี่ยในช;วงเวลาดังกล;าว ในอัตรา ๑.๕๐ บาท/นาทีไม;ได� เพราะ 
ผู�ร�องเรียนมิได�ใช�สิทธิโทรฟรีเกินจากแพ็กเกจท่ีจําแนกค;าโทรศัพท!ในส;วนท่ีเกิน
สิทธิการใช�งานโดยเฉลี่ยในแต;ละวัน จึงต�องคิดในอัตราค;าโทรศัพท!ในแพ็กเกจ    
ท่ีจําแนกค;าโทรศัพท!และอินเทอร!เน็ตออกจากกันแล�ว ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 
  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง นางสาวสมสุข ขุทกะพันธุ! ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
กรณีประสบปYญหาจากการคิดค;าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีผิดพลาด (รอบบิลเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 



 ๔๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : นายชาญฤทธิ์ โกกิละนันทน� ร.องเรียนบริษัท ทรู คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
กรณีประสบปeญหาไม�สามารถขอคืนเงินค�าประกันเลขหมายโทรศัพท�พ้ืนฐาน 
เลขหมาย ๐ ๒๖๖๙ ๒๔๐๕ หลังจากยกเลิกการใช.บริการได. : รท.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายชาญฤทธิ์ โกกิละนันทน! ร�องเรียนบริษัท ทรู 
คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปYญหาไม;สามารถขอคืนเงินค;าประกัน
เลขหมายโทรศัพท!พ้ืนฐาน เลขหมาย ๐ ๒๖๖๙ ๒๔๐๕ หลังจากยกเลิกการใช�
บริการได� โดยเห็นว;าผู�ร�องเรียนไม;มีสิทธิเรียกเงินประกันโทรศัพท!พ้ืนฐานเลขหมาย 
๐ ๒๖๖๙ ๒๔๐๕ คืนจากบริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เนื่องจากผู�ร�องเรียน
มิใช;ผู�วางเงินประกันโทรศัพท!พ้ืนฐานเลขหมายดังกล;าว และพบหลักฐานว;าบริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได�คืนเงินประกันโทรศัพท!จํานวน ๓,๐๐๐ บาท โดยคืนเปQน 
Pin phone TOT ให�แก;นายนําชัย โกกิละนันทน! ซ่ึงเปQนผู�วางเงินประกันโทรศัพท!
เลขหมายดังกล;าวแล�ว ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง นายชาญฤทธิ์ โกกิละนันทน! ร�องเรียนบริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปYญหาไม;สามารถขอคืนเงินค;าประกันเลขหมาย
โทรศัพท!พ้ืนฐาน เลขหมาย ๐ ๒๖๖๙ ๒๔๐๕ หลังจากยกเลิกการใช�บริการได� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : นายอนุสรณ� คําภิมาบุศย� ร.องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบ

ปeญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณอินเทอร�เน็ตผ�านโทรศัพท�เคล่ือนท่ีไม�ดี       
ไม�สามารถใช.บริการได.อย�างปกติ : รท.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายอนุสรณ! คําภิมาบุศย! ร�องเรียนบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปYญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณอินเทอร!เน็ตผ;าน
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีไม;ดี ไม;สามารถใช�บริการได�อย;างปกติ โดยให�แจ�งบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด เพ่ือให�ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณการให�บริการ ให�เปQนไปตามท่ีได�
โฆษณาตามรายการส;งเสริมการขาย Super–Non–Stop ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง นายอนุสรณ! คําภิมาบุศย! ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
กรณีประสบปYญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณอินเทอร!เน็ตผ;านโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
ไม;ดี ไม;สามารถใช�บริการได�อย;างปกติ 

 



 ๔๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : นายสุวิจักขณ� อัจจิระลือชา ร.องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณี
ประสบปeญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณไม�ดี ไม�สามารถใช.บริการได.อย�างปกติ 
: รท. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายสุวิจักขณ! อัจจิระลือชา ร�องเรียนบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปYญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณไม;ดี ไม;สามารถใช�
บริการได�อย;างปกติ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ผลจากการตรวจสอบของสํานักงาน กสทช. คุณภาพสัญญาณการให�บริการ

โทรศัพท!เคลื่อนท่ีบริเวณวัดป6าพุทธรัตน!อุทยาน ต้ังอยู;บ�านเดอลอคี หมู;ท่ี ๓ 
ตําบลหนองหลวง อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก บริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบหมู;บ�าน 
และตามเส�นทางจากวัดป6าพุทธรัตน!อุทยานถึงสถานีฐานโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ผลการตรวจสอบระดับความแรงสัญญาณไม;มี
สัญญาณโทรศัพท!เคลื่อนท่ี (No Coverage) ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
และลักษณะภูมิประเทศของวัดป6าพุทธรัตน!อุทยานและบริเวณบ�านเดอลอคี 
ต้ังอยู;ในป6าเขา ไม;มีสัญญาณโทรศัพท!เคลื่อนท่ีของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด ซ่ึงขอให�บริษัทฯ เก็บรวบรวมข�อมูลไปพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการ
ให�บริการต;อไป  

๒. ให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด รายงานผลการดําเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณตามท่ีได�แจ�งไว� โดยอาจใช�โครงสร�างพ้ืนฐานร;วมกับ
ผู�ให�บริการรายอ่ืนๆ (Infrastructure Sharing) ท่ีให�บริการในพ้ืนท่ีร�องเรียน  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง นายสุวิจักขณ! อัจจิระลือชา ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด กรณีประสบปYญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณไม;ดี ไม;สามารถใช�บริการได�
อย;างปกติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : นางสาวกมลวรรณ  ดอนประสิทธิ์ ร.องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณี

ประสบปeญหาไม�สามารถใช.บริการอินเทอร�เน็ตผ�านโทรศัพท�เคล่ือนท่ีได.ตาม
รายการส�งเสริมการขายท่ีสมัครใช.บริการ : รท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนางสาวกมลวรรณ  ดอนประสิทธิ์ ร�องเรียนบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปYญหาไม;สามารถใช�บริการอินเทอร!เน็ตผ;าน
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีได�ตามรายการส;งเสริมการขายท่ีสมัครใช�บริการ โดยให�บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให�เปQนไปตามรายการ
ส;งเสริมการขาย GO NOLimit ๑๙๙๙ และแจ�งให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน 
๓๐ วัน นับแต;วันท่ีได�รับแจ�งเปQนลายลักษณ!อักษร หากไม;สามารถปรับปรุงคุณภาพ



 ๕๐ 
 

สัญญาณให�เปQนไปตามท่ีโฆษณาไว� บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ต�องปรับลด
ค;าบริการให�เหมาะสมกับคุณภาพบริการท่ีผู�ร�องเรียนได�รับตามรายการส;งเสริม
การขายท่ีบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด มีจําหน;ายในท�องตลาด ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 
  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง นางสาวกมลวรรณ ดอนประสิทธิ์ ร�องเรียนบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปYญหาไม;สามารถใช�บริการอินเทอร!เน็ตผ;านโทรศัพท! 
เคลื่อนท่ีได�ตามรายการส;งเสริมการขายท่ีสมัครใช�บริการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : นายกิตติคม  ปeทมสุนทร ร.องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบ

ปeญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ีไม�ดี ไม�สามารถใช.งานได.อย�างปกติ : 
รท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายกิตติคม  ปYทมสุนทร ร�องเรียนบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปYญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท!เคลื่อนท่ีไม; ดี        
ไม;สามารถใช�งานได�อย;างปกติ โดยให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด รายงานระดับ
ความแรงของสัญญาณในพ้ืนท่ีท่ีมีการร�องเรียน หากตํ่ากว;ามาตรฐานให�บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ดําเนินการปรับปรุงให�อยู;ในระดับท่ีสามารถใช�งานได�    
โดยต�องไม;ต่ํากว;ามาตรฐาน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง นายกิตติคม  ปYทมสุนทร ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
กรณีประสบปYญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท!เคลื่อนท่ีไม;ดี ไม;สามารถใช�งานได�
อย;างปกติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : นายนพรัตน� ปeทมะนาวิน ร.องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

กรณีประสบปeญหาสัญญาณล�มไม�สามารถใช.บริการได. : รท.   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายนพรัตน! ปYทมะนาวิน ร�องเรียนบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปYญหาสัญญาณล;มไม;สามารถใช�บริการได� 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 
 
 



 ๕๑ 
 

๑. กรณีประสบปYญหาบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ! 
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให�บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณการให�บริการ
ประเภทเสียงให�เปQนไปตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการ
ให�บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�ง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพ่ือให�ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ! 

