
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 

วันพุธท่ี ๗ มีนาคม 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. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๖. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๗. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๘.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู.เข.าร�วมประชุม 
 

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

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



๒ 

 

๗. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวนภาภรณ!  ล�ออัศจรรย! นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ;มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู.ช้ีแจง 
 

๑. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒. นางสาวอัจฉรา ปDณยวณิช ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๓. นายสมศักด์ิ  สิริพัฒนากุล ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม  
๔. นายวเรศ  บวรสิน ผู�อํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๕. นางรมิดา  จรินทิพย!พิทักษ! ผู�อํานวยการสํานักส;งเสริมการแข;งขันและกํากับดูแลกันเอง 
   และรักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการสํานักคุ�มครองผู�บริโภค 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน!  
๖.  นายสมภพ  รัตนาธรรมวัฒน! ผู�อํานวยการส;วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
๗. นางธันยพร  เปาทอง นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการส;วน 
   สํานักส;งเสริมการแข;งขันและกํากับดูแลกันเอง  
๘. นางลักษมี  ประกอบกิจ นิติกรปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักบริหารคดีและนิติการ  
๙. นายนิรันดร!  ทับศรี วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๑๐. นายสุปรีย!  เทียนทํานูล เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๑๑. นาวาอากาศตรี สมชาย  เกตุไหม นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๒. นางสาวสุรางคนา  ด;านพิทักษ! นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักทรัพยากรบุคคล  
๑๓. นางสาวสุชารีย!  ช;างทอง  นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักบริหารคดีและนิติการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล;าวเปFดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
 

 ๑. เม่ือวันศุกร!ท่ี ๒๓ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เปHนประธานกล;าวเปFด
การประชุม 5G Summit หัวข�อ “5G เปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศไทย” ณ โรงแรม
พูลแมน คิงเพาเวอร! ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ร;วมกับสํานักพิมพ!มติชน บริษัท หัวเว;ย 
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จํากัด 
ร;วมกันเปHนเจ�าภาพจัดข้ึน โดยมีวัตถุประสงค!เพ่ือเผยแพร;และแลกเปลี่ยน
ความรู�เก่ียวกับเทคโนโลยีสื่อสาร 5G ให�กับสื่อมวลชนและประชาชนท่ัวไป   
โดยมี กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช.ประวิทย!ฯ และผู�สนใจเข�าร;วมการประชุม
เปHนจํานวนมาก นอกจากนี้ เลขาธิการ กสทช. ได�กล;าวปาฐกถาพิเศษซ่ึงได�รับ 
ความสนใจจากผู�ร;วมประชุมเปHนอย;างมาก รวมท้ังได�รับเสียงสะท�อนจากการ
บรรยายของ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ ทําให�สังคมไทยได�ตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงเปHนสิ่งท่ีแจ�งเตือนประเทศว;ากําลังจะมีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ; ดังนั้น จึงขอฝากพิจารณาในการนําเสนอเรื่องนี้ด�วย 
แต;อย;างไรก็ดีขึ้นอยู;กับสํานักงาน กสทช. ว;าจะมีความพร�อมในการจัดสรร
คลื่นความถ่ี 5G เม่ือใด  

 ๒. เม่ือวันพุธท่ี ๒๘ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เปHนประธานและกล;าว  
ให�โอวาทแก;พนักงานในพิธีมอบใบรับรองผู�ท่ีผ;านการฝXกอบรมหลักสูตรพนักงาน
ปฏิบัติการระดับสูง และหลักสูตรผู�บริหารระดับต�น หรือตําแหน;งอ่ืนท่ีเทียบเท;า 
ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ ซ่ึงบุคลากรดังกล;าวจะเปHนกําลังสําคัญขององค!กร
ต;อไปในอนาคต    

 ๓. เม่ือวันเสาร!ท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. ได�รับคําสั่งด;วนให�ไปร;วมประชุม
กับกองงานในพระองค! ๙๐๔ โดยมีพระราชประสงค!ให�ปรับปรุงคลองเปรมประชากร 
ซ่ึงสํานักงาน กสทช. มีภารกิจท่ีเก่ียวข�องเรื่องการนําสายสื่อสารลงใต�ดิน     
ในขณะนี้ยังไม;มีแผนการดําเนินงาน (Roadmap) แต;ขอให�สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการในส;วนท่ีเก่ียวข�องไปพลางก;อน 

 

มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๔ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ 
  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ 
 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๔ 

กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๔ 

กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ) 

ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ – เดือนมกราคม ๒๕๖๑ : กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ�ฯ 
 
มติท่ีประชุม รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ! มานะกิจ) 

ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ – เดือนมกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ ท;าน ได�แก; 
นายสมัคร  เชาวภานันท!  นายสุนทร  เหมทานนท!  และนายภาณุ  ต;อตระกูล  
ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว;าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู�ช;วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
(พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ : คท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต;งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการดําเนินการไกล� เก ล่ียข.อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ : รท 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล;เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว;าด�วยการ
ไกล;เกลี่ยข�อพิพาทระหว;างผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู�ร�องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช.ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;าในรอบเดือนท่ีผ;านมามีเรื่องการไกล;เกลี่ยข�อพิพาท

ท่ีสําเร็จซ่ึงมีค;าบริการท่ีเก่ียวข�องด�านกิจการกระจายเสียงด�วย ดังนั้นอาจจะต�อง
พิจารณาให�ชัดเจนว;าในเรื่องการร�องเรียนซ่ึงคาบเก่ียวค;าบริการท้ังสองด�าน 
กล;าวคือ มีท้ังค;าโทรศัพท!พ้ืนฐาน ค;าอินเทอร!เน็ต และค;าบริการเคเบิลทีวี จะอยู;ใน
อํานาจของด�านใด รวมท้ังผลงานภาพรวมของกระบวนการไกล;เกลี่ยท่ีผ;านมา ๕๐ เดือน 
มีจํานวนเรื่องท่ีไกล;เกลี่ยสําเร็จเพียง ๕๘ ราย เฉลี่ยเดือนละหนึ่งรายกว;า อาจจะต�อง
พิจารณาความเหมาะสมและความจําเปHนในการดําเนินการ  

   
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เดือนมกราคม ๒๕๖๑ : วส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. พลเอกสุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. มีข�อสังเกตเรื่องรายงานสภาพ

ตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ซ่ึงสํานักงาน กสทช. รายงานโดยใช�
ข�อมูลของ Nielsen ซ่ึงได�รับคําถามค;อนข�างมากว;าไม;ค;อยสอดคล�องกับข�อเท็จจริง 
ซ่ึงเม่ือสํานักงานฯ นําเสนอข�อมูลของ Nielsen ก็จะกลายเปHนข�อมูลท่ีเปHนทางการ
ว;า กสทช. รับรองแล�ว จึงขอฝากด�านกิจการกระจายเสียงว;าควรจะเผยแพร;ในนาม
ของสํานักงาน กสทช. หรือไม;  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับปEส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

: ลย. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับปfสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๐ ท้ังนี้ เพ่ือให�เปHนไปตามข�อ ๘๓ ของระเบียบ กสทช. ว;าด�วยการรับ การจ;าย
และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องรายงานการเงินของสํานักงาน กสทช.          

ซ่ึงชัดเจนว;ารายรับรายจ;ายของสํานักงาน กสทช. ลดลงเม่ือเทียบกับปf ๒๕๖๐    
แต;ยังมีข�อสังเกตในเรื่องลูกหนี้ท้ังหลาย โดยเฉพาะลูกหนี้ค;าธรรมเนียมท่ีมี
เพ่ิมข้ึน ว;าจะดําเนินการอย;างไรเพ่ือให�สามารถติดตามหนี้ได� และในเรื่องการต้ัง
เกณฑ!สํารองหนี้สงสัยจะสูญอาจจะต�องพิจารณาว;าสอดคล�องกับลูกหนี้       
ทุกประเภทหรือไม; เพราะลูกหนี้ส;วนใหญ;ท่ีนําเสนอนั้นชําระเกิน ๓๐ วันอยู;แล�ว 
แต;บางรายค�างไม;ถึงปfก็มีการต้ังสํารองหนี้สูญ ขณะท่ีบางรายเกินปfกลับไม;มีการต้ัง 
ดังนั้น อาจจะต�องกําหนดมาตรฐานท่ีชัดเจน อาทิ ค;าธรรมเนียมเช;าใช�วิทยุ    
ซ่ึงไม;ได�อยู;ในหนี้สงสัยจะสูญและไม;ได�กันไว� แต;หนี้อ่ืนกันไว� ซ่ึงอาจจะต�องทําให�
เปHนมาตรฐานเดียวกัน และประเด็นเรื่องการประมูลเลขหมายสวย ไม;แน;ใจว;ายังมี
เงินท่ีจะนําส;งรัฐในปf ๒๕๖๑ หรือไม; เพราะในปfท่ีผ;านมามีการนําเงินรายได�จาก
การประมูลส;งรัฐจํานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาทเท;านั้น โดยมีค;าใช�จ;ายจากการจัด
ประมูลเลขหมายสวยจํานวน ๑๔.๔ ล�านบาท นอกจากนี้ ในส;วนเรื่องค;าใช�จ;าย
ในการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะค;าซ;อมแซม 
ค;าจ�างบํารุง ค;าจ�างเหมา ค;าประชาสัมพันธ! ค;าจัดประชุม อาจจะต�องพิจารณา
ความเหมาะสมด�วย  

 ๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข�อสังเกตว;า เรื่องงบการเงินของสํานักงาน กสทช. 
ขอให�สํานักงานฯ พิจารณาว;าจะเปHนไปได�หรือไม;หากจะเปลี่ยนคําว;า “กําไร” เปHน 
“รายได�เหลือจ;าย” เนื่องจากสํานักงานฯ ไม;ได�เปHนหน;วยงานท่ีแสวงหากําไร 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู.กระทําความผิดเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : คส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�อง ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑     
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับ

ผู�กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!   
ในตารางที่ ๓.๗ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีจํานวน ๑๓ ราย แต;ข�อมูลปf ๒๕๖๐ 
มีจํานวน ๗๐ ราย อาจจะต�องพิจารณาว;าสถิติเดิมท่ีสูงนั้นเกิดจากอะไร และท่ีระบุว;า
รบกวนเปHนกรณีการรบกวนเฉพาะวิทยุหรือรบกวนวิทยุการบิน ถ�าหากเปHนไปได�ขอให�
จําแนกรายละเอียด เนื่องจากมีระดับความรุนแรงท่ีแตกต;างกัน  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเปFนของตนเอง 
 ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม;มีโครงข;าย

เปHนของตนเอง ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ท่ีไม;มีโครงข;ายเปHนของตนเอง ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  
ว;าหากเปHนไปได�ควรจะต�องปรับแก�ไขประกาศฯ เพราะตาม พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ในส;วนของใบอนุญาตประเภทท่ีหนึ่ง ถ�าหาก   
ผู�ยื่นขอรับใบอนุญาตดําเนินการถูกต�องแล�ว สํานักงาน กสทช. จะต�องออกใบอนุญาต
โดยไม;ต�องพิจารณา ดังนั้น อาจจะต�องพิจารณาว;าจะปรับปรุงแก�ไขประกาศฯ 
ให�แล�วเสร็จได�เม่ือใด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : รายงานการมอบอํานาจช�วงให.ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด.านกิจการ 

โทรคมนาคมแทน กสทช. ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ : มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการมอบอํานาจให�ดําเนินคดีต;อศาลปกครองในด�านกิจการ

โทรคมนาคม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑ คดี ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 



๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต�อตลาดท่ีเก่ียวข.องภายหลังการ
ควบรวมกิจการระหว�างบริษัท ไทม� ดอทคอม อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด และ
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (ครั้งท่ี ๒) : วท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต;อตลาดท่ีเก่ียวข�อง