๒. กรณีประสบปYญหาบริเวณบ�านเลขท่ี ๒๐ หมู;ท่ี ๑ ตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว;าบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
ได� ให�บริการคุณภาพสัญญาณประเภทเสียงเปQนไปตามประกาศ เรื่อง 
มาตรฐานและคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง และกรณีการ
ให�บริการอินเทอร!เน็ตผ;านโทรศัพท!เคลื่อนท่ี เปQนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูลสําหรับ
โครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแล�ว  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง นายนพรัตน! ปYทมะนาวิน ร�องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปYญหาสัญญาณล;มไม;สามารถใช�บริการได� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : นางสาวกรองกาญจน�  บุญยืน ร.องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณี

ประสบปeญหาเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย : รท.    
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนางสาวกรองกาญจน! บุญยืน ร�องเรียนบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปYญหาเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด แก�ไขปYญหาข�อร�องเรียนให�ตรงตามคําขอของ 

ผู�ร�องเรียนท่ีประสงค!จะโอนย�ายเครือข;ายไปยังบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส   
เน็ทเวอร!ค จํากัด  

๒. สัญญาให�บริการระหว;างผู�ร�องเรียนกับบริษัทฯ ซ่ึงมีข�อตกลงและเง่ือนไข
รายการของโครงการเบอร!สวยคัดพิเศษ ซ่ึงมีเง่ือนไขระยะเวลาการใช�บริการ
จํานวน ๓๖ รอบบิล เริ่มวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันท่ี ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๖๒ มีลักษณะเปQนการกําหนดสัญญาระหว;างผู�รับใบอนุญาตกับผู�ใช�บริการ
โทรคมนาคม และเง่ือนไขเก่ียวกับการให�บริการโทรคมนาคม ซ่ึงมีผลกระทบ
ต;อสิทธิ หน�าท่ี และความรับผิดชอบของผู�ใช�บริการเก่ียวกับการใช�บริการ
โทรคมนาคม ซ่ึงจะต�องได�รับความเห็นขอบจาก กสทช. ก;อน ตามมาตรา ๕๑ 
วรรคหนึ่ง แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 



 ๕๒ 
 

ประกอบข�อ ๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

๓. หากเลขหมายนี้ไม;ได�อยู;ในเง่ือนไขแห;งการปฏิเสธการโอนย�ายเลขหมายตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ บริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด ต�องให�ผู�ร�องเรียนโอนย�ายเลขหมายไปยังผู�ให�บริการรายอ่ืน
ตามท่ีผู�ร�องเรียนประสงค! 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง นางสาวกรองกาญจน! บุญยืน ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด กรณีประสบปYญหาเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : นายณัฐพงษ� พงษ�สุขเวชกุล ร.องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณี

ประสบปeญหาเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย : รท.   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายณัฐพงษ! พงษ!สุขเวชกุล ร�องเรียนบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปYญหาเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด แก�ไขปYญหาข�อร�องเรียนให�ตรงตามคําขอของ      

ผู�ร�องเรียนท่ีประสงค!จะโอนย�ายเครือข;ายไปยังบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส   
เน็ทเวอร!ค จํากัด  

๒. สัญญาให�บริการระหว;างผู�ร�องเรียนกับบริษัทฯ ซ่ึงมีข�อตกลงและเง่ือนไข
รายการของโครงการเบอร!สวยคัดพิเศษ ซ่ึงมีเง่ือนไขระยะเวลาการใช�บริการ
จํานวน ๓๖ รอบบิล เริ่มวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันท่ี ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๖๒ มีลักษณะเปQนการกําหนดสัญญาระหว;างผู�รับใบอนุญาตกับผู�ใช�บริการ
โทรคมนาคม และเง่ือนไขเก่ียวกับการให�บริการโทรคมนาคมซ่ึงมีผลกระทบ
ต;อสิทธิ หน�าท่ี และความรับผิดชอบของผู�ใช�บริการเก่ียวกับการใช�บริการ
โทรคมนาคม ซ่ึงจะต�องได�รับความเห็นขอบจาก กสทช. ก;อน ตามมาตรา ๕๑ 
วรรคหนึ่ง แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข�อ ๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

๓. หากเลขหมายนี้ไม;ได�อยู;ในเง่ือนไขแห;งการปฏิเสธการโอนย�ายเลขหมายตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ต�องให�ผู�ร�องเรียนโอนย�ายเลขหมายไปยังผู�ให�บริการ 
รายอ่ืนตามท่ีผู�ร�องเรียนประสงค! 



 ๕๓ 
 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๘ เรื่อง นายณัฐพงษ! พงษ!สุขเวชกุล ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด กรณีประสบปYญหาเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๙ : นายวิชญ� ตั้งม่ันภักดีพงศ� ร.องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบ

ปeญหาถูกคิดข.อมูลการใช.งานอินเทอร�เน็ตผ�านโทรศัพท�เคล่ือนท่ีผิดพลาด : 
รท.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายวิชญ! ต้ังม่ันภักดีพงศ! ร�องเรียนบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปYญหาถูกคิดข�อมูลการใช�งานอินเทอร!เน็ตผ;าน
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีผิดพลาด โดยเห็นว;าบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด มีสิทธิเรียก
เก็บค;าบริการอินเทอร!เน็ตของเลขหมาย ๐๘ ๑๖๒๑ ๘๓๑๒ ซ่ึงบริษัทฯ ได�แสดง
หลักฐานข�อมูลการใช�งานอินเทอร!เน็ต (CDR) เพ่ือพิสูจน!ยืนยันการเชื่อมต;อ
อินเทอร!เน็ตจากการใช�งานของผู�ร�องเรียน เพ่ือยืนยันความถูกต�องในการเรียกเก็บ
ค;าบริการอินเทอร!เน็ต ตามข�อ ๒๒ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
การให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และผู�ร�องเรียนได�รับทราบวิธีการเปKดปKด
ระบบอินเทอร!เน็ตแล�ว ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
   

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๙ เรื่อง นายวิชญ! ต้ังม่ันภักดีพงศ! ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
กรณีประสบปYญหาถูกคิดข�อมูลการใช�งานอินเทอร!เน็ตผ;านโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ผิดพลาด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๐ : นายณัทพสิษฐ�  ประสานวงศ� ร.องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณี

ประสบปeญหาถูกเปล่ียนโปรโมช่ันโทรศัพท�เคล่ือนท่ีโดยไม�ได.รับความยินยอม : 
รท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายณัทพสิษฐ! ประสานวงศ! ร�องเรียนบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปYญหาถูกเปลี่ยนโปรโมชั่นโทรศัพท!เคลื่อนท่ีโดยไม;ได�
รับความยินยอม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด สามารถเรียกเก็บค;าบริการจากรายการส;งเสริม

การขาย Smartphone ๔G ๑๑๙๙ ในรอบบิล ๑๓–๑๘ (กันยายน–ธันวาคม 
๒๕๕๙) ในอัตราเดือนละ ๑,๑๙๙ บาทได� เนื่องจากผู�ร�องเรียนได�สมัคร
รายการส;งเสริมการขายดังกล;าว ซ่ึงมีอัตราค;าบริการเดือนละ ๑,๑๙๙ บาท 



 ๕๔ 
 

โดยในรอบบิล ๑–๑๒ (สิงหาคม ๒๕๕๘–สิงหาคม ๒๕๕๙) ได�รับส;วนลด 
๕๐% คิดเปQนอัตรา ๕๙๙ บาท และในรอบบิล ๑๓–๒๔ (สิงหาคม ๒๕๕๙–
สิงหาคม ๒๕๖๐) จะมีอัตราค;าบริการ ๑,๑๙๙ บาท และในเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๙ ไม;มีข�อเท็จจริงว;าผู�ร�องเรียนได�แจ�งเปลี่ยนแปลงรายการส;งเสริมการ
ขายดังกล;าว ซ่ึงเม่ือเข�าสู;รอบบิล ๑๓–๑๘ (กันยายน–ธันวาคม ๒๕๕๙) จึงถูก
คิดค;าบริการอัตรา ๑,๑๙๙ บาท ตามรายการส;งเสริมการขาย Smartphone 
๔G ๑๑๙๙ ท่ีผู�ร�องเรียนสมัครใช�บริการ ท้ังนี้ กรณีข�อร�องเรียนดังกล;าวจึงเปQนไปตาม
รายการส;งเสริมการขาย Smartphone ๔G ๑๑๙๙ ท่ีผู�ร�องเรียนสมัครใช�บริการ 
ตามข�อ ๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ อนึ่ง บริษัทฯ ได�เปลี่ยนแปลงรายการส;งเสริมการขายเปQน 
Super–Non–Stop ๖๙๙ ให�แก;ผู�ร�องเรียนแล�ว เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  