ภายหลังการควบรวมกิจการระหว;างบริษัท ไทม! ดอทคอม อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด 
และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๒) 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต�อตลาดท่ีเก่ียวข.องภายหลังการ
 ควบรวมกิจการระหว�างบริษัท ไทม� ดอทคอม อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด และ
 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (ครั้งท่ี ๓) : วท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต;อตลาดท่ีเก่ียวข�องภายหลัง

การควบรวมกิจการระหว;างบริษัท ไทม! ดอทคอม อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด    
และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไตรมาสท่ี ๓ (ครั้งท่ี ๓) ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต�อตลาดท่ีเก่ียวข.องภายหลังการ

ควบรวมกิจการระหว�าง บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด กับ บริษัท 
ทรูอินเทอร�เน็ต จํากัด : วท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต;อตลาดท่ีเก่ียวข�องภายหลัง

การควบรวมกิจการระหว;าง บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด กับ บริษัท 
ทรูอินเทอร!เน็ต จํากัด โดยบริษัท รีแฮบบิลิเทชั่น แอนด! ลีกัลปk คอนซัลแทนท! 
จํากัด ไตรมาสท่ี ๓/๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : รายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร.องเรียน

ของผู.รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน�ในระบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ
ระดับชาติ : บส. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่อง
 ร�องเรียนของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ในระบดิจิตอล ประเภทบริการ
 ธุรกิจระดับชาติ ช;วงหกเดือนแรกของปf ๒๕๖๐ (๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : รายงานการครอบงํากิจการโดยคนต�างด.าวตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนด
 ข.อห.ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปFนการครอบงํากิจการโดยคนต�างด.าว พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ประจําปE ๒๕๖๐ : ดท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการครอบงํากิจการโดยคนต;างด�าวตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนด
 ข�อห�ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปHนการครอบงํากิจการโดยคนต;างด�าว  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ประจําปf ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า ในส;วนของรัฐวิสาหกิจ ได�แก; บมจ. ทีโอที และ 

บมจ. กสท โทรคมนาคม ไม;สามารถทําให�สอดคล�องกับประกาศฯ ได� เนื่องจาก 
โดยสภาพขององค!กรเปHนหน;วยงานท่ีรัฐถือหุ�นร�อยเปอร!เซ็นต!จึงไม;มีโอกาสท่ีจะเปHน
การครอบงํากิจการโดยคนต;างด�าว แต;กําหนดให�ต�องดําเนินการตามประกาศฯ    
จึงทําให�เกิดอุปสรรค ดังนั้น อาจจะต�องพิจารณาเรื่องการทบทวนประกาศฯ ในเรื่อง
ความจําเปHน ถ�าหากยังมีความจําเปHนก็ควรต�องพิจารณาในส;วนท่ีปรากฏชัดเจนว;า
เปHนหน;วยงานรัฐวิสาหกิจซ่ึงไม;มีคนต;างด�าวครอบงํา ว;าจะมีข�อกําหนดอย;างไร   
เพื่อไม;ให�เกิดภาระ มิฉะนั้นก็จะต�องยื่นเรื่องขอผ;อนผันยกเว�นไม;ดําเนินการ
ตามประกาศฯ ทุกปfไป  

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี
 ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว;างวันท่ี ๑๐ – ๒๒  มกราคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นต;ออายุการทดลองประกอบ
กิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม;ปรากฏประวัติว;ามีการออกอากาศขัดต;อ
เง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๒๐ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จํานวน ๖๐ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จํานวน ๓๒ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน  จํานวน ๒๘ สถานี  

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า ควรจะต�องมีการประเมินผลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพราะเท;ากับเปHนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ี 
โดยเฉพาะกรณีประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงกฎหมายกําหนดวิธีจัดสรรไว�
ไม;เหมือนกับบริการสาธารณะและบริการชุมชน รวมท้ังควรทบทวนนโยบายเรื่อง
การทดลองประกอบกิจการด�วย เพราะเปHนเพียงมาตรการชั่วคราว จึงไม;ควรใช� 
ในระยะยาว  



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี  
 ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว;างวันที่ ๒๓ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นต;ออายุการทดลองประกอบ
กิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม;ปรากฏประวัติว;ามีการออกอากาศขัดต;อ
เง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๓๗ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จํานวน ๓๑ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จํานวน ๔ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน  จํานวน ๒ สถานี  
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า ควรจะต�องมีการประเมินผลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพราะเท;ากับเปHนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ี 
โดยเฉพาะกรณีประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงกฎหมายกําหนดวิธีจัดสรรไว�
ไม;เหมือนกับบริการสาธารณะและบริการชุมชน รวมท้ังควรทบทวนนโยบายเรื่อง
การทดลองประกอบกิจการด�วย เพราะเปHนเพียงมาตรการชั่วคราว จึงไม;ควรใช� 
ในระยะยาว  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี  
 ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว;างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ของผู�ยื่น   
ต;ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม;ปรากฏประวัติ  
ว;ามีการออกอากาศขัดต;อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๘๒ สถานี 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จํานวน ๑๑๔ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จํานวน ๕๔ สถานี 

   ๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน  จํานวน ๑๔ สถานี 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า ควรจะต�องมีการประเมินผลการทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพราะเท;ากับเปHนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ี 
โดยเฉพาะกรณีประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงกฎหมายกําหนดวิธีจัดสรรไว�



๑๐ 

 

ไม;เหมือนกับบริการสาธารณะและบริการชุมชน รวมท้ังควรทบทวนนโยบายเรื่อง
การทดลองประกอบกิจการด�วย เพราะเปHนเพียงมาตรการชั่วคราว จึงไม;ควรใช� 
ในระยะยาว  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ : การเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานีของผู.ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง คู;สร�าง เรดิโอ โดย บริษัท สตาร!บิวต้ี เรดิโอ จํากัด   
 ๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง ลุ;มน้ําลําตะคอง โดย สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ! 

จักรชัยเพ่ือความม่ันคง 
 ๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง ทรัพย!สิน โดย ห�างหุ�นส;วนจํากัด กรีน เอฟ เอ็ม ๙๑.๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ : การแจ.งเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานี ของ บริษัท ทีวี ท็อปน็อต โปรดักช่ัน จํากัด  
 ช�องรายการ สถานีสุวรรณภูมิ : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานี ของ บริษัท ทีวี ท็อปน็อต 
 โปรดักชั่น จํากัด ช;องรายการ สถานีสุวรรณภูมิ จากเดิม นางสาวจุฑามาศ สุโรจน!รัตน!  
 เปลี่ยนเปHน นางสาวชื่นจิตต! เชี่ยวเชิงสันติ โดยมีผลต้ังแต;วันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๑    
 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ : การแจ.งเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานี ของบริษัท เอเชีย ทูเดย� (ประเทศไทย)
 จํากัด : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานี ของบริษัท เอเชีย ทูเดย! 

(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน ๑๑ ช;องรายการ จากเดิม นายนัฐพงษ! ธนพิธจิโรจน! 
เปลี่ยนเปHน นางสาวทัศนีย! วาทินชัย โดยมีผลต้ังแต;วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ : การแจ.งเปล่ียนแปลงข.อมูลกรรมการผู.มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท     
 จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท 

จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช.งานส่ือสารผ�าน
ดาวเทียมต�างชาติชนิดช่ัวคราว ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐ – พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ จํานวน ๑๗๐ รายการ : ปท.๑  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการใช�งานสื่อสารผ;านดาวเทียมต;างชาติในการจัดการถ;ายทอด

กิจกรรมสําคัญท่ัวโลกท้ังในประเทศหรือต;างประเทศ หรือมีความจําเปHนต�องให�บริการ
แบบเหมารวมกับการใช�ช;องสัญญาณดาวเทียมต;างชาติ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ประจําเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน ๑๗๐ 
รายการ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ : รับทราบผลการพิจารณารายได.และค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

รายปEท่ีต.องจัดเก็บเพ่ิมเติมตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด สําหรับรอบบัญชีปE 
๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ : นส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณารายได�และค;าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการราย
ปfท่ีต�องจัดเก็บเพ่ิมเติมตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด สําหรับรอบบัญชีปf ๒๕๕๖ – 
๒๕๕๙ โดยให�รายได�จากการขายและการให�บริการของบริษัท ซีทีเอช เมมเบอร! จํากัด  
ท่ีปรากฏในงบการเงินประจําปfท่ีนําส;งกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย!   
ที่เกิดจากการจําหน;ายกล;องรับสัญญาณแบบบอกรับสมาชิกและค;าสมาชิก 
เปHนรายได�ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน!ท่ีต�อง 
ชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปfของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ : ร.องเรียนกรณีขอให.บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุMป จํากัด มีหนังสือช้ีแจงรายละเอียด
 กรณี Application True iService ปรากฏยอดค.างชําระค�าบริการของรอบบิล 
 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เลขท่ี ๑๒๓/๒๕๖๐) : บส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียน กรณี ขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด มีหนังสือ

ชี้แจงรายละเอียดกรณี Application True iService ปรากฏยอดค�างชําระค;าบริการ 
ของรอบบิลเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เลขท่ี ๑๒๓/๒๕๖๐) ท้ังนี้ ตามมติ กสท.    
ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ : สรุปผลการตรวจสอบการใช.งานคล่ืนความถ่ีย�าน ๔๗๐ MHz ของบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน)  : ปท.๒  

 
มติท่ีประชุม รับทราบสรุปผลการตรวจสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีย;าน  ๔๗๐ MHz ของบริษัท    

ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ : การแจ.งเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานีของบริษัท อินเตอร� ไลน� เอนเทอร�เทนเม.นท� 
 จํากัด : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานี ของบริษัท อินเตอร! ไลน! 

เอนเทอร!เทนเม�นท! จํากัด จํานวน ๔ ช;องรายการ จากเดิม นายเฉลิมพล เชี่ยวกิจ 
เปลี่ยนเปHน นางสาวพรพรรณ สมทรัพย! โดยมีผลต้ังแต;วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๖ : การให.การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมแก�หน�วยงานต�างๆ 
 จํานวน ๔ หน�วยงาน : กบ.  
  
มติท่ีประชุม รับทราบการให�การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมแก;หน;วยงานต;างๆ 

จํานวน ๔ หน;วยงาน จํานวนเงินท้ังสิ้น ๖๒๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ;ายจากเงิน
งบประมาณประจําปf ๒๕๖๑ รายการค;าใช�จ;ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส;งเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ไปพลางก;อน 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

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

ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู.รับใบอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๗ สถานี : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงเปHน

กรณีท่ีสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได�สิ้นสุดลงโดยผล
ของกฎหมาย และผู�ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!จะยกเลิกการทดลอง
ประกอบกิจการด�วยตนเอง จํานวน ๕ สถานี  



๑๓ 

 

๒. อนุมัติให�เพิกถอนการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีระยะเวลา 
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงยังไม;สิ้นสุดลงตามระยะเวลาการ
อนุญาต และสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงยังไม;สิ้นสุดลง
ตามกฎหมาย เนื่องจากผู�ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!จะยกเลิก  
การทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๒ (๑) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จํานวน ๒ สถานี  

๓. อนุมัติให�เพิกถอนใบอนุญาตให� ทํา มี ใช� เครื่องวิทยุคมนาคม และต้ังสถานี
วิทยุคมนาคมซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท้ัง ๗ สถานี ตามข�อ ๑. และข�อ ๒. นับต้ังแต;วันท่ี กสทช. มีมติ 
เพ่ือให�ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร�อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากผู�ทดลองประกอบกิจการมีความ
ประสงค!จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง 

๔. เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข�อ ๑. และข�อ ๒. สิ้นสุดลง 
นับต้ังแต;วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากผู�ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!
จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง  

๕. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข�อ ๑. และข�อ ๒. เพ่ือให�ดําเนินการรื้อถอน
สายอากาศและทําลายเครื่องส;งวิทยุกระจายเสียง รวมถึงอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศให�แล�วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแต;วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง ท้ังนี้ 
หากฝuาฝvน ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร;งครัด 

๖. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและทําลายเครื่องส; ง
วิทยุกระจายเสียง รวมถึงอุปกรณ!ที่ใช�ในการออกอากาศ ทั้งนี้ หากพบการ
กระทําความผิดให�ดําเนินการตามกฎหมายต;อไป และให�สํานักงาน กสทช. 
ภาค ๑ – ๔ รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบ พร�อมส;งภาพถ;ายการรื้อถอน
สายอากาศและการทําลายเครื่องส;งวิทยุกระจายเสียง รวมถึงอุปกรณ!ที่ใช�    
ในการออกอากาศให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 
เพ่ือดําเนินการในส;วนท่ีเก่ียวข�องต;อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง     
ของผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๗ สถานี 

 



๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : พิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของผู.ทดลองประกอบกิจการ
 ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ท่ีได.รับใบอนุญาตมากกว�า ๑ สถานีข้ึนไป : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให�เพิกถอนใบอนุญาตฉบับเดิมของผู�ทดลองประกอบกิจการ ประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ ท่ีได�รับใบอนุญาตมากกว;า ๑ สถานีข้ึนไป ซ่ึงสํานักงาน 
กสทช. ได�ออกใบอนุญาตไปแล�วบางส;วน ของนิติบุคคล จํานวน ๒๒ ราย 
จํานวน ๒๘ สถานี  

 ๒. อนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แก;ผู�ทดลอง
ประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว;า      
๑ สถานีข้ึนไป ของนิติบุคคล จํานวน ๑๗ ราย จํานวน ๔๓ สถานี ซ่ึงได�ยื่น  
ต;ออายุการทดลองประกอบกิจการถูกต�องครบถ�วนทุกสถานีแล�ว โดยให�มี
ระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปf เท;ากันทุกสถานี นับจากวันท่ีใบอนุญาตใบสุดท�าย
ของผู�ทดลองประกอบกิจการแต;ละรายสิ้นสุดลง  

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เนื่องจากถือเปHน
การอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีด�วย ซ่ึงตามกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรไว�เปHนการเฉพาะ
ว;าให�ทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นจึงไม;สมควรใช�มาตรการในลักษณะให�ทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ แต;ควรท่ีจะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปDญหา-อุปสรรค
ของนโยบายนี้ และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการ 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจเปHนการถาวรต;อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง พิจารณาต;ออายุการทดลองประกอบกิจการของผู�ทดลอง
ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ท่ีได�รับใบอนุญาตมากกว;า ๑ สถานี
ข้ึนไป 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การอนุญาตให.บริษัท ทริปเปabลพี คอนเวอเจ.นซ� จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.    
 บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปFนครั้งแรก 
 ช�องรายการ Star K : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๑๕ 

 

๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท ทริปเปFxลพี 
คอนเวอเจ�นซ! จํากัด ช;องรายการ Star K โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปf นับแต;วันท่ี 
กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไข  
การเปHนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให�บริษัท ทริปเปFxลพี คอนเวอเจ�นซ! จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทริปเปFxลพี คอนเวอเจ�นซ! จํากัด 
 ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก   
 ท่ียื่นขอเปHนครั้งแรก ช;องรายการ Star K 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การอนุญาตให.บริษัท กานต�มณี มาร�เก็ตติ้ง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ

โทรทัศน�ที่ไม�ใช.คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอเปFนครั้งแรก  
ช�องรายการ VIP TV : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท กานต!มณี 
มาร!เก็ตต้ิง จํากัด ช;องรายการ VIP TV โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปf นับแต;วันท่ี 
กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปHน 
ผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให�บริษัท กานต!มณี มาร!เก็ตต้ิง จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

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

 



๑๖ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท กานต!มณี มาร!เก็ตต้ิง จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปHนครั้งแรก
ช;องรายการ VIP TV            

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การอนุญาตให. บริษัท เนกซ� สเตป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปFนครั้งแรก จํานวน 
๗ 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 เนกซ!  
สเตป จํากัด จํานวน ๗ ช;องรายการ ได�แก; ๑) ช;องรายการ FOX MOVIES 
๒) ช;องรายการ FOX ACTION MOVIES ๓) ช;องรายการ ของดีประเทศไทย 
เอชดี ๔) ช;องรายการ JUST FOR FUN ๕) ช;องรายการ มายไซน! เอชดี ๖) ช;อง
รายการ THAINESS TV และ ๗) ช;องรายการ EURONEWS โดยให�มีอายุ  
ใบอนุญาต ๑ ปf นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปHนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง  การอนุญาตให� บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด ประกอบกิจการ 
 เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปHนครั้งแรก 
 จํานวน ๗ ช;องรายการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖  : การอนุญาตให. บริษัท เนกซ� สเตป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๑๐ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๑๗ 

 

๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท เนกซ!  
สเตป จํากัด จํานวน ๑๐ ช;องรายการ ได�แก; ๑) ช;องรายการ FRANCE 24 
๒) ช;องรายการ NHK WORLD  ๓) ช;องรายการ Nat Geo Wild  ๔) ช;องรายการ 
BABY TV  ๕) ช;องรายการ FX ๖) ช;องรายการ STAR WORLD ๗) ช;องรายการ 
FOX FAMILY MOVIES  ๘) ช;องรายการ FOX CRIME  ๙) ช;องรายการ FOX ไทย 
และ ๑๐) ช;องรายการ STAR CHINESE MOVIES  โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปf 
นับแต;วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปHนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

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

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การอนุญาตให� บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด ประกอบกิจการ 
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๑๐ ช;องรายการ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การอนุญาตให.บริษัท เนกซ� สเตป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ
โทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ สํารวจโลก เอชดี   
: ปส.๒ 

  

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท เนกซ! 
สเตป จํากัด ช;องรายการ สํารวจโลก เอชดี โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปf     
นับแต;วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปHนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

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



๑๘ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด ประกอบกิจการ  
เพื่อให�บริการโทรทัศน!ที่ไม;ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ
สํารวจโลก เอชดี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การอนุญาตให.บริษัท มีเดียเพล็กซ� อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด ประกอบกิจการ    

เพ่ือให.บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ 
AIS DOONEE Channel (เอไอเอส ดูนี่ แชนแนล) : ปส.๒ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท มีเดียเพล็กซ! 
อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด ช;องรายการ AIS DOONEE Channel (เอไอเอส ดูนี่ 
แชนแนล) โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปf นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปHนผู�ให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท 
มีเดียเพล็กซ! อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท มีเดียเพล็กซ! อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด 
ประกอบ กิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช;องรายการ AIS DOONEE Channel (เอไอเอส ดูนี่ แชนแนล)    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การอนุญาตให.บริษัท อาร�เอส จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ
 โทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 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 อาร!เอส 



๑๙ 

 

จํากัด (มหาชน) ช;องรายการ สบายดีทีวี โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปf นับแต;วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท อาร!เอส 
จํากัด (มหาชน) ช;องรายการ 2 โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปf นับแต;วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยให�กําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม ดังนี้  
๒.๑ หากข�อร�องเรียนหรือข�อกล;าวหามีผลการพิจารณาจนเปHนท่ียุติว;าเปHนการ

กระทําความผิดและคณะกรรมการมีคําสั่งทางปกครองว;ามีการกระทํา
ความผิด ให�อายุใบอนุญาตมีเหลืออยู;เท;าท่ีไม;เกินกว;าอายุใบอนุญาตท่ีเคย
ได�รับในครั้งก;อน 

๒.๒ หากข�อร�องเรียนหรือข�อกล;าวหามีผลการพิจารณาจนเปHนท่ียุติภายหลังจาก
ท่ีอายุใบอนุญาตท่ีเคยได�รับในครั้งก;อนล;วงพ�นไปแล�ว ให�อายุใบอนุญาต 
สิ้นผลลงทันที  

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปHนผู�
ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให�บริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ 
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช;องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การอนุญาตให.บริษัท ซีนิเพล็กซ� จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการโทรทัศน�
 ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ True Shopping  : ปส.๒ 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท 
ซีนิเพล็กซ! จํากัด ช;องรายการ True Shopping โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปf  
นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปHนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ซีนิเพล็กซ! จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 



๒๐ 

 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ซีนิเพล็กซ! จํากัด ประกอบกิจการ  
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ที่ไม;ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ 
True Shopping   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การอนุญาตให.บริษัท อินเตอร� ไลน� เอนเทอร�เทนเม.นท� จํากัด ประกอบกิจการ  

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

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท 
อินเตอร! ไลน! เอนเทอร!เทนเม�นท! จํากัด ช;องรายการ หนังดัง โดยให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๒ ปf นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปHนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ี
ไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท อินเตอร! ไลน! เอนเทอร!เทนเม�นท! 
จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท อินเตอร! ไลน! เอนเทอร!เทนเม�นท! จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช;องรายการ หนังดัง 

 



๒๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การอนุญาตให.บริษัท เอช26 จํากัด ประกอบกิจการเพื่อให.บริการโทรทัศน�    
ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ GOOD TV : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม;ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท 
เอช26 จํากัด ช;องรายการ GOOD TV โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปf นับแต;วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�ง
เงื ่อนไขการเปHนผู �ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม;ใช�คลื ่นความถ่ี           
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท เอช26 จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอช26 จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ GOOD TV   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การอนุญาตให.บริษัท ไซเบอร�คอล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ โทร ทั ศน� 

ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ Tiger Shopping Variety : ปส.๒   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม;ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท 
ไซเบอร!คอล จํากัด ช;องรายการ Tiger Shopping Variety โดยให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๒ ปf นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปHนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการ
ที่ไม;ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ไซเบอร!คอล จํากัด  
ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

 ๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  



๒๒ 

 

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ไซเบอร!คอล จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ที่ไม;ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ 
Tiger Shopping Variety 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ :  การอนุญาตให.บริษัท เมเจอร� เทเลวิช่ัน ไทย จํากัด ประกอบกิจการ เพ่ือให.บริการ
 โทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ MVTV : ปส.๒   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม;ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท 
เมเจอร! เทเลวิชั่น ไทย จํากัด ช;องรายการ MVTV โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปf 
นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเงื่อนไขการเปHนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม;ใช�คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให�บริษัท เมเจอร! เทเลวิชั่น ไทย จํากัด 
ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เมเจอร! เทเลวิชั่น ไทย จํากัด ประกอบกิจการ 
 เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ MVTV 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : การอนุญาตให.กองทัพบก (สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก) ใช.คล่ืนความถ่ี
 และประกอบกิจการโทรทัศน� เพ่ือให.บริการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 บริการสาธารณะประเภทท่ีสอง ช�องรายการสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก     
 : ปส.๒. จส. 
 