๒. หากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ไม;มีการแจ�งเตือนในช;วงรอยต;อของการ
เปลี่ยนแปลงค;าบริการตามโปรโมชั่น ให�บริษัทฯ ทําการแจ�งเตือนให�ผู�บริโภค
ทราบในการเก็บเงินตามโปรโมชั่นท่ีได�สมัครไว� 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๐ เรื่อง นายณัทพสิษฐ!  ประสานวงศ! ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด กรณีประสบปYญหาถูกเปลี่ยนโปรโมชั่นโทรศัพท!เคลื่อนท่ีโดยไม;ได�รับความ
ยินยอม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๑ : นายต�อศักดิ์ รวยดี ดําเนินการแทนนางเครือวรรณ รวยดี ร.องเรียนบริษัท 

เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปeญหาถูกยึดเลขหมายโทรศัพท�เคล่ือนท่ี : รท.   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายต;อศักด์ิ รวยดี ดําเนินการแทนนางเครือวรรณ รวยดี 
ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปYญหาถูกยึดเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
โดยเห็นว;าเนื่องจากผู�ร�องเรียนเปQนผู�ใช�บริการเลขหมาย ๐๙ ๖๖๔๕ ๕๔๗๘ มาก;อน
โดยถูกต�อง รวมท้ังได�ชําระค;าบริการอย;างถูกต�องมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงไม;มีสิทธิ
ระงับเลขหมายของผู�ร�องเรียนแต;อย;างใด ดังนั้น จึงให�บริษัทฯ คืนเลขหมายดังกล;าว
ให�แก;ผู�ร�องเรียน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๑ เรื่อง นายต;อศักด์ิ รวยดี ดําเนินการแทนนางเครือวรรณ รวยดี 
ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปYญหาถูกยึดเลขหมายโทรศัพท! 
เคลื่อนท่ี 

 



 ๕๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๒ : นางสาวสุจิรา ตันติสุนทร ร.องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปeญหา
ถูกเรียกเก็บค�าบริการหลังจากยกเลิกบริการแล.ว : รท.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนางสาวสุจิรา ตันติสุนทร ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ 
จํากัด กรณีประสบปYญหาถูกเรียกเก็บค;าบริการหลังจากยกเลิกบริการแล�ว โดยเห็นว;า
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด สิ้นสิทธิการเรียกเก็บค;าบริการตามใบแจ�งค;าบริการของ
รอบบิลวันท่ี ๑๓ เมษายน–๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รอบบิลวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม–
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ และรอบบิลวันท่ี ๑๓ มิถุนายน–๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เนื่องจากบริษัทฯ ไม;สามารถแสดงหลักฐานท่ีสามารถพิสูจน!ข�อเท็จจริงเพ่ือยืนยัน
ความถูกต�องของการเรียกเก็บค;าบริการ ตามท่ีผู�ร�องเรียนโต�แย�งได� ตามข�อ ๒๒ 
ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๒๒ เรื่อง นางสาวสุจิรา ตันติสุนทร ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
กรณีประสบปYญหาถูกเรียกเก็บค;าบริการหลังจากยกเลิกบริการแล�ว  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๓ : นายโสภณ หิรัญรุจิพงศ� ร.องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปeญหา

ไม�ได.รับสิทธิพิเศษตามเง่ือนไขท่ีกําหนด : รท.   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายโสภณ หิรัญรุจิพงศ! ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
กรณีประสบปYญหาไม;ได�รับสิทธิพิเศษตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ให�บริษัท เรียล มูฟ จํากัด คืน ๘ สิทธิการใช�บริการแก;ผู�ร�องเรียน และสิทธิ

พิเศษดังกล;าวจะต�องไม;ถูกจํากัดการใช�งานใน ๑ เดือน  
๒. บริษัท เรียล มูฟ จํากัด มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการให�บริการ แต;ท้ังนี้

ต�องไม;กระทบสิทธิ ท่ีมีอยู; เ ดิมท่ีผู� ใช�บริการได�รับมาก;อนหน�าท่ีจะมีการ
เปลี่ยนแปลง  

๓. กรณีข�อเรียกร�องค;าเสียหายเนื่องจากชดเชยค;าเสียเวลาและค;าเดินทาง 
จํานวน ๑,๐๐๐ บาท ไม;อยู;ในอํานาจของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒๓ เรื่อง นายโสภณ หิรัญรุจิพงศ! ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
กรณีประสบปYญหาไม;ได�รับสิทธิพิเศษตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

 



 ๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๔ : นางสาวนันท�นภัส ทากุดเรือ ร.องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต จํากัด กรณีประสบ
ปeญหาถูกเรียกเก็บค�าบริการในระหว�างถูกระงับบริการ : รท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนางสาวนันท!นภัส ทากุดเรือ ร�องเรียนบริษัท ทรู 
อินเทอร!เน็ต จํากัด กรณีประสบปYญหาถูกเรียกเก็บค;าบริการในระหว;างถูกระงับบริการ 
โดยเห็นว;าบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต จํากัด มีสิทธิเรียกเก็บค;าบริการในรอบบิล
สุดท�ายก;อนการยกเลิกบริการ ได�แก; รอบบิลวันท่ี ๒๘ ตุลาคม–๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
จํานวน ๕๗๖.๘๔ บาท เนื่องจากผู�ร�องเรียนแจ�งว;ายินดีชําระค;าบริการ ๑ รอบบิล
ก;อนถูกยกเลิกบริการ แต;บริษัทสิ้นสิทธิเรียกเก็บค;าบริการรอบบิลวันท่ี ๒๘ 
สิงหาคม–๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๖๔๐.๙๓ บาท และรอบบิลวันท่ี ๒๘ 
กันยายน–๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๖๔๐.๙๓ บาท เนื่องจากบริษัทฯ ไม;สามารถ
แสดงหลักฐานท่ีสามารถพิสูจน!ข�อเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกต�องของการเรียกเก็บ
ค;าบริการ ตามท่ีผู�ร�องเรียนโต�แย�งได� ตามข�อ ๒๒ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของสัญญาการให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ   
  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒๔ เรื่อง นางสาวนันท!นภัส ทากุดเรือ ร�องเรียนบริษัท ทรู 
อินเทอร!เน็ต จํากัด กรณีประสบปYญหาถูกเรียกเก็บค;าบริการในระหว;างถูกระงับ
บริการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๕ : นายสฬสิทธิ์ กาญจนนินทร� ร.องเรียนบริษัท ทรู คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

กรณีถูกแอบอ.างช่ือเปgดเลขหมายโทรศัพท�และถูกเรียกเก็บค�าบริการจากเลขหมาย
ท่ีไม�ได.ใช.งาน : รท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายสฬสิทธิ์ กาญจนนินทร! ร�องเรียนบริษัท ทรู 
คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีถูกแอบอ�างชื่อเปKดเลขหมายโทรศัพท!และ   
ถูกเรียกเก็บค;าบริการจากเลขหมายท่ีไม;ได�ใช�งาน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. กรณีคําขอให�บริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตรวจสอบข�อเท็จจริง

และชี้แจงกรณีผู�ร�องเรียนถูกแอบอ�างชื่อ–นามสกุลไปเปKดใช�บริการโทรศัพท!
พ้ืนฐาน เห็นว;าเม่ือบริษัทฯ ยืนยันว;า การขอเปKดใช�บริการโทรศัพท!พ้ืนฐาน
หมายเลข ๐๒๙๙๐๑๙๑๓ เปQนการกระทําของผู�ร�องเรียน บริษัทฯ จึงต�องแสดง
เอกสารสําเนาสัญญาหรือหลักฐานอ่ืนท่ีสามารถพิสูจน!ได�ว;า ผู�ร�องเรียนเปQน   
ผู�ขอเปKดใช�บริการจริง แต;เนื่องจากบริษัทฯ ไม;ได�แสดงหลักฐานใดๆ ประกอบ