๒๓ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ

โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล แบบความคมชัดสูง บริการสาธารณะ
ประเภทท่ีสอง ซ่ึงมีวัตถุประสงค!หลักเพ่ือความม่ันคงของรัฐหรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ แก;กองทัพบก (สถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก) ช;องรายการ 
สถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก หมายเลขลําดับการให�บริการหมายเลขหนึ่ง (๑) 
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๔ ปf นับถัดจากวันท่ีกองทัพบก (สถานีวิทยุโทรทัศน!
กองทัพบก) ได�ยุติการรับส;งสัญญาณวิทยุโทรทัศน!ในระบบแอนะล็อกท้ังหมด
เรียบร�อยแล�ว  

๒. เห็นชอบเงื่อนไขใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน!        
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล แบบความคมชัดสูง บริการ
สาธารณะประเภทท่ีสอง ซ่ึงมีวัตถุประสงค!หลักเพ่ือความม่ันคงของรัฐหรือ
ความปลอดภัยสาธารณะ ของกองทัพบก (สถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก)   
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเงื่อนไขการเปHนผู�ได�รับ
ใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล แบบความคมชัดสูง บริการสาธารณะประเภทท่ีสอง 
เพ่ือให�กองทัพบก (สถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก) ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

 ๓.  มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการแจ�งการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี   
และประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
แบบความคมชัดสูง บริการสาธารณะประเภทท่ีสอง ของกองทัพบก (สถานี
วิทยุโทรทัศน!กองทัพบก) ให�คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห;งชาติ ตามกฎหมายว;าด�วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม     
เพ่ือทราบ ต;อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง การอนุญาตให�กองทัพบก (สถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก) 
 ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน   
 ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทท่ีสอง ช;องรายการสถานีวิทยุโทรทัศน! 
  กองทัพบก 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การแจ.งเปล่ียนแปลงกรรมการผู.มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท กรุงเทพ

โทรทัศน�และวิทยุ จํากัด : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท 

กรุงเทพโทรทัศน!และวิทยุ จํากัด ผู�ได�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและ



๒๔ 

 

ประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท กรุงเทพโทรทัศน!และวิทยุ จํากัด      
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�าย
ใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ    
โดยเคร;งครัด ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู�มีอํานาจกระทําการแทนให�บริษัทฯ 
แจ�งให�คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต;วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!  
(ปส.๒) บันทึกข�อมูลดังกล;าวเพ่ือใช�เปHนข�อมูลประกอบการกํากับดูแลต;อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของ
 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน!และวิทยุ จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : การอนุมัติผังรายการ ประจําปE ๒๕๖๑ ของผู.รับใบอนุญาตประกอบกิจการ    

เพ่ือให.บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน% ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 1. อนุมัติผังรายการ ประจําปf ๒๕๖๑ ของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒๓ ราย 
๑๙๖ ช/องรายการ  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
เพื่อให�บริการโทรทัศน!ที่ไม;ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ดําเนินการ
แจ�งเปลี่ยนแปลงผังรายการให�เป5นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ%
การจัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน% พ.ศ. 2556 
อย/างเคร/งครัด และกําชับช/องรายการท่ีมีประวัติเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการ
คุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน% ให�ระมัดระวัง
การออกอากาศโดยไม/ให�มีรายการท่ีมีเนื้อหากระทบต/อผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน% 

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน% 
(ปส.2) จัดส/งผังรายการ ประจําปf ๒๕๖๑ ให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน% (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการการโฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ   
และพัฒนาผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน% (ผส.) เพ่ือใช�ในการ
ติดตามกํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 



๒๕ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่องการอนุมัติผังรายการ ประจําปf ๒๕๖๑ ของผู�รับใบอนุญาต
 ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
 เพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการ
 โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ระดับท.องถ่ิน
 ของห.างหุ.นส�วนจํากัด แพร� เคเบ้ิล กรุMป : ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

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

เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ิน ของห�างหุ�นส;วนจํากัด แพร; เคเบ้ิล กรุ8ป นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส;วนจํากัด แพร; เคเบ้ิล กรุ8ป 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิลท่ีมี
การพาดสายไว�กับการไฟฟ�าส;วนภูมิภาค และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอนสาย
เคเบิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต;วันท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ  
รวมท้ังให�ดําเนินการเก่ียวกับค;าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข;าย
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน 
กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่น
ความถ่ีระดับท�องถ่ินของห�างหุ�นส;วนจํากัด แพร; เคเบ้ิล กรุ8ป 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการโครงข�าย

กระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไมใช.คล่ืนความถ่ี ระดับท.องถิ่น 
ของห.างหุ.นส�วนจํากัด พานเคเบิลทีวี : ปส.๓ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

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

เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ิน ของห�างหุ�นส;วนจํากัด พานเคเบิลทีวี นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ  



๒๖ 

 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส;วนจํากัด พานเคเบิลทีวี 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิลท่ีมี
การพาดสายไว�กับการไฟฟ�าส;วนภูมิภาค และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอนสาย
เคเบิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต;วันท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ  
รวมท้ังให�ดําเนินการเก่ียวกับค;าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข;าย
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน 
กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 

 หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไมใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ินของห�างหุ�นส;วนจํากัด พานเคเบิลทีวี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการโครงข�าย

กระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ระดับท.องถิ่น 
ของห.างหุ.นส�วนจํากัด เจ เอ แอล : ปส.๓ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

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

เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ิน ของห�างหุ�นส;วนจํากัด เจ เอ แอล นับแต;วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส;วนจํากัด เจ เอ แอล   
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิลท่ีมี
การพาดสายไว�กับการไฟฟ�าส;วนภูมิภาค และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอน 
สายเคเบิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต;วันท่ีได�ดําเนินการ  
แล�วเสร็จ รวมท้ังให�ดําเนินการเก่ียวกับค;าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ
โครงข;ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการมายัง
สํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

  
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
 เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไมใช�คลื่น
 ความถ่ี ระดับท�องถ่ิน ของห�างหุ�นส;วนจํากัด เจ เอ แอล 

  
 
 



๒๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน� : สส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกํากับดูแลการรวม

ธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให�มีการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะตามเอกสาร    

ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปจัดประชุมรับฟDง
ความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือให�เปHนไปตามมาตรา ๒๘ แห;งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป    

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกํากับดูแล
การรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ แสดงความเห็นว;า ในกรณีของประกาศฯ ตามท่ีเสนอใน
ระเบียบวาระนี้เห็นชอบให�ดําเนินการได� เนื่องจากพิจารณาเนื้อหาแล�วไม;ใช;
การเปลี่ยนแปลงท่ีเปHนสาระสําคัญ อย;างไรก็ตาม อยากต้ังข�อสังเกตว;าควรจะต�อง
มีเกณฑ!ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการกรณีของการออก
ประกาศหรือแก�ไขประกาศต;างๆ ในช;วงนี้ ว;าควรจะทําได�แค;ไหนอย;างไร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : ความคืบหน.าการดําเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให.บริการโครงข�าย
 โทรทัศน�ท่ีใช.คล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ� : จส. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบความคืบหน�าการดําเนินการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให�บริการโครงข;าย

โทรทัศน!ท่ีใช�คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ!  
 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งทางปกครองให�กรมประชาสัมพันธ! 

เพื่อให�ดําเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจํานวน ๒๗ สถานีดังกล;าว   
ให�แล�วเสร็จตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตภายใน ๖๐ วันนับแต;วันท่ีได�รับทราบ
คําสั่ง ท้ังนี้ หากฝuาฝvนไม;ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว กสทช. จะใช�มาตรการปรับ
ทางปกครองในอัตราไม;เกินวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ีฝuาฝvน
หรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่ง    

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง ความคืบหน�าการดําเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
เพื่อให�บริการโครงข;ายโทรทัศน!ที่ใช�คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ของกรมประชาสัมพันธ! 



๒๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ขอปรับแผนการยุติการรับส�งสัญญาณวิทยุ 
 โทรทัศน�ในระบบแอนะล็อกของสถานีวิทยุโทรทัศน�โมเดิร�นไนน� (ช�อง ๙) : จส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการขอปรับแผนการยุติการรับส;งสัญญาณวิทยุโทรทัศน!ในระบบแอนะล็อก

ของสถานีวิทยุโทรทัศน!โมเดิร!นไนน! (ช;อง ๙) จํานวน ๑๓ สถานี ประกอบด�วย   
(๑) จังหวัดสระแก�ว (๒) จังหวัดสกลนคร (๓) จังหวัดน;าน (๔) จังหวัดเพชรบูรณ! 
(๕) จังหวัดชุมพร (๖) จังหวัดมุกดาหาร (๗) จังหวัดตาก (๘) จังหวัดแม;ฮ;องสอน   
(๙) จังหวัดระนอง (๑๐) จังหวัดเลย (๑๑) จังหวัดสตูล (๑๒) อําเภอตะก่ัวปuา 
(จังหวัดพังงา) และ (๑๓) อําเภอแม;สะเรียง (จังหวัดแม;ฮ;องสอน) โดยให�
ดําเนินการประชาสัมพันธ!แผนการยุติการรับส;งสัญญาณวิทยุโทรทัศน!ในระบบ
แอนะล็อกของสถานีวิทยุโทรทัศน!โมเดิร!นไนน! (ช;อง ๙) อย;างน�อย ๑๕ วัน 
นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ก;อนการดําเนินการยุติการออกอากาศ  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการประสานขอความร;วมมือบริษัท 
บางกอก เอ็นเตอร!เทนเมนต! จํากัด เพ่ือกําหนดแนวทางเก่ียวกับการยุติการรับส;ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน!ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน!ไทยทีวีสี ช;อง ๓   
ให�สอดคล�องกับการยุติการรับส;งสัญญาณวิทยุโทรทัศน!ในระบบแอนะล็อก
ของผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน!ในระบบ
แอนะล็อกรายอ่ืน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ขอปรับแผนการยุติการรับส;ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน!ในระบบแอนะล็อกของสถานีวิทยุโทรทัศน!โมเดิร!นไนน! (ช;อง ๙) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ :  การขอลดหย�อนหรือยกเว.นค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE สําหรับรอบระยะ
 เวลาบัญชีระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (บริษัท ดีเอ็น 
 บรอดคาสท� จํากัด บริษัท สปริงนิวส� เทเลวิช่ัน จํากัด และบริษัท แบงคอก 
 บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด) : นส. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยเห็นชอบให�ยกคําร�องการขอลดหย;อนหรือยกเว�นค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปf 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว;างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ของบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท! จํากัด (ช;องรายการ นิวทีวี (NEW TV)) บริษัท 
สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด (ช;องรายการ สถานีโทรทัศน! สปริงนิวส!) และบริษัท 
แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด (ช;องรายการ NOW) เนื่องจากการยื่นคํา
ขอลดหย;อนหรือยกเว�นค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปfเกินกําหนดระยะเวลา    



๒๙ 

 

ตามระเบียบ กสทช. เรื่อง การลดหย;อนหรือยกเว�นค;าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง การขอลดหย;อนหรือยกเว�นค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปf 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว;างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
(บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท! จํากัด บริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด และบริษัท     
แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : การพิจารณายกเว.นค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
 หรือกิจการโทรทัศน�รายปEให.กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม : นส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ยกเว�นค;าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน!รายปf ให�กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ;านดาวเทียม จํานวน ๑๕ 
ช;องรายการ 

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง การพิจารณายกเว�นค;าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
 กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน!รายปfให�กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ;านดาวเทียม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : การดําเนินคดีกับบริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จํากัด กรณีไม�ปฏิบัติตามคําสั่ง
 ทางปกครองของพนักงานเจ.าหน.าท่ีซ่ึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ (๑) 
 แห�งพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ : นส. มส. 
    
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบให�ดําเนินคดีกับบริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จํากัด กรณีฝuาฝvนคําสั ่ง 

ทางปกครองของพนักงานเจ�าหน�าท่ีซ่ึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ (๑) 
แห;งพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  
พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปHนความผิดตามมาตรา ๗๑ แห;งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 
ต�องระวางโทษจําคุกไม;เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม;เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ทั้งนี้ โดยมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. เปHนผู�รับมอบอํานาจดําเนินการ
ร�องทุกข!กล;าวโทษ โดยสามารถมอบอํานาจช;วงให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีในสํานัก
ท่ีรับผิดชอบดําเนินการร�องทุกข!กล;าวโทษเพ่ือดําเนินคดีต;อพนักงานสอบสวน
ท่ีมีอํานาจสอบสวนต;อไป  



๓๐ 

 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งเตือนบริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จํากัด 
กรณีฝuาฝvนหรือไม;ดําเนินการจัดส;งเอกสารหรือหลักฐานข�อมูลเกี่ยวกับผล
การศึกษาเงินชดเชยค;าเสียโอกาสในการนําเอาสัญญารายการช;อง ๓ ในระบบ   
แอนะล็อก ตามที่คณะกรรมการมีมตินั้นถือเปHนการกระทําความผิดตาม 
มาตรา ๗๑ แห;งพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงอาจเปHนเหตุให�คณะกรรมการพิจารณาสั่งพักใช�หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๖๔ (๔) แห;งพระราชบัญญัติ ฉบับเดียวกันได� 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. บันทึกเปHนประวัติเพ่ือเปHนข�อมูลในการกํากับดูแล
ต;อไป 

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง การดําเนินคดีกับบริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จํากัด กรณีไม;
ปฏิบัติตามคําสั ่งทางปกครองของพนักงานเจ�าหน�าที่ซึ ่งอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ (๑) แห;งพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก�อนได.รับคําส่ัง
 เตือนทางปกครองของบริษัท พีแอนด�พี ชาแนล จํากัด ช�องรายการ 1 TV : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!
สุขภาพที่ผิดกฎหมายก;อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครอง ของบริษัท พีแอนด!พี 
ชาแนล จํากัด ช;องรายการ 1 TV ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมาย
ให�สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติของผู�ประกอบกิจการฯ ตามกระบวนการ  
ตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ท้ังนี้ เนื่องจาก
การกระทําดังกล;าวเปHนความผิดที่เกิดขึ้นก;อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙      
ซ่ึงเปHนวันท่ีบริษัทฯ (ช;องรายการ 1 TV) ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่งทางปกครอง
จากสํานักงาน กสทช. ท่ี สทช ๔๐๐๗/๒๔๖๒๑ ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
ท่ีให�ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารและยาโดยไม;ได�รับอนุญาต 
ตามกฎหมาย กรณีนี้จึงไม;ถือว;าเปHนการกระทําท่ีฝuาฝvนหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่ง
ทางปกครองดังกล;าว   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
ก;อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครองของบริษัท พีแอนด!พี ชาแนล จํากัด ช;องรายการ 1 TV 

     



๓๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : การขอขยายระยะเวลาการรับฟvงความคิดเห็นสาธารณะร�างแก.ไขเพ่ิมเติม
 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
 โทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง การกระทําท่ีเปFนการเอาเปรียบผู.บริโภคใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๕ ข.อ ๕ (๙) : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยอนุมัติให�ขยายระยะเวลาการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะร;างแก�ไขเพ่ิมเติม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคมแห;งชาติ เรื่อง การกระทําท่ีเปHนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ข�อ ๕ (๙) ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต;วันท่ีครบกําหนด  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการรับฟDงความคิดเห็น
สาธารณะร;างแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห;งชาติ เรื่อง การกระทําท่ีเปHนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ข�อ ๕ (๙) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องเหตุผลของการขอขยายระยะเวลาการรับฟDง
ความคิดเห็นสาธารณะ ซ่ึงควรมีหลักเกณฑ!ท่ีชัดเจนว;ากรณีแบบใดจึงสมควร
ขยาย  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ : การอนุญาตให.บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร�ค จํากัด ประกอบกิจการ
 เพ่ือให.บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปFนครั้งแรก 
 ช�องรายการ MSS CHANNEL : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท เอ็มเอสเอส 
เคเบิล เน็ตเวิร!ค จํากัด ช;องรายการ MSS CHANNEL โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปf  
นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�ง
เง่ือนไขการเปHนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร!ค จํากัด 
ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

 ๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา



๓๒ 

 

อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร!ค จํากัด 
 ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก   
 ท่ียื่นขอเปHนครั้งแรก ช;องรายการ MSS CHANNEL 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : ขอให.ทบทวนการยกเลิกใบอนุญาตช�องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน� DMC : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบคําขอของกลุ;มพันธมิตรเพ่ือพิทักษ!พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย 

(พพธ.) กรณีขอให�ทบทวนการยกเลิกใบอนุญาตช;องรายการ สถานีวิทยุ
โทรทัศน! DMC 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! (ปส.๒) 
มีหนังสือแจ�งให�กลุ;มพันธมิตรเพ่ือพิทักษ!พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย (พพธ.) 
ทราบว;า เนื่องจากมูลนิธิศึกษาธรรมเพ่ือสิ่งแวดล�อม ได�ยื่นฟ�องต;อศาลปกครองกลาง 
ในคดีหมายเลขดํา ท่ี ๖๗/๒๕๖๐ เปHนคดีพิพาทเก่ียวกับคําสั่งให�การอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน!ช;องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน! DMC ของมูลนิธิ
ศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล�อม สิ้นสุดลงไม;ชอบด�วยกฎหมาย ซ่ึงปDจจุบันคดีนี้ 
อยู;ระหว;างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ดังนั้น ในชั้นนี้จึงต�องรอผล
การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองกลางในคดีดังกล;าว   

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓๐ เรื่อง ขอให�ทบทวนการยกเลิกใบอนุญาตช;องรายการ 
สถานีวิทยุโทรทัศน! DMC 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องให�สํานักงาน กสทช. วิเคราะห!ผู�ท่ีมีสิทธิในการ
เสนอขอทบทวนมติว;าควรมีเกณฑ!อย;างไรในการท่ีจะพิจารณารับหรือไม;รับ
พิจารณาคําขอ ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. แจ�งว;าจะขอรับข�อสังเกตไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการ
 โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ระดับท.องถ่ิน
 ของบริษัท แอคซีท จํากัด : ปส.๓ 
 
  



๓๓ 

 

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

 ๑. อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!  
เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ิน เลขท่ีใบอนุญาต B1-N21133-0089-56 ของบริษัท แอคซีท จํากัด 
นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติกรณีท่ีบริษัทฯ 
ไม;ได�นําส;งมาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิดต;อผู�ใช�บริการเพ่ือนําเสนอให�
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตยกเลิกประกอบกิจการ  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท แอคซีท จํากัด เพ่ือทราบ
ผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิลท่ีมีการพาด
สายไว�กับการไฟฟ�าส;วนภูมิภาค และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิล 
ให�สํานักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๑๕ วันนับแต;วันท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ  
รวมท้ังให�ดําเนินการเก่ียวกับค;าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข;าย
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน 
กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๓๑ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
 เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
 ระดับท�องถ่ิน ของบริษัท แอคซีท จํากัด      

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ : กรณีกรมประชาสัมพันธ�ขอช้ีแจงและให.ทบทวนคําส่ังตามมติ ท่ีประชุม

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ : ปส.๓ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยเห็นชอบหนังสือแจ�ง
กรมประชาสัมพันธ!  กรณีขอชี้แจงและให�ทบทวนคําสั่ งตามมติ ที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 
๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ      

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๑.๓๒ เรื่อง กรณีกรมประชาสัมพันธ!ขอชี้แจงและให�ทบทวนคําสั่ง
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ครั้งท่ี 
 ๘/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๐               
 



๓๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   
 ด.านกิจการโทรคมนาคม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื ่อง หลักเกณฑ�การใช.เครื ่องวิทยุคมนาคมแบบ
 สังเคราะห�ความถ่ี (Synthesizer) ของหน�วยงานของรัฐ : คท. 
 

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

 ๑. เห็นชอบสรุปการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การใช�เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห!ความถ่ี (Synthesizer) 
ของหน;วยงานของรัฐ  ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร;ในเว็บไซต!
ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การใช�เครื่อง
วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห!ความถ่ี (Synthesizer) ของหน;วยงานของรัฐ 
ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล;าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก;อนนําไปลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต;อไป   

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง สรุปการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต;อประกาศ  
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การใช�เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห!ความถ่ี 
(Synthesizer) ของหน;วยงานของรัฐ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ แสดงความเห็นว;า ในกรณีของประกาศฯ ตามท่ีเสนอใน
ระเบียบวาระนี้เห็นชอบให�ดําเนินการ เนื่องจากเปHนเรื่องของมาตรการกํากับ
ดูแลท่ัวไป แต;อยากต้ังข�อสังเกตว;าควรจะต�องมีเกณฑ!ในการพิจารณาความ
เหมาะสมในการดําเนินการกรณีของการออกประกาศหรือแก�ไขประกาศต;างๆ 
ในช;วงนี้ ว;าควรจะทําได�แค;ไหนอย;างไร 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การจัดสอบและการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงาน
 วิทยุสมัครเล�น : บท. 
 

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

 ๑. อนุมัติให�สมาคมวิทยุสมัครเล;นท่ีได�แจ�งความประสงค!ต;อสํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑.๑ จัดการอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล;น
ข้ันต�น จํานวน ๑๐ สมาคม  

 ๑.๒ จัดการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล;นข้ันต�น จํานวน 
๒ สมาคม  

 ๑.๓ ให�สมาคมวิทยุสมัครเล;นตามข�อ ๑.๑ และ ๑.๒ ดําเนินการตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล;น  



๓๕ 

 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. กําหนดลําดับการจัดสอบและจัดอบรมและสอบฯ 
โดยให�สิทธิ์สมาคมท่ียังไม;เคยดําเนินการเปHนลําดับแรก และกําหนดลําดับ
สมาคมท่ีเคยดําเนินการมาแล�วในปfก;อนหน�านี้ตามจํานวนครั้งจากน�อยไปหามาก 
เปHนไปตามลําดับการยื่นคําขอก;อนหลัง  

 ๓. อนุมัติให�สํานักงาน กสทช. จัดการอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล;นข้ันต�นให�กับพนักงานและลูกจ�างของสํานักงาน กสทช. 
ซ่ึงดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตและกํากับ
ดูแลกิจการวิทยุสมัครเล;น โดยให�ยกเว�นการเรียกเก็บค;าใช�จ;ายในการอบรม
และสอบฯ จากผู�สมัครเข�ารับการอบรมและสอบฯ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
 วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง การจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
 พนักงานวิทยุสมัครเล;น 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ขออนุญาตเพ่ิมจุดเช่ือมต�อต�างประเทศ 
 ทางภาคพ้ืนน้ํา สําหรับการให.บริการวงจรเช�าส�วนบุคคลระหว�างประเทศ 
 (International Private Leased Circuit : IPLC) และบริการโทรศัพท�
 ระหว�างประเทศ (International Direct Dialing : IDD) : ปท.๑ 
   
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน ของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมีมติ
ให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด เพ่ิมจุดเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคมออก
ต;างประเทศทางภาคพ้ืนน้ํา (Submarine Cable Network) จํานวน ๒ จุด สําหรับ
การให�บริการวงจรเช;าส;วนบุคคลระหว;างประเทศ (International Private Leased 
Circuit : IPLC) และบริการโทรศัพท!ระหว;างประเทศ (International Direct 
Dialing : IDD) ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 
เลขท่ี ๓ก/๕๐/๐๐๒   

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยให�ทบทวนแนวทางในการพิจารณาเพ่ิมจุด
เชื่อมต;อระหว;างประเทศ และการขอเชื่อมต;อตรงกับผู�ให�บริการในต;างประเทศ 
เนื่องจากมีสาระสําคัญเก่ียวกับการกํากับดูแลของ กสทช. และความม่ันคงของ
ประเทศ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ขออนุญาตเพ่ิมจุดเชื่อมต;อ
ต;างประเทศทางภาคพ้ืนน้ํา สําหรับการให�บริการวงจรเช;าส;วนบุคคลระหว;างประเทศ 
(International Private Leased Circuit : IPLC) และบริการโทรศัพท!ระหว;างประเทศ 
(International Direct Dialing : IDD) 



๓๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : การสํารวจข.อเท็จจริงต�อการดําเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐
 เรื่อง การกําหนดให.ผู.ให.บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีคิดอัตราค�าบริการตามการใช.งานจริง
 ในหน�วยวินาที : นท. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ  
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)  มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม    
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   