 ๕๗ 
 

คําชี้แจง จึงเปQนกรณีท่ีบริษัทฯ ไม;ได�พิสูจน!หรือแสดงหลักฐานใดท่ีทําให�เชื่อได�
ว;าผู�ร�องเรียนเปQนผู�ขอเปKดใช�บริการโทรศัพท!พ้ืนฐานหมายเลข ๐๒๙๙๐๑๙๑๓ 
ด�วยตนเอง  

๒. กรณีคําขอให�บริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ยกเว�นค;าบริการท่ีถูก
เรียกเก็บท้ังหมดให�แก;ผู�ร�องเรียน เห็นว;ากรณีท่ีบริษัทฯ ไม;ได�แสดงเอกสารท่ี
สามารถพิสูจน!ได�ว;าผู�ร�องเรียนเปQนผู�ขอเปKดใช�บริการโทรศัพท! พ้ืนฐาน
หมายเลข ๐๒๙๙๐๑๙๑๓ และค;าบริการท่ีเกิดข้ึนระหว;างปH ๒๕๕๗–๒๕๕๘ 
เปQนค;าบริการท่ีเกิดจากการใช�งานของผู�ร�องเรียน กรณีดังกล;าวจึงเปQนกรณีท่ี
บริษัทฯ สิ้นสิทธิการเรียกเก็บค;าบริการในจํานวนท่ีผู�ใช�บริการได�โต�แย�ง ตามข�อ ๒๒ 
ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๕ เรื่อง นายสฬสิทธิ์ กาญจนนินทร! ร�องเรียนบริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) กรณีถูกแอบอ�างชื่อเปKดเลขหมายโทรศัพท!และถูกเรียกเก็บ
ค;าบริการจากเลขหมายท่ีไม;ได�ใช�งาน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๖ : การจัดทําร�างยุทธศาสตร�ของแผนแม�บทการบริหารคล่ืนความถ่ี ฉบับท่ี ๔ 

(พ.ศ. ....) : คณะทํางานจัดทําแผนแม�บทการบริหารคล่ืนความถ่ีฯ คภ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ท่ีมีต;อร;างยุทธศาสตร!ของแผนแม;บท
การบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ....)  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แต;งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนแม;บทการ
บริหารคลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ....) โดยให�นําข�อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ไปปรับปรุง
ร;างยุทธศาสตร!ของแผนแม;บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ....) 
เพ่ือเตรียมความพร�อมก;อนนําเสนอกรรมการ กสทช. ชุดใหม;พิจารณาต;อไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๖ เรื่อง การจัดทําร;างยุทธศาสตร!ของแผนแม;บทการบริหารคลื่น
ความถ่ี ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ....)  

 



 ๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๗ : ข.อเสนอของประเทศไทยต�อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ�ระดับโลกว�าด.วย
วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟgก ครั้งท่ี ๓ (APG19–3) : 
คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ�ระดับโลกฯ คภ.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบเอกสารข�อเสนอของประเทศไทย จํานวน ๒๐ ข�อเสนอใน ๖ กลุ;มทํางาน 

ท่ีจะนําเสนอต;อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ;ระดับโลกว;าด�วยวิทยุ
คมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟKก ครั้งท่ี ๓ (APG19–3)  

๒. เห็นชอบในหลักการการจัดส;งเปQนเอกสารความเห็นร;วมกับประเทศอ่ืน    
(Joint contribution) หากได�รับการร�องขอ ในระเบียบวาระท่ีมีความเห็นสอดคล�องกัน 
เพ่ือนําเสนอต;อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ;ระดับโลกว;าด�วยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟKก ครั้งท่ี ๓ (APG19–3) ต;อไป 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปKดเผยความเห็นโดยจัดทําบันทึกจัดส;งให�ในภายหลัง 
 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒๗ เรื่อง ข�อเสนอของประเทศไทยต;อการประชุมเตรียมการ
ประชุมใหญ;ระดับโลกว;าด�วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟKก ครั้งท่ี ๓ (APG19–3) 

๒. กสทช. ประวิทย! มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๒๐๑ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๒๗ ดังนี้ 

“ผมมีข�อสังเกตต;อระเบียบวาระการประชุมท่ีเก่ียวกับระบบขนส;ง     
ทางรางว;า คณะทํางานฯ ยังไม;ควรท่ีจะเสนอย;านความถ่ีหนึ่งความถ่ีใดไว�ใน
ข�อเสนอ จนกว;าจะมีผลการศึกษาท่ีชัดเจน ว;าย;านความถ่ีใดมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดกับระบบขนส;งทางรางของประเทศไทย     
เพราะการกําหนดคลื่นความถ่ีให�กับการขนส;งระบบราง จําเปQนต�องพิจารณา
ไปพร�อมกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีในกิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องด�วย ท้ังคลื่นความถ่ี
ท่ีจะจัดสรรให�กับกิจการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี การจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับ
บริการ Radio–frequency Identification (RFID) และบริการ Internet of 
Things (IoT) เปQนต�น 

อีกท้ัง หากกําหนดจัดสรรคลื่นความถ่ีย;าน ๙๐๐ MHz ใช�กับระบบ
ขนส;งทางราง ก็อาจกระทบขนาดคลื่นความถ่ีท่ีจะมีการจัดสรรให�ผู�ให�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีในประเทศไทย ซ่ึงในปYจจุบันมีความขาดแคลนอย;างยิ่ง 
ส;งผลกระทบให�คลื่นความถ่ีสําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีมีขนาดลดลง    
ซ่ึงอาจส;งผลเปQนการลดคุณภาพของบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีลง โดยเฉพาะ
บริการเชื่อมต;ออินเทอร!เน็ตเคลื่อนท่ีความเร็วสูง (Mobile Broadband)  
หรือกระท่ังอาจทําให�ผู�รับใบอนุญาตท่ีใช�งานคลื่นความถ่ีอยู;เดิมไม;สามารถ



 ๕๙ 
 

ให�บริการแก;ผู�ใช�บริการในพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรเบาบางหรือภายในตัวอาคาร   
ในเขตเมือง ซ่ึงจะสร�างความเสียหายต;อกิจการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีและระบบ
การสื่อสารของประเทศในวงกว�างได� ผมจึงเห็นว;า การกําหนดทิศทางต;อการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีให�กับการขนส;งระบบรางนี้ จําเปQนต�องพิจารณาทางเลือก 
ท่ีส;งผลกระทบต;อการใช�งานคลื่นความถ่ีในกิจการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีน�อยท่ีสุด
เท;าท่ีเปQนไปได�เปQนหลัก”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๘ : รายงานผลการประชุมประสานงานคล่ืนความถ่ีกิจการดาวเทียมระหว�าง

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระดับหน�วยงานอํานวยการ 
ครั้งท่ี ๓ : คภ.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบรายงานผลการประชุมประสานงานคลื่นความถ่ีกิจการดาวเทียม

ระหว;างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระดับหน;วยงาน
อํานวยการ ครั้งท่ี ๓ (The 3rd Satellite Coordination Meeting between 
the Administrations of Thailand and Viet Nam) ระหว;างวันท่ี ๒๗–๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๒. เห็นชอบรับรองบันทึกสรุปผลการประชุม (Summary Record) ของการประชุม
ประสานงานคลื่นความถ่ีกิจการดาวเทียมระหว;างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ระดับหน;วยงานอํานวยการ ครั้งท่ี ๓ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๘ เรื่อง รายงานผลการประชุมประสานงานคลื่นความถ่ีกิจการ
ดาวเทียมระหว;างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระดับหน;วยงาน
อํานวยการ ครั้งท่ี ๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๙ : บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติอนุมัติให�บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด ให�บริการ
ดาวเทียมสื่อสารได� โดยเพ่ิมบริการโครงข;ายการสื่อสารผ;านดาวเทียมเพ่ือ
ให�บริการโทรคมนาคม ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
เลขท่ี ๓ก/๕๘/๐๐๕ โดยมีระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดพร�อมกับอายุใบอนุญาต
ดังกล;าว (วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๗๓) พร�อมท้ังเห็นชอบเง่ือนไขในการอนุญาต
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ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดย
ท่ีประชุม กสทช. มอบหมายให�เพ่ิมเติมเง่ือนไขในการอนุญาตในประเด็นต;อไปนี้ 
๑. หากผู�รับใบอนุญาตประสงค!ท่ีจะขอใช�ตําแหน;งวงโคจรดาวเทียม สิทธิการใช� 