 ๑. รับทราบผลการดําเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ของบริษัท 
แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และผลการสํารวจข�อเท็จจริง เรื่อง การกําหนดให�ผู�ให�
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีคิดอัตราค;าบริการตามการใช�งานจริงในหน;วยวินาที   

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการสํารวจข�อเท็จจริงต;อไปอีก ๖ เดือน 
เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดสัดส;วนท่ีเหมาะสมของจํานวนรายการ
ส;งเสริมการขายและบริการเสริมท่ีคิดค;าบริการตามจริงเปHนวินาที  

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช.วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง การสํารวจข�อเท็จจริงต;อการดําเนินการตามมติท่ี
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การกําหนดให�ผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
คิดอัตราค;าบริการตามการใช�งานจริงในหน;วยวินาที 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๓๙ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๔ ดังนี้ 

        “๑. ผมไม;เห็นชอบกับการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ รวมท้ังมติ กทค. เรื่องดังกล;าวมาต้ังแต;ต�น เนื่องจากการ
เสนอวาระและการทบทวนมติไม;เปHนไปตามระเบียบ กสทช. ว;าด�วยข�อบังคับ
การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคมแห;งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเนื้อหาของมติยังขัดกับประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคม ย;าน ๑๘๐๐ MHz ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 
ย;าน ๘๙๕-๙๑๕ MHz/ ๙๔๐-๙๖๐ MHz ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
ประกอบกับคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห;งชาติ ท่ี ๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง 
การประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม อีกท้ังยังขัดกับเง่ือนไขการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามของผู�รับใบอนุญาตให�ใช�  
คลื่นความถ่ีย;าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz มติท่ีประชุมดังกล;าวจึงไม;ชอบ



๓๗ 

 

ด�วยกฎหมาย ตามท่ีผมได�เคยสงวนความเห็นไว�ในการพิจารณาครั้งดังกล;าวแล�ว 
ดังนั้น ผมจึงยืนยันว;า ผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม
ย;าน ๑๘๐๐ MHz และย;าน ๘๙๕-๙๑๕ MHz/ ๙๔๐-๙๖๐ MHz จะต�องคิด
อัตราค;าบริการตามการใช�งานจริงในหน;วยวินาทีทุกรายการส;งเสริมการขาย  

     ๒. มติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ท่ีให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
สํารวจข�อเท็จจริงในระยะเวลา ๖ เดือน ว;าประชาชนมีทิศทางหรือแนวโน�ม
การเลือกใช�งานโทรศัพท!เคลื่อนท่ีตามรายการส;งเสริมการขายในแนวทางใด 
และเสนอต;อ กทค. เพ่ือให�มีการกํากับดูแลการคิดอัตราค;าบริการให�เปHนไป
ตามความประสงค!ของประชาชนต;อไป นั้น เกิดจากการยกเหตุผลว;าการกําหนด   
ให�คิดอัตราค;าบริการในหน;วยวินาทีควรทําอย;างเปHนข้ันเปHนตอน ดังนั้น    
การสํารวจข�อเท็จจริงของสํานักงาน กสทช. จึงมีเป�าหมายเพ่ือการปรับเพ่ิม
สัดส;วนของรายการส;งเสริมการขายท่ีคิดอัตราค;าบริการในหน;วยวินาที เม่ือผล
การสํารวจออกมาแล�ว การไม;พิจารณาปรับเพ่ิมสัดส;วนจึงเปHนเรื่องไม;ถูกต�อง  

          ๓. การท่ีบริษัท AWN กําหนดให�รายการส;งเสริมการขายท่ีคิดค;าบริการ
ในหน;วยวินาทีเปHนรายการส;งเสริมการขายเริ่มต�น (Default) ของซิมท่ี
ให�บริการแบบพรีเพด จนทําให�จํานวนผู�ใช�บริการท่ีเลือกใช�รายการส;งเสริมการขาย 
เปHนวินาทีเพ่ิมมากข้ึน นั้น ผมเห็นว;า สํานักงาน กสทช. ควรศึกษาในกรณีนี้
เพ่ือเปHนแนวทางในการกําหนดนโยบายของ กสทช. โดยอาจกําหนดให�รายการ
ส;งเสริมการขายต้ังต�นเปHนรายการส;งเสริมการขายท่ีคิดค;าบริการเปHนวินาที 
หรือกรณีอินเทอร!เน็ตก็เปHนรายการส;งเสริมการขายท่ีคิดค;าบริการเปHนกิโลไบต! 
ได�หรือไม; โดยเปFดให�ผู�ใช�บริการเปลี่ยนรายการส;งเสริมการขายไปเปHนแบบอ่ืนได� 
อีกท้ังการกําหนดดังกล;าวจะเปHนการประชาสัมพันธ!ให�ผู�ใช�บริการรับรู�เรื่อง
โปรโมชั่นวินาทีมากข้ึนอีกด�วย ซ่ึงควรดําเนินการควบคู;กับการเร;งรัดให�ผู�ให�บริการ
ประชาสัมพันธ!ให�ประชาชนรับทราบต;อไป 

     ๔. เนื่องจากตามข�อมูลท่ีสํานักงาน กสทช. วิเคราะห!พบว;า อัตรา
ค;าบริการเฉลี่ยของรายการส;งเสริมการขายท่ีคิดค;าบริการเปHนวินาทีมีราคาสูง
กว;าท่ีคิดเปHนนาที ดังนั้น เม่ือการคิดค;าบริการท้ังสองแบบล�วนเปHนบริการ
โทรคมนาคมประเภทเดียวกัน มีต�นทุนของการให�บริการเท;ากัน แต;แตกต;างกัน
ตรงท่ีการปรับหน;วยการวัด (metering) เท;านั้น ดังนั้น จึงขอให�สํานักงาน กสทช. 
วิเคราะห!อัตราค;าบริการท่ีสะท�อนต�นทุน และควรศึกษาเพ่ิมเติมว;า รายการ
ส;งเสริมการขายเปHนวินาทีจะทําให�ต�นทุนต;อหน;วยสูงข้ึนจริงหรือไม; เนื่องจาก
หากมีการคิดค;าบริการท่ีแตกต;างกันมาก อาจจะแปลได�ว;าผู�ให�บริการมีเจตนา
ท่ีไม;ต�องการให�ผู�ใช�บริการเลือกใช�รายการส;งเสริมการขายแบบวินาที   

     ๕. แม�ผมจะไม;เห็นด�วยกับมติ กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ แต;เม่ือมติ
ดังกล;าวยังมีผลใช�บังคับ สํานักงาน กสทช. ก็ควรต�องเร;งปฏิบัติตามข�อ ๔  
ของมติครั้งดังกล;าว ท่ีให�สํานักงาน กสทช. รับข�อสังเกตของท่ีประชุมไป
ดําเนินการเพ่ือให�มีการกํากับดูแลอัตราค;าบริการในภาพรวมให�เปHนมาตรฐาน



๓๘ 

 

เดียวกันสําหรับคลื่นความถ่ีทุกย;าน โดยสํานักงาน กสทช. ต�องกํากับดูแล
อัตราค;าบริการให�เปHนอัตราท่ีสะท�อนต�นทุน เพ่ือไม;ให�เกิดการบิดเบือน
รายการส;งเสริมการขายท่ีคิดค;าบริการเปHนนาทีแตกต;างกับวินาทีโดยไม;มี
เหตุผล เพราะจะทําให�ผู�บริโภคไม;นิยมเลือกใช�รายการส;งเสริมการขายแบบ
วินาที ด�วยเหตุผลเรื่องอัตราค;าบริการท่ีแพงกว;า”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕  : บันทึกแก.ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหว�าง 
 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด  (มหาชน) : ชท. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ  
บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๓ ระหว;าง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
 วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม 
 ครั้งท่ี ๑ ระหว;างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
 จํากัด (มหาชน)   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖  : บันทึกแก.ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหว�าง
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท.  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหว;าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด   

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
 วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม 
 ครั้งท่ี ๑ ระหว;างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค 
 ไตรเน็ต จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗  : บันทึกแก.ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหว�าง 
 บริษัท แอมเน็กซ� จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) : ชท. 
  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ 
บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหว;าง
บริษัท แอมเน็กซ! จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)    



๓๙ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
 วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม 
 ครั้งท่ี ๑ ระหว;างบริษัท แอมเน็กซ! จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)       
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘  : บันทึกแก.ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓ 
 ระหว�างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
 กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) : ชท. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๓ ระหว;าง
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๓ ระหว;างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙  : บันทึกแก.ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช.โครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓ ระหว�าง

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

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ 
บันทึกแก�ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช�โครงข;ายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๓ ระหว;าง 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช�โครงข;ายโทรคมนาคม    
ครั้งที่ ๓ ระหว;างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด   

 
 
 



๔๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : นายโสภณ หิรัญรุจิพงศ� ร.องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปvญหา
 การคิดค�าบริการผิดพลาด : รท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีเรื่องร�องเรียนของ นายโสภณ หิรัญรุจิพงศ! ร�องเรียน
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปDญหาการคิดค;าบริการผิดพลาด โดยให�
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด คืนเงินให�แก;ผู�ร�องเรียน จํานวน ๑๐.๖๔ บาท เนื่องจากพบว;า 
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด คิดค;าบริการแบบเหลื่อมเวลาและมีการปDดเศษการใช�งาน
จากวินาทีเปHนหนึ่งนาที และให�บริษัทฯ ปรับปรุงระบบการแจ�งใช�บริการ WiFi 
หากจะปDดเศษการใช�งานต�องแจ�งให�ผู�ใช�บริการทราบ และให�ปรับปรุงระบบการ
คิดค;าบริการและความแม;นยําของนาฬิกาท่ีคิดค;าบริการและแสดงเวลาใช�บริการ
ให�ตรงกัน เนื่องจากพบว;ามีการเหลื่อมเวลากัน ทําให�ผู�ใช�บริการถูกคิดค;าบริการ
เพ่ิมข้ึน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง นายโสภณ หิรัญรุจิพงศ! ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
กรณีประสบปDญหาการคิดค;าบริการผิดพลาด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : นายกฤศ�วระพัชร� พลสงคราม ร.องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปvญหา
 ไม�สามารถลงทะเบียนและเปaดใช.บริการเลขหมายโทรศัพท�เคล่ือนท่ีได. : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีเรื่องร�องเรียนของนายกฤศ!วระพัชร! พลสงคราม 
ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปDญหาไม;สามารถลงทะเบียนและ
เปFดใช�บริการเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีได� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑. กรณีท่ีผู�ร�องเรียนไม;สามารถแสดงซิมการ!ดเลขหมาย ๐๙ ๙๗๘๙ ๖๓๙๕   
และเลขหมาย ๐๙ ๙๗๘๙ ๕๖๓๙ เพ่ือยืนยันเพ่ือพิสูจน!ความเปHนเจ�าของ  
เลขหมายได� และเม่ือไม;มีซิมการ!ดมาแสดง บริษัท เรียล มูฟ จํากัด จึงไม;ต�อง
คืนเลขหมายดังกล;าวให�แก;ผู�ร�องเรียนตามคําขอ   

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท เรียล มูฟ จํากัด ให�ปรับปรุง
ระบบเพ่ือป�องกันไม;ให�เกิดเหตุการณ!เช;นนี้อีก 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง นายกฤศ!วระพัชร! พลสงคราม ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
กรณีประสบปDญหาไม;สามารถลงทะเบียนและเปFดใช�บริการเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีได� 

 