วงโคจรดาวเทียม และคลื่นความถ่ี ตลอดจนการสร�างดาวเทียมหรือการเช;า
ดาวเทียมสื่อสารเพ่ือให�บริการ ผู�รับใบอนุญาตจะต�องยื่นขออนุญาตจาก
หน;วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�องเปQนลายลักษณ!อักษร เนื่องจากคณะกรรมการ 
กสทช. ไม;มีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตแต;อย;างใด ท้ังนี้  ขอให�แจ�ง
สํานักงาน กสทช. ทราบเพ่ือการกํากับดูแลให�เปQนไปตามกฎหมายต;อไป 

๒. ผู�รับใบอนุญาตต�องคํานึงถึงประเด็นท่ีบริษัทผู�ถือหุ�นใหญ;ของผู�รับใบอนุญาต  
มีสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศกับกระทรวงดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงผู�รับใบอนุญาตต�องไม;ดําเนินการใดๆ อันกระทบต;อ
การให�บริการตามสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศของ
บริษัทผู�ถือหุ�นใหญ;ของผู�รับใบอนุญาต ซ่ึงอาจทําให�รัฐเสียหายได� 

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒๙ เรื่อง บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

๒. กสทช.ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๑๙๘ ลงวันท่ี ๕ มีนาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๒๙ ดังนี้ 

“๑. ผมมีความเห็นว;า กิจการสื่อสารผ;านดาวเทียมเปQนกิจการท่ีใช�คลื่น
ความถ่ี ซ่ึงต�องดําเนินการตามมาตรา ๔๕ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น เม่ือปYจจุบันบริษัท ทีซี 
บรอดแคสต้ิง จํากัด ได�รับใบอนุญาตให�ประกอบกิจการประเภทรับ–ส;ง
สัญญาณผ;านดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) จากสถานีแม;
ข;ายอยู;แล�ว การท่ีบริษัทฯ ประสงค!จะขอรับใบอนุญาตเพ่ือให�บริการโครงข;าย
สื่อสารผ;านดาวเทียม และให�บริการเช;าช;องสัญญาณดาวเทียมเพ่ิมเติม จะเปQน
ผลให�บริการของบริษัทฯ อย;างน�อยบริการหนึ่งเข�าองค!ประกอบของการใช� 
คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมท่ีจะต�องดําเนินการโดยวิธีการประมูล  
คลื่นความถ่ี ตามมาตรา ๔๕ เว�นแต;ในกรณีเปQนคลื่นความถ่ีท่ีมีเพียงพอต;อการ
ใช�งานหรือนําไปใช�ในกิจการบางประเภทท่ีไม;มีวัตถุประสงค!เพ่ือแสวงหากําไร 
ตามลักษณะและประเภทท่ี กสทช. ประกาศกําหนดไว�เปQนการล;วงหน�า จะใช�
วิธีการคัดเลือกโดยวิธีอ่ืนก็ได� ดังนั้น เพ่ือให�การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารมีความเหมาะสมสอดคล�องกับสภาพความเปQนจริงของกิจการ
และชอบด�วยกฎหมาย สํานักงาน กสทช. จึงควรเร;งจัดทําร;างหลักเกณฑ!การ
จัดสรรคลื่นความถ่ีในกรณีท่ีเปQนคลื่นความถ่ีท่ีมีเพียงพอต;อการใช�งานหรือ
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นําไปใช�ในกิจการบางประเภทท่ีไม;มีวัตถุประสงค!เพ่ือแสวงหากําไร โดยเฉพาะ
การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร เพ่ือให�ท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาออกเปQนประกาศ กสทช. ต;อไป  

๒. ประเด็นเรื่องการถือครองธุรกิจประเภทเดียวกัน เห็นว;า การท่ี
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปQนผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เพ่ือให�บริการดาวเทียมสื่อสาร ถือครองหุ�นของ 
บริษัทฯ จํานวน ๙๙.๙๙ % อาจมีประเด็นเรื่องการผูกขาดกิจการดาวเทียม
สื่อสารโดยพฤตินัย เนื่องจากข้ันตอนการขออนุญาตของบริษัทฯ มีลักษณะ
ย�อนศรการกระทําท่ีเปQนข�อห�ามในข�อ ๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการ
เพ่ือปsองกันมิให�มีการกระทําอันเปQนการผูกขาดหรือก;อให�เกิดความไม;เปQนธรรม
ในการแข;งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กล;าวคือ เปQนการถือหุ�น
เกินกว;าร�อยละสิบของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืน แล�วจึงให�ผู�รับใบอนุญาตรายนั้น
มาขอรับใบอนุญาตเพ่ือให�บริการในธุรกิจประเภทเดียวกัน ดังนั้น จึงควร
กําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมในใบอนุญาตเพ่ือปsองกันไม;ให�เกิดการกระทําท่ีเปQนการ
ผูกขาดหรือก;อให�เกิดความไม;เปQนธรรมในการแข;งขัน เช;น การกําหนดให�
บริษัทฯ จะต�องมีท่ีปรึกษาอิสระเพ่ือจัดทํารายงานการวิเคราะห!สภาพตลาด
เพ่ือส;งให� กสทช. พิจารณาเปQนระยะ เพ่ือปsองกันไม;ให�เกิดการหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติตามประกาศฯ ในลักษณะเช;นนี้อีก และเพ่ือไม;ให�เกิดความลักลั่น
ระหว;างผู�ท่ีปฏิบัติตามประกาศฯ กับผู�ท่ีหลีกเลี่ยงประกาศฯ 

๓. เนื่องจากดาวเทียมแต;ละดวงมีอายุไม;เท;ากัน ผมจึงเห็นว;า ดาวเทียม
แต;ละดวงควรมีใบอนุญาตแยกกัน เนื่องจากหากใบอนุญาตไม;ครอบคลุมถึงอายุ
ดาวเทียมแต;ละดวงอาจมีปYญหาเรื่องความแน;นอนทางธุรกิจได� จึงควรแยก
ใบอนุญาตในลักษณะเดียวกับการให�ใบอนุญาตแก;ผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ท่ีชนะการประมูลคลื่นความถ่ี อย;างไรก็ตาม หาก กสทช. มีนโยบายท่ีจะให�
ใบอนุญาตใบเดียว ณ ปYจจุบันอาจยังไม;มีความจําเปQนต�องขยายอายุใบอนุญาต
ให�บริษัทฯ แต; ณ วันท่ีบริษัทฯ ได�เอกสาร filing หรือได�ความชัดเจนว;า
ดาวเทียมจะมีอายุเท;าใด สามารถกําหนดในเง่ือนไขเฉพาะบริการให�ครอบคลุม
อายุของดาวเทียมนั้นได�  

๔. ประเด็นเรื่องวงโคจร การออกใบอนุญาตให�บริษัทฯ ในครั้งนี้ ขอให�
สํานักงาน กสทช. ประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
อย;างใกล�ชิด เนื่องจากหากกระทรวงฯ จะอนุญาตให�บริษัทฯ ใช�ตําแหน;งวงโคจรท่ี 
๑๑๙.๕ องศาตะวันออก ซ่ึงปYจจุบันมีบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) (ไทยคม ๔ 
หรือไอพีสตาร!) ใช�ตําแหน;งวงโคจรดังกล;าวอยู; ดังนั้น จึงอาจมีข�อควรระวัง
เรื่องรายได�ของรัฐ ว;าจะมีการโยกย�ายลูกค�าของดาวเทียมไอพีสตาร!ท่ีมี
ประเด็นปYญหาเรื่องการแก�ไขสัญญาสัมปทานทําโดยไม;ชอบด�วยกฎหมาย    
มาอยู;ท่ีดาวเทียมดวงใหม;นี้หรือไม;” 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓๐ : นายกัมพล ทวีการ ร.องเรียนการปฏิบัติหน.าท่ีของ กสทช. ตามพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ : ปท.๑ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการแจ�งตอบข�อร�องเรียนการปฏิบัติหน�าท่ีของ กสทช. ตาม
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  
ของนายกัมพล ทวีการ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ 
โดยให�เพ่ิมเติมรายละเอียดในประเด็นการแก�ไขสัญญาสัมปทาน ตามเลขคดีดําท่ี      
อม.๑๔/๒๕๕๑ และหมายเลขคดีแดงท่ี อม.๑/๒๕๕๓ โดยให�แจ�งว;าขณะนี้
กระบวนการดําเนินงานในเรื่องดังกล;าวอยู;ในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดิม)   
ซ่ึงเปQนหน;วยงานของรัฐท่ีได�รับมอบหมายให�เปQนผู�ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔)  
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๓๐ เรื่อง นายกัมพล ทวีการ ร�องเรียนการปฏิบัติหน�าท่ีของ กสทช. 
ตามพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให.ใช.คล่ืนความถ่ี 

สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน ๑๗๔๐–๑๗๘๕/๑๘๓๕–๑๘๘๐ MHz : 
คณะทํางานเตรียมการจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ วท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการรับฟYงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี สําหรับกิจการโทรคมนาคม 
ย;าน ๑๗๔๐–๑๗๘๕/๑๘๓๕–๑๘๘๐ MHz ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. ท่ีประชุมมีมติให�ชะลอการพิจารณาร;างประกาศ กสทช. ฉบับนี้ เพ่ือรอความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นเรื่องอํานาจของกรรมการ 
กสทช. ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา ๔๒ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก;อน ท้ังนี้ หากภายในระยะเวลา ๑–๒ เดือน
สํานักงาน กสทช. ยังไม;ได�รับความเห็นดังกล;าว ให�สํานักงาน กสทช. นําเรื่องนี้
เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา ก;อนนําเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห;งชาติพิจารณาต;อไป 

  



 ๖๓ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๓๑ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�
คลื่นความถ่ี สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๑๗๔๐–๑๗๘๕/๑๘๓๕–๑๘๘๐ MHz 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให.ใช.คล่ืนความถ่ี 

สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน ๘๙๐–๘๙๕/๙๓๕–๙๔๐ MHz ร�างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International 
Mobile Telecommunications–IMT) ย�านความถ่ี ๘๒๔–๘๓๙/๘๖๙–๘๘๔ 
เมกะเฮิรตซ� และร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคล่ือนท่ี 
ย�านความถ่ี ๘๘๕–๘๙๕/๙๓๐–๙๔๐ เมกะเฮิรตซ� : คณะทํางานเตรียมการจัดสรร
คล่ืนความถ่ีย�าน ๘๘๕–๘๙๕/๙๓๐–๙๔๐ MHz และย�าน ๑๗๔๐–๑๗๘๕/
๑๘๓๕–๑๘๘๐ MHz วท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการรับฟYงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี สําหรับกิจการโทรคมนาคม 
ย;าน ๘๙๐–๘๙๕/๙๓๕–๙๔๐ MHz ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications–
IMT) ย;านความถ่ี ๘๒๔–๘๓๙/๘๖๙–๘๘๔ เมกะเฮิรตซ! และร;างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ี ย;านความถ่ี ๘๘๕–๘๙๕/๙๓๐–๙๔๐ เมกะเฮิรตซ! 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. ท่ีประชุมมีมติให�ชะลอการพิจารณาร;างประกาศ กสทช. ฉบับนี้ เพ่ือรอความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นเรื่องอํานาจของกรรมการ 
กสทช. ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา ๔๒ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก;อน ท้ังนี้ หากภายในระยะเวลา ๑–๒ เดือน
สํานักงาน กสทช. ยังไม;ได�รับความเห็นดังกล;าว ให�สํานักงาน กสทช. นําเรื่องนี้
เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา ก;อนนําเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห;งชาติพิจารณาต;อไป   

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓๒ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาต    
ให�ใช�คลื่นความถ่ี สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๘๙๐–๘๙๕/๙๓๕–๙๔๐ MHz 
ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunications–IMT) ย;านความถ่ี ๘๒๔–๘๓๙/
๘๖๙–๘๘๔ เมกะเฮิรตซ! และร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ี 
ย;านความถ่ี ๘๘๕–๘๙๕/๙๓๐–๙๔๐ เมกะเฮิรตซ! 

 



 ๖๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓๓ : บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท.   
 

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๙๕ ให�แก;บริษัท 
ธนาคารไทยพาณิชย! จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให�บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย! จํากัด 
(มหาชน) ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม ให�ครบถ�วนต;อไป ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓๓ เรื่อง บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย! จํากัด (มหาชน) ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓๔ : บริษัท สินทรัพย�ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก เพ่ิมเติม : จท.   
 

มติท่ีประชุม ไม;อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก เพ่ิมเติม ให�แก;บริษัท 
สินทรัพย!ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓๔ เรื่อง บริษัท สินทรัพย!ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก เพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓๕ : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอส�งคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการ

โทรศัพท�ประจําท่ี : จท.  
  
มติท่ีประชุม อนุมัติรับคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ีของบริษัท ทีโอที 

จํากัด (มหาชน) จํานวน ๔๑๗,๐๐๐ เลขหมาย โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๒๙ 
มกราคม ๒๕๖๑ เปQนต�นไป ท้ังนี้  ตามข�อ ๒๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 



 ๖๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๓๕ เรื่อง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอส;งคืนเลขหมายโทรศัพท!
สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓๖ : บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ขอส�งคืนเลขหมายโทรศัพท� 

สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีไม�เต็มกลุ�ม : จท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติรับคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ของบริษัท แอดวานซ! 

ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด จํานวน ๑,๓๘๗,๕๑๕ เลขหมาย (๒๑๒ กลุ;มเลขหมาย) 
โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เปQนต�นไป ท้ังนี้ ตามข�อ ๒๖ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๓๖ เรื่อง บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ขอส;งคืนเลขหมาย
โทรศัพท! สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีไม;เต็มกลุ;ม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓๗ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๐๙ ของบริษัท       

มีเซ็นส� จํากัด : จท.    
  
มติท่ีประชุม อนุมัติรับคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๐๙ ของบริษัท มีเซ็นส! จํากัด 

โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๓ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ เปQนต�นไป ท้ังนี้ ให�บริษัท มีเซ็นส! 
จํากัด ยื่นชําระค;าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๐๙ 
ตามข�อ ๗๕ และข�อ ๗๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคมให�ครบถ�วน ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓๗ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๐๙ 
ของบริษัท มีเซ็นส! จํากัด 

 
 
 



 ๖๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓๘ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๔๑ และหมายเลข 
๑๔๔๒ ของกองอํานวยการร�วมรักษาความสงบเรียบร.อยบริเวณโดยรอบ
พระบรมมหาราชวัง : จท.     

  
มติท่ีประชุม อนุมัติรับคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๔๑ และหมายเลข 

๑๔๔๒ ของกองอํานวยการร;วมรักษาความสงบเรียบร�อยบริเวณโดยรอบ
พระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
เปQนต�นไป ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติ โดยจะจัดทํา
ความเห็นส;งให�ในภายหลัง 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓๘ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๔๔๑ และหมายเลข ๑๔๔๒ ของกองอํานวยการร;วมรักษาความสงบ
เรียบร�อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง 

๒. กสทช.ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๒๐๒ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๓๘ ดังนี้ 

“โดยหลักการแล�ว ผมเห็นชอบในการรับคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น 
๔ หลัก หมายเลข ๑๔๔๑ และหมายเลข ๑๔๔๒ ของกองอํานวยการร;วม
รักษาความสงบเรียบร�อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.)  
ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ อย;างไรก็ตาม เนื่องจากในคราวการจัดสรร 
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๔๑ และหมายเลข ๑๔๔๒ 
ให�แก; กอร.รส. นั้น สํานักงาน กสทช. ใช�แนวทางท่ีเปQนไปตามมติ กทค. ครั้งท่ี 
๓๕/๒๕๕๘ ท่ีให�ประธาน กทค. หรือ กทค. คนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการ
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น กรณีมีเหตุจําเปQนเร;งด;วน 
โดยได�รับมอบอํานาจจาก กสทช. ตามมาตรา ๔๐ และ ๒๓ วรรคท�ายของ
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น กรรมการท่ีมี
อํานาจพิจารณาอนุมัติย;อมควรท่ีจะมีอํานาจในการพิจารณารับคืน เพ่ือมิให�เกิด
ความลักลั่นกันหรือไม; อีกท้ัง ในการจัดสรรเลขหมายดังกล;าวนั้น มีการกําหนด
จํากัดระยะเวลาการใช�งานไว� ๖ เดือน ดังนั้นจึงมีประเด็นว;า เม่ือผู�ได�รับการ
จัดสรรเลขหมายฯ ใช�งานเลขหมายมาจนครบระยะเวลาแล�ว การคืนเลขหมาย
ยังคงจําเปQนต�องได�รับความเห็นชอบจาก กสทช. อีกหรือไม; 