๔๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : นางสาวสิรัมพร แสงวิเศษสิน ร.องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปvญหา
 ไม�สามารถลงทะเบียนซิมการ�ดได. : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีเรื่องร�องเรียนของนางสาวสิรัมพร แสงวิเศษสิน 
ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปDญหาไม;สามารถลงทะเบียนซิมการ!ดได� 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑. โดยท่ีมีหลักฐานแสดงว;าผู�ท่ีครอบครองซิมการ!ดอยู;ในปDจจุบันมีการลงทะเบียน 
ซิมการ!ดอย;างถูกต�อง ผู�ครอบครองซิมการ!ดจึงมีสิทธิครอบครองเลขหมายท่ี
ร�องเรียน  

 ๒. ให�บริษัท เรียล มูฟ จํากัด จัดหาเลขหมายใหม;ให�แก;ผู�ร�องเรียน หากไม;สามารถ
จัดหาเลขหมายให�ผู�ร�องเรียนได� บริษัท เรียล มูฟ จํากัด จะต�องคืนค;าซิมการ!ด
ให�แก;ผู�ร�องเรียน  

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท เรียล มูฟ จํากัด เพ่ือขอให�
ตรวจสอบและชี้แจงภายใน ๓๐ วัน กรณีที่มีซิมการ!ดหมายเลข Serial   
และ Barcode ซํ้ากัน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
 วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง นางสาวสิรัมพร แสงวิเศษสิน ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
 กรณีประสบปDญหาไม;สามารถลงทะเบียนซิมการ!ดได�      
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : การพิจารณาข.อกําหนดและเง่ือนไขคําขอรับสิทธิ์รายการส�งเสริมการขาย
 สําหรับเลขหมายพิเศษ (เบอร�สวย) บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี my ของบริษัท 
 กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) : มท.    
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน ของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยไม;อนุมัติ 
คําขอรับสิทธิ์รายการส;งเสริมการขาย สําหรับเลขหมายพิเศษ (เบอร!สวย) 
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี my ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)     

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง การพิจารณาข�อกําหนดและเง่ือนไขคําขอรับสิทธิ์รายการ
ส;งเสริมการขายสําหรับเลขหมายพิเศษ (เบอร!สวย) บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี my 
ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 



๔๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : การปรับปรุงแก.ไขประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การเปรียบเทียบคดีความ 
  ผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท. 

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

พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ  
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบร;างประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายว;าด�วยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล;าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก;อนนําไปลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต;อไป   
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นเฉพาะใน
ประเด็นเรื่องการจัดรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ โดยจะจัดทําบันทึกความเห็น
ส;งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง การปรับปรุงแก�ไขประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๔๐ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๑๔ ดังนี้ 

  “ผมเห็นชอบการแก�ไขปรับปรุงเนื้อหาของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ อย;างไรก็ตาม 
เนื่องจากประกาศฯ มีบทบัญญัติท่ีกําหนดหน�าท่ีให�ผู�ถูกกล;าวหาต�องปฏิบัติว;า 
หากยอมรับตามท่ีถูกกล;าวหาจะต�องมาดําเนินการเสียค;าปรับตามจํานวนท่ี
คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบปรับภายใน ๑๕ วัน แล�วถือว;าคดีเลิกกัน และ
สิทธินําคดีมาฟ�องเปHนอันระงับไป มิฉะนั้น จะถูกดําเนินคดีตามข้ันตอนต;อไป 
โดยท่ีความผิดตามคดีนั้นมีบทกําหนดโทษทางอาญาด�วย จึงถือเปHนกรณีท่ี
ประกาศฯ มีผลกระทบต;อประชาชนท่ัวไปท่ีเปHนผู�ถูกกล;าวหาให�ต�องปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนั้น แม�ประกาศฯ จะไม;มีผลกระทบต;อการ
แข;งขัน แต;ก็ถือได�ว;ามีผลกระทบต;อประชาชนอย;างมีนัยสําคัญ และแม�ว;า
ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนดจะเปHนระยะเวลาและเง่ือนไขตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต;เม่ือนําระยะเวลาและเง่ือนไขดังกล;าวมา
กําหนดไว�ในประกาศฯ ผมจึงเห็นว;ากระบวนการแก�ไขประกาศฯ จะต�องจัดให�
มีการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา ๒๘ แห;ง พ.ร.บ. องค!กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓” 



๔๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : การให.ความเห็นชอบแบบสัญญาให.บริการโทรคมนาคมประเภทจดทะเบียน
 สําหรับผู.ใช.บริการประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
 จํากัด และแบบสัญญาให.บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล�า ประเภทจดทะเบียน
 สําหรับผู.ใช.บริการประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
 คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) : มท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน ของ กสทช.    
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบแบบสัญญาให�บริการโทรคมนาคมประเภทจดทะเบียนสําหรับ

ผู�ใช�บริการประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
และแบบสัญญาให�บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล;า ประเภทจดทะเบียน
สําหรับผู�ใช�บริการประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ของบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยให�แก�ไขปรับปรุงแบบสัญญาตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมท้ังสองรายทราบและแก�ไขปรับปรุงแบบสัญญาให�บริการ
โทรคมนาคมท้ังสองฉบับ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ท้ังนี้ เม่ือผู�ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท้ังสองรายได�แก�ไขแบบสัญญาให�บริการโทรคมนาคมตามมติ    
ท่ีประชุม กสทช. เรียบร�อยแล�ว ให�สํานักงาน กสทช. รายงานผลการดําเนินงาน
ให�ท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบต;อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง การให�ความเห็นชอบแบบสัญญาให�บริการโทรคมนาคม
ประเภทจดทะเบียนสําหรับผู�ใช�บริการประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และแบบสัญญาให�บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล;า ประเภทจดทะเบียนสําหรับผู�ใช�บริการประเภทบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : การใช.งานเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน หมายเลข ๑๑๔๑ และเลขหมาย ๑๔๙๐  
 ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน ของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใช�งานเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น เลขหมาย ๑๔๙๐ 
ต;อไปได�จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงเปHนระยะเวลาท่ีเท;ากับการอนุญาตให�
ใช�งานเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น หมายเลข ๑๑๔๑ เท;านั้น เนื่องจากการให�บริการ
ดังกล;าวของบริษัทฯ ไม;สอดคล�องตามข�อกําหนดของประกาศ กสทช. เรื่อง 



๔๔ 

 

หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ท้ังนี้ ให�บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ชําระค;าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้นเต็มจํานวนตามข�อ ๗๓ 
และข�อ ๗๕ ของประกาศ กสทช. ดังกล;าว นับแต;วันท่ีได�รับการพิจารณาให�ได�รับ
ลดหย;อนค;าธรรมเนียมเลขหมาย   

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
 วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง การใช�งานเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น หมายเลข ๑๑๔๑  
 และเลขหมาย ๑๔๙๐ ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : (ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให.บริการโทรคมนาคม

ประเภทข.อมูลผ�านโครงข�ายโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี : ทท. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ  
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   

 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นของผู�มีส;วนได�เสียและประชาชนท่ัวไป
ต;อร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม
ประเภทข�อมูลผ;านโครงข;ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
นําไปลงเผยแพร;ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการ
ให�บริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูลผ;านโครงข;ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี   
ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล;าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก;อนนําไปลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต;อไป   

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในบางประเด็น 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส;งให�ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช.วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่องร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการ
ให�บริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูลผ;านโครงข;ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๔๑ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๑๗ ดังนี้ 

 “ผมเห็นชอบสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นของผู�มีส;วนได�เสียและประชาชน
ท่ัวไปต;อร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม
ประเภทข�อมูลผ;านโครงข;ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
แต;ในส;วนของเนื้อหาของร;างประกาศฯ นั้น ผมยังขอยืนยันความเห็นประเด็น



๔๕ 

 

ต;างๆ ตามท่ีเคยได�ให�ไว�ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ซ่ึงเปHนการ
ให�ความเห็นต;อร;างประกาศฯ ก;อนนําไปรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ ดังนี้ 

         ๑) สํานักงาน กสทช. เคยนําเสนอแนวคิดควบรวมประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง และประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูล
สําหรับโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี เพ่ือไม;ก;อให�เกิดความซํ้าซ�อนและลักลั่นใน
การบังคับใช� แต;เนื่องจากว;ามาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียงเปHนปDญหาใหญ;ของสังคมท่ีสัมพันธ!กับการเปลี่ยนผ;านจากระบบ
สัมปทานสู;ระบบใบอนุญาต ซ่ึงมีท้ังเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับมาตรการเยียวยา
ผู�ใช�บริการเปHนการชั่วคราวฯ และการย�ายค;ายผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
ดังนั้น จึงเปHนเหตุท่ีต�องเร;งบังคับใช�มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการ
โทรคมนาคมประเภทเสียงก;อน แต;เม่ือสํานักงาน กสทช. กําลังปรับปรุง
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม
ประเภทข�อมูลสําหรับโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีใหม; ผมจึงมีความเห็นว;า 
สํานักงาน กสทช. ควรดําเนินการยกร;างและออกประกาศเรื่องมาตรฐานของ
คุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมในลักษณะควบรวมท้ังบริการประเภทเสียง
และประเภทข�อมูลไว�ด�วยกัน เนื่องจากเทคโนโลยีปDจจุบันอยู;ในยุค ๔G และใน
อนาคตอันใกล�ก็จะเข�าสู;ยุค ๕G หากยังคงทยอยแยกออกประกาศ ก็อาจไม;
สามารถสนองตอบต;อปDญหาได� เพราะเทคโนโลยีของบริการเสียงจะไป
ซ�อนทับกิจการ LTE หรือกิจการอ่ืนๆ ท้ังหมด 

         ๒) ในการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพของบริการ โดยปกติผู�
ให�บริการจะรายงานว;า คุณภาพการให�บริการเปHนไปตามมาตรฐานเสมอ 
ดังนั้น สํานักงาน กสทช. ควรวิเคราะห!แนวทางและกําหนดเปHนมาตรการใน
การตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลท่ีผู�ให�บริการรายงาน และในกรณีท่ี
พบว;าคุณภาพบริการไม;เปHนไปตามมาตรฐาน ก็ต�องมีมาตรการบังคับใช�
กฎหมายโดยเคร;งครัดด�วย ส;วนในประเด็นเรื่องการรายงานผลการตรวจวัด
คุณภาพของบริการ สํานักงาน กสทช. ควรปรับปรุงให�เปHนเกณฑ!เดียวกันท้ัง
บริการประเภทเสียงและบริการประเภทข�อมูล โดยกําหนดการวัดเปHนรายเดือน 
และส;งข�อมูลให�สํานักงาน กสทช. ทุก ๓ เดือน 

         ๓) ในประเด็นค;าชี้วัดคุณภาพเรื่องอัตราข�อร�องเรียนท่ีเ ก่ียวกับ
ข�อผิดพลาดในการเรียกเก็บค;าบริการ ร;างประกาศกําหนดว;า “ข�อร�องเรียน
ต�องเปHน Valid Complaint” เท;านั้น แต;ในความเปHนจริง ผู�บริโภคส;วนใหญ;
มักร�องเรียนผ;านคอลเซ็นเตอร! ดังนั้น หากไม;มีการนับยอดเรื่องร�องเรียนผ;าน
คอลเซ็นเตอร!เปHน Valid Complaint ก็จะทําให�การรับรู�ปDญหาคลาดเคลื่อน
จากความเปHนจริง และทําให�การประเมินคุณภาพการให�บริการแตกต;างไป
จากข�อเท็จจริงได�  



๔๖ 

 

         ๔) ในการกําหนดมาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม
ประเภทข�อมูล สํานักงาน กสทช. ควรศึกษาค;าพารามิเตอร!ของประเทศต;างๆ 
ท่ีมีระดับเศรษฐสถานะใกล�เ คียงกับประเทศไทย เพ่ือใช�ประกอบการ
กําหนดค;าเป�าหมายด�วย เพราะหากกําหนดค;าเป�าหมายท่ีตํ่าเกินไป ในขณะท่ี
การโฆษณาทําให�ผู�บริโภคเข�าใจว;าจะได�ใช�บริการท่ีมีคุณภาพสูง ก็จะทําให�เกิด
ข�อร�องเรียนของผู�บริโภคตามมา ซ่ึงเม่ือสํานักงาน กสทช. พิจารณาตามเกณฑ!
มาตรฐานท่ีกําหนดไว�ต่ํา ก็จะทําให�ปDญหาของผู�บริโภคไม;มีทางออก 