เหล;านี้เปQนประเด็นท่ี สํานักงาน กสทช. ควรวิเคราะห!และศึกษาใน
ประเด็นข�อกฎหมายเพ่ิมเติมด�วยว;า ในข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติรับคืน   
ควรจะต�องดําเนินการอย;างไร เพ่ือให�เปQนแนวทางปฏิบัติท่ีมีมาตรฐาน มีความ
สอดคล�องกับกฎหมาย และเหมาะสม” 



 ๖๗ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓๙ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข.อมูลผู.ใช.บริการ

โทรศัพท�เคล่ือนท่ี : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

ข�อมูลผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปจัดรับฟYง
ความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือให�เปQนไปตามมาตรา ๒๘ แห;งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต;อไป 

๒. เห็นชอบแนวทาง กระบวนการ ระยะเวลาในการดําเนินการจัดรับฟYงความ
คิดเห็นสาธารณะ และเอกสารประกอบการรับฟYงความคิดเห็นสาธารณะต;อ
ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข�อมูลผู�ใช�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี โดยให�รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการเพ่ิมเติมใน
ประเด็นคําถามในเอกสารรับฟYงความคิดเห็นสาธารณะ ในเรื่องการจัดเก็บ
ข�อมูลผู�ใช�บริการกรณีท่ีไม;ใช;ผู�ครอบครองเลขหมาย ว;าเปQนวิธีการท่ีเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพและก;อให�เกิดประโยชน!ได�สัดส;วนกับภาระท่ีจะเกิดข้ึนหรือไม; 
และมีวิธีการท่ีเปQนทางเลือกอ่ืนๆ หรือไม; รวมท้ังเรื่องการจัดเก็บข�อมูล
ผู�ใช�บริการท่ีลงในรายละเอียดมากข้ึน อาทิ จัดเก็บหลักฐานบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู�ลงทะเบียน/ผู�ซ้ือซิม ตลอดจนเรื่องท่ีว;าหากจะกําหนดให�มี 
การจัดเก็บข�อมูลย�อนหลังของผู�ลงทะเบียนท่ีผ;านมาท้ังหมด ซ่ึงจะเปQน
ประโยชน!ในการกํากับดูแลแต;อาจจะก;อให�เกิดภาระแก;ผู�ให�บริการ/ผู�ใช�บริการ 
เพ่ือนํามาใช�เปQนข�อมูลประกอบการพิจารณาต;อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓๙ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บ
ข�อมูลผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔๐ : การพิจารณายกเว.นหรือลดหย�อนค�าธรรมเนียมเลขหมายท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษัท 
เรียล มูฟ จํากัด : จท.   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามข�อ ๗๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยไม;อนุมัติให�
ยกเว�นค;าธรรมเนียมเลขหมายท่ีเพ่ิมข้ึนจํานวน ๗๔๘,๙๐๓.๓๐ บาท ของบริษัท 
เรียล มูฟ จํากัด ตามประกาศ กสทช. ดังกล;าวได� ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือ
แจ�งผลการพิจารณาให�บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ทราบ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมในเรื่องการปรับปรุง
อัตราค;าธรรมเนียมเลขหมายท่ีเพ่ิมข้ึน ตามข�อ ๗๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ในกรณีท่ีผู�ได�รับการ
จัดสรรเลขหมายไม;ชําระค;าธรรมเนียมเลขหมาย หรือชําระไม;ครบถ�วนตาม
จํานวนท่ีพึงชําระภายในวันครบกําหนดชําระค;าธรรมเนียมเลขหมายไป
ดําเนินการเพ่ือให�มีความเหมาะสมและเปQนธรรมมากยิ่งข้ึนต;อไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔๐ เรื่อง การพิจารณายกเว�นหรือลดหย;อนค;าธรรมเนียมเลขหมายท่ี
เพ่ิมข้ึนของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔๑ : ขอให.พิจารณาทบทวนมติของ กสทช. กรณีพิจารณาไม�แต�งตั้งพนักงานเจ.าหน.าท่ี 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท.   
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือเชิญสํานักงานตํารวจแห;งชาติและ       

ผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือชี้แจงทําความเข�าใจในเรื่องกรอบอํานาจของ 
กสทช. ในส;วนของข�อมูลท่ีอยู;ในการกํากับดูแลตามประกาศ กทช. เรื่อง การเก็บ
รวบรวมและนําส;งข�อมูลการใช�โทรศัพท!เคลื่อนท่ีในเขตท�องท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต�ท่ีอยู;ภายใต�บังคับของประกาศสถานการณ!ฉุกเฉิน ตามพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ!ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร�อย
ของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือ
ปsองกันประโยชน!สาธารณะ และข�อมูลท่ีอยู;ในการกํากับดูแลของผู�ให�บริการ
กิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ เพ่ือให�เกิดความชัดเจนในเรื่องกรอบการดําเนินงานของ
ผู� ท่ีเ ก่ียวข�อง และให�สํานักงาน กสทช. สรุปนําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือ
พิจารณาต;อไป  

  



 ๖๙ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๔๑ เรื่อง ขอให�พิจารณาทบทวนมติของ กสทช. กรณีพิจารณาไม;
แต;งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔๒ : บริษัท ดิจิตอลเคเบิล คอมมูนิเคช่ัน จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑     
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม แก;บริษัท ดิจิตอล

เคเบิล คอมมูนิเคชั่น จํากัด โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปH ท้ังนี้ โดยกําหนด
เง่ือนไขในการอนุญาตเช;นเดียวกับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสามรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตแล�ว ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔๒ เรื่อง บริษัท ดิจิตอลเคเบิล คอมมูนิเคชั่น จํากัด ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔๓ : การกําหนดแนวทางการให.อนุญาตสําหรับการให.บริการท่ีมีความคาบเก่ียว

ระหว�างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน�       
: ปท.๒    

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดแนวทางการให�อนุญาตสําหรับการให�บริการท่ีมีความคาบเก่ียว

ระหว;างกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
(โครงข;ายเคเบิลทีวี) ดังนี้ 
๑. ผู�ท่ีประสงค!จะให�บริการอินเทอร!เน็ตหรือขายต;อบริการอินเทอร!เน็ตผ;าน

โครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ท่ีไม;มีโครงข;ายเปQนของตนเอง จะต�อง
ได�รับใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง แล�วแต;กรณี โดยกําหนดให�บริการอินเทอร!เน็ตและ
บริการขายต;อบริการอินเทอร!เน็ต ผ;านโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ท่ีมิใช;
การให�บริการผ;านโครงข;ายของตนเอง เปQนบริการท่ีสามารถดําเนินการออก
ใบอนุญาตได�ตามกระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ ตามประกาศ 
กทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License)  

 
 



 ๗๐ 
 

๒. ผู�ท่ีประสงค!จะให�บริการโครงข;ายและสิ่งอํานวยความสะดวก ให�ขอรับใบอนุญาต
โครงข;ายโทรคมนาคมหรือโครงข;ายกระจายเสียง และบริการโทรทัศน! ท้ังนี้
เปQนไปตามวัตถุประสงค!ท่ีต�องการจะรองรับบริการโทรคมนาคมหรือบริการ
กระจายเสียงและบริการโทรทัศน! 

๓. มอบหมายให�สํานักท่ีเก่ียวข�องไปหารือเรื่องโครงสร�างใบอนุญาต เพ่ือมิให�เกิด
ความซํ้าซ�อนในการขอใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคม กิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! ท้ังในส;วนของการให�บริการโครงข;ายและ
การให�บริการระดับบริการ (Service Based) รวมท้ังมีแนวทางการกํากับดูแล
ท่ีเปQนมาตรฐานเดียวกัน ไม;ก;อให�เกิดความลักลั่นด�านภาระและหน�าท่ีท่ีเกิด
จากการกํากับดูแล  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔๓ เรื่อง การกําหนดแนวทางการให�อนุญาตสําหรับการให�บริการท่ีมี
ความคาบเก่ียวระหว;างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔๔ : การขอเพ่ิมบริการขายต�อบริการส่ือสารผ�านดาวเทียม ภายใต.ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) : 
ปท.๒    

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) เพ่ิมบริการขายต;อบริการรับ-ส;งสัญญาณ

ผ;านดาวเทียม (Resell-Satellite Uplink/Downlink Service) และบริการขายต;อ
บริการรับ-ส;งสัญญาณผ;านดาวเทียม (Resell-Satellite Uplink/Downlink Service) 
จากสถานีแม;ข;าย ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม   
ของบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔๔ เรื่อง การขอเพ่ิมบริการขายต;อบริการสื่อสารผ;านดาวเทียม 
ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท ไทยคม 
จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 



 ๗๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔๕ : ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน.าท่ีของคณะอนุกรรมการคุ.มครองผู.บริโภคด.าน
กิจการโทรคมนาคม : รท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม โดยอนุมัติให�ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน�าท่ีของ
คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคมชุดเดิม ตามคําสั่ง 
กสทช. ท่ี ๑๖/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ และคําสั่ง กสทช. ท่ี ๑๔/๒๕๖๐ 
ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับต้ังแต;วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ 
โดยให�มีองค!ประกอบเท;าท่ีเหลืออยู; มีอํานาจหน�าท่ี และได�รับค;าตอบแทนเปQนเบ้ีย
ประชุมตามท่ีกําหนดไว�ในคําสั่ง กสทช. ท่ี ๑๖/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ! 
๒๕๕๘ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔๕ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔๖ : การจัดให.มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห�างไกล (Zone C) จํานวนประมาณ 

๑๕,๗๓๒ หมู�บ.าน : ถท.  
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบ “แผนปฏิบัติการ การจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี

ห;างไกล (Zone C) ระยะท่ี ๑ การจัดให�มีบริการอินเทอร!เน็ตความเร็วสูง 
(Broadband Internet Services)” ภายใต�แผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ในกรอบวงเงิน 
๒๑,๑๕๘.๓๔ ล�านบาท โดยใช�จ;ายจากแหล;งเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ท้ังนี้ ในกรณีการดําเนินการเพ่ือให�บริการ Wi-Fi หมู;บ�าน ให�สํานักงาน กสทช. 
ปรับลดกรอบวงเงินของแผนปฏิบัติการฯ ให�สอดคล�องกับแนวทางการ
ดําเนินการแนวทางท่ี ๑ ซ่ึงมีค;าใช�จ;ายการบํารุงรักษา ๑ ปH โดยไม;ว;างานส;วนนี้
จะดําเนินการโดย กสทช. หรือกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ก็ให�เปQนไป
ในแนวทางเดียวกัน 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. นํา “แผนปฏิบัติการ การจัดให�มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห;างไกล (Zone C) ระยะท่ี ๑ การจัดให�มีบริการอินเทอร!เน็ตความเร็วสูง 
(Broadband Internet Services)” ภายใต�แผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) เสนอต;อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ       
เพ่ือขอรับความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช�จ;ายตามวัตถุประสงค!
ตามมาตรา ๕๒ และนําเสนอต;อ กสทช. อีกครั้งหนึ่ง 



 ๗๒ 
 

๓. เห็นชอบแนวทางการตอบหนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผ;นดิน (สตง.)   
เรื่อง การจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห;างไกล (Zone C) ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔๖ เรื่อง การจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห;างไกล 
(Zone C) จํานวนประมาณ ๑๕,๗๓๒ หมู;บ�าน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด.วยค�าใช.จ�ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี ....) 

พ.ศ. .... : นย. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ร;างระเบียบ กสทช. ว;าด�วย
ค;าใช�จ;ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต;อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : แก.ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว�าด.วยเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

: บย. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว;าด�วย
เงินสนับสนุนการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต;อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณาจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร.างสรรค�

ประจําปVงบประมาณ ๒๕๖๑ : ทบ.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
งบประมาณให�แก;กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร�างสรรค! เพ่ือดําเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อนภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร�างสรรค! ประจําปH 
๒๕๖๑ ดังนี้ 

 
 
 
 



 ๗๓ 
 

๑. อนุมัติจัดสรรงบประมาณในหมวดบริหารองค!กร ประชาสัมพันธ! และโครงการท่ี
กองทุนพัฒนาสื่ อปลอดภั ยและสร� างสรรค!  ดํ าเนิ นการเอง จํ านวน 
๒๘,๓๑๘,๑๓๓.๑๓ บาท ตามมาตรา ๖ (๑) ซ่ึงจะต�องดําเนินการให�เปQนไปตาม
มาตรา ๑๓ แห;งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร�างสรรค! 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายหลัง กสทช. และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีมติ
เห็นชอบ 

๒. สําหรับงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนในส;วนท่ีเหลือ จํานวน ๕๐๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท 
หมวดงบประมาณการให�ทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร�างสรรค! และงบประมาณ
โครงการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนทุนฯ ให�ดําเนินการ ดังนี้  
๒.๑ ให�มีกลไกการดําเนินการเพ่ือร;วมกันกําหนดกรอบเพดานวงเงินการ

จัดสรรทุนท่ีเหมาะสมในแต;ละปH เพ่ือให� กสทช. ใช�เปQนข�อมูลในการ
วางแผนจัดหารายได� เพ่ือนําไปจัดสรรให�แก;กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร�างสรรค! ท้ังนี้ ในการกําหนดกรอบวงเงินการให�ทุนดังกล;าว ให�มี
การจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใช�จ;ายเงินในระยะยาว โดยมี
ตัวชี้วัดผลการดําเนินการท่ีชัดเจน เพ่ือใช�ประกอบการพิจารณาของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ  

๒.๒ ให�จัดส;งรายงานของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานกองทุน 
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร�างสรรค!ให�แก;สํานักงาน กสทช. เพ่ือนําไปใช�
ประกอบในการติดตามและประเมินผลการจัดสรรเงินต;อไป 

๒.๓ ในการขอรับเงินสนับสนุนในปHต;อๆ  ไป ให�กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร�างสรรค! 
ดําเนินการยื่นขอรับเงินสนับสนุนภายใต�กรอบปฏิทินและระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ กําหนด 
เพ่ือให�การจัดสรรเงินสอดคล�องและเปQนไปตามหลักเกณฑ! วิธีการ และ
ระยะเวลาการพิจารณางบประมาณของ กสทช. 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร�างสรรค!ประจําปHงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตในประเด็นการจัดสรรงบประมาณส;วนท่ีเหลือ 
และเง่ือนไขต;างๆ ตามมติข�อ ๒. ว;า ควรจะต�องมีการกําหนดจุดบรรลุหรือ
ข้ันตอนการดําเนินการให�ชัดเจนว;า เม่ือมีการดําเนินการถึงจุดใดหรือข้ันตอนใด 
จะเบิกจ;ายงบประมาณได�อย;างไร เพ่ือมิให�เกิดกรณีการแขวนงบประมาณ
ดังกล;าวไปเรื่อยๆ ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว;า ทางคณะอนุกรรมการของ
กองทุนฯ มีการกําหนดรายละเอียดในเรื่องดังกล;าวไว�แล�ว 

 



 ๗๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจาก กทปส. เพ่ือดําเนินการพัฒนาระบบ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business 
Portal) : ทบ. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณจาก กทปส. เพ่ือดําเนินการพัฒนาระบบ

อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) 
ระยะเตรียมการเบ้ืองต�น ภายใต�กรอบวงเงินไม;เกิน จํานวน ๔๔,๙๙๖,๑๐๐ บาท 
ซ่ึงได�รวมภาษีมูลค;าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค;าใช�จ;ายท้ังปวงแล�ว 
โดยให�จัดสรรเงินงบประมาณจํานวนดังกล;าวให�กองทุนพัฒนดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (กองทุน DE) ในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป (Block Grant) 
เพ่ือให�กองทุน DE นําเงินดังกล;าวไปจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑ!ท่ีเก่ียวข�อง
ต;อไป  

๒. ให�กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหน;วยงานท่ีเก่ียวข�องรับ
ข�อสังเกตของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ไปดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ ให�มีการศึกษาการออกแบบพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) โดยให�เชื่อมโยง
สอดรับกับระบบ E-Payment ของกรมบัญชีกลาง 

๒.๒ ในการดําเนินการข้ันต�นนี้จะต�องดําเนินการเปQนโครงการศึกษาวิจัย   
โดยอ�างอิงตามนิยามการวิจัยและพัฒนาของสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห;งชาติ และมีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค!ของกองทุนวิจัย  
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โดยเฉพาะตามมาตรา ๕๒ (๒) แห;ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส;วนการดําเนินการ
ข้ันตอนต;อไปต�องพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับ
กฎหมายให�ชัดเจนต;อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจาก กทปส. เพ่ือ
ดําเนินการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
(Doing Business Portal) 

 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๒๘ กุมภาพันธ! 

๒๕๖๑ พร�อมกล;าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล;าวปKดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.  