         ๕) ควรคงค;ามาตรฐานบริการท่ีเก่ียวกับ SMS และ MMS ไว� เพราะถึงแม�
เปHนเทคโนโลยีเก;า แต;เม่ือยังมีผู�ใช�บริการอยู;  หากยกเลิกค;ามาตรฐานนี้    
ย;อมเท;ากับว;าไม;มีการกํากับดูแลบริการท่ียังมีอยู;ในตลาด”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : อนุญาตให.ใช.คล่ืนความถ่ีเพ่ือการสาธิตเครื่องวิทยุคมนาคมในงาน “เสวนา 5G 

เปล่ียนโลก เปล่ียนประเทศไทย”  : คท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน ของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ เฉพาะในส;วนการ
อนุญาตครั้งนี้ ดังนี้  

 ๑. อนุมัติให�บริษัท หัวเว;ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ใช�คลื่นความถ่ีย;าน   
๓.๕ กิกะเฮิรตซ! สําหรับการสาธิต (Demonstration) เครื่องวิทยุคมนาคมในงาน 
“เสวนา 5G เปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศไทย” ในวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑   

 ๒. อนุมัติให�บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จํากัด ใช�คลื่นความถ่ีย;าน ๕๑๕๐ - ๕๓๕๐ 
เมกะเฮิรตซ! สําหรับการสาธิต (Demonstration) เครื่องวิทยุคมนาคมในงาน 
“เสวนา 5G เปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศไทย” ในวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๘ เรื่อง อนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการสาธิตเครื่องวิทยุ
คมนาคมในงาน “เสวนา 5G เปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศไทย” 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า เม่ือพิจารณาจากหนังสือของบริษัท หัวเว;ย        
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด จะพบว;าเปHนการยื่นขออนุญาตนําเข�าอุปกรณ!    
เพ่ือการสาธิตโดยไม;มีการเปFดใช�คลื่นความถ่ี ดังนั้นการท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
อนุมัติให�บริษัทฯ ใช�คลื่นความถ่ีด�วยก็อาจจะเปHนปDญหาว;าเปHนการอนุมัติให�   
เกินคําขอ  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๙ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ี เพ่ือใช.งานเปFน

สถานีเครื่องช�วยเดินอากาศ (DVOR/DME) ของกองบริหารการบินเกษตร     
ณ สนามบินนครสวรรค� : คท. 

   
 



๔๗ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน ของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. อนุมัติให�กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ใช�ความถ่ีวิทยุในกิจการวิทยุนําทาง

ทางการบิน (AERONAUTICAL RADIONAVIGATION SERVICE) เพื่อใช�งาน
เปHนสถานีเครื่องช;วยเดินอากาศ (DVOR/DME) ณ สนามบินนครสวรรค! 
ของกองบริหารการบินเกษตร เลขท่ี ๓๖ ตําบลนครสวรรค! อําเภอเมืองนครสวรรค! 
จังหวัดนครสวรรค! โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
๑.๑ ให�ใช�ความถ่ีวิทยุดังกล;าวได�คราวละ ๕ ปf ท้ังนี้ การขอขยายเวลาการใช�

ความถ่ีวิทยุจะต�องแจ�งขออนุญาตใช�ความถ่ีวิทยุก;อนวันสิ้นสุดการอนุญาต
ดังกล;าว เพ่ือให�ถูกต�องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี     
เพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม  

๑.๒ หากการใช�ความถ่ีวิทยุก;อให�เกิดการรบกวนต;อข;ายสื่อสารอ่ืนท่ีได�รับ
อนุญาตอยู;ก;อนแล�ว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ต�องเปHนผู�แก�ไขหรือ
ระงับการใช�ทันที  

๑.๓ ต�องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไข 
ตามท่ี กสทช. กําหนด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง    

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
จัดทําหนังสือยืนยันการยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขข�างต�น ภายใน ๖๐ วัน 
นับแต;วันท่ีได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. หากพ�นกําหนดเวลาดังกล;าว 
ให�การอนุญาตในครั้งนี้เปHนอันสิ้นผล  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๙ เรื่อง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอรับการจัดสรร
คลื่นความถ่ีเพ่ือใช�งานเปHนสถานีเครื่องช;วยเดินอากาศ (DVOR/DME) ของ  
กองบริหารการบินเกษตร ณ สนามบินนครสวรรค! 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ตั้งข�อสังเกตว;า สํานักงาน กสทช. ควรจะแนบเอกสาร 
ท่ีแสดงข้ันตอนการดําเนินการท่ีผ;านมาไว�ในระเบียบวาระให�ครบถ�วนด�วย   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๐ : การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย
 เปFนของตนเอง ของบริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จํากัด : ปท.๒ 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน ของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ต;ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม;มีโครงข;ายเปHนของตนเอง 
เลขท่ี ๒ข/๕๐/๐๐๒ ของบริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีระยะเวลา
การอนุญาต ๕ ปf นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ทั้งนี้ โดยกําหนดเงื่อนไขตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  



๔๘ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
 วาระที่ ๕.๒.๒๐ เรื่อง การขอต;ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
 แบบท่ีสอง ท่ีไม;มีโครงข;ายเปHนของตนเอง ของบริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๑ : การจัดให.มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห�างไกล (Zone C) จํานวน
 ประมาณ ๑๕,๗๓๒ หมู�บ.าน : ถท. 
   
มติท่ีประชุม 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ 

ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ% 2561 ท่ีอยู/ระหว/างนําเสนอต/อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือเป5นมติต/อไป ดังนี้ 

 1.1 ให�กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นํางบประมาณเหลือจ/ายจาก
การดําเนินการโครงการเน็ตประชารัฐจํานวน 24,700 หมู/บ�านในช/วง
เดือนมกราคม 2560 – กันยายน 2561 ไปดําเนินการขยายโครงข/าย
อินเทอร%เน็ตความเร็วสูงโดยวางสายเคเบิลใยแก�วนําแสงให�ครอบคลุม
พ้ืนท่ี Zone C ท่ีเหลือ จํานวน 15,732 หมู/บ�าน แทนสํานักงาน กสทช. 
ท้ังนี้ มอบหมายให�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เป5นผู�ดําเนินการต/อเนื่อง 
ในลักษณะเบิกจ/ายเงินงบประมาณแทนกัน 

 1.2 อนุมัติให�สํานักงาน กสทช. ชะลอแผนการจัดการประกวดราคาโครงการ
จัดให�มีบริการอินเทอร%เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห/างไกล (Zone C) 
จํานวนประมาณ 15,732 หมู/บ�านไว�ก/อน และหากมีมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องดังกล/าวแล�ว ให�สํานักงาน กสทช. ยกเลิกโครงการดังกล/าวต/อไป 

 ๒. สําหรับในส/วนท่ีคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดําเนินการ ได�แก/ 1) ค/าบริการอินเทอร%เน็ตความเร็วสูงแบบ
ไร�สาย (Wi-Fi) และค/าดูแลและบํารุงรักษาโครงข/ายเน็ตประชารัฐท่ีครอบคลุม
หมู/บ�านในพ้ืนท่ี Zone C ท้ังหมด 40,432 หมู/บ�าน  2) ค/าบริการอินเทอร%เน็ต
ความเร็วสูงและค/าดูแลและบํารุงรักษาโครงข/ายในพ้ืนท่ี Zone C ท่ีขยายไปยัง
โรงเรียน จํานวน 3,196 แห/ง และโรงพยาบาลส/งเสริมสุขภาพประจําตําบล 
(รพ.สต.) และสุขศาลาจํานวน 812 แห/ง และ 3) ค/าใช�จ/ายในการดําเนินการ
ศูนย%บริการอินเทอร%เน็ตสาธารณะ (ศูนย% USO Net และศูนย%ดิจิทัลชุมชน) 
เป5นระยะเวลา 5 ปZ นับตั้งแต/วันที่ 1 มกราคม 2562 เป5นต�นไปนั ้น         
ให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอต/อท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
ภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีได�มีมติในส/วนท่ีเก่ียวข�องเป5นท่ีเรียบร�อยแล�ว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
 วาระท่ี ๕.๒.๒๑ เรื่อง การจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห;างไกล 
 (Zone C) จํานวนประมาณ ๑๕,๗๓๒ หมู;บ�าน 
 



๔๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๒ : รายงานคําพิพากษาศาลปกครองกลาง และพิจารณาแนวทางการอุทธรณ�คําพิพากษา
ในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๕๓๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงท่ี ๓๐๓/๒๕๖๑ ระหว�าง 
นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ� (ผู.ฟ�องคดี) กับ กสทช. (กทค. เดิม) (ผู.ถูกฟ�องคดี) : มท. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน ของ กสทช. 
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๕๓๖/๒๕๕๗  

คดีหมายเลขแดงที่ ๓๐๓/๒๕๖๑ ระหว;าง นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ!  
(ผู�ฟ�องคดี) กับ กสทช. (กทค. เดิม) (ผู�ถูกฟ�องคดี) 

 ๒. เห็นชอบตามคําพิพากษาศาลปกครองกลางในประเด็นการกําหนดให� กสทช. 
(กทค. เดิม) พิจารณาในส;วนของค;าเสียประโยชน!ท่ีนายสุวัฒน! ฉันทาภิสิทธิ์  
และผู�ฟ�องคดีมีสิทธิได�รับ หรือดอกเบี้ยในอัตราร�อยละสิบห�าต;อปfของเงิน      
ค;าประกันการใช�เลขหมายจํานวน ๓,๐๐๐ บาท ตามข�อ ๓๔ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยไม;อุทธรณ! 
ในประเด็นดังกล;าว ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. เสนอขอทบทวนมติ กทค. 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ ต;อไป เพ่ือให�เปHนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง   

 ๓. เห็นชอบให�ยื่นอุทธรณ!คําพิพากษาศาลปกครองกลางในประเด็นการกําหนดให� 
กสทช. (กทค. เดิม) พิจารณาในส;วนค;าเสียหายท่ีนายสุวัฒน!ฯ และผู�ฟ�องคดี  
มีสิทธิได�รับ จํานวน ๕๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากค;าเสียหายท่ีผู�ฟ�องคดีเรียกร�อง 
ได�แก; ค;าเสียเวลา ค;าใช�จ;ายในการติดตามทวงถามเงินค;าประกันการใช�เลขหมายนั้น 
ไม;ใช;ค;าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการให�บริการโทรคมนาคมของบริษัท แอดวานซ! 
อินโฟร! เซอร!วิส จํากัด (มหาชน) ดังนั้น กสทช. จึงไม;มีอํานาจหน�าท่ีในการ
ออกคําสั่งให�บริษัท แอดวานซ!ฯ ต�องชดใช�ค;าเสียหายในส;วนนี้ให�แก;ผู�ฟ�องคดี 
อย;างไรก็ดี ผู�ฟ�องคดีมีสิทธิเรียกร�องค;าเสียหายดังกล;าวในทางแพ;งจากบริษัท 
แอดวานซ!ฯ ได� เปHนอีกคดีหนึ่ง    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๒๒ เรื่อง รายงานคําพิพากษาศาลปกครองกลาง และพิจารณาแนวทาง  
การอุทธรณ!คําพิพากษาในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๕๓๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงท่ี 
๓๐๓/๒๕๖๑ ระหว;าง นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ! (ผู�ฟ�องคดี) กับ กสทช.   
(กทค. เดิม) (ผู�ถูกฟ�องคดี) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การแต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน แทนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
  ท่ีดํารงตําแหน�งครบวาระ : ภบ. 
  
   



๕๐ 

 

มติท่ีประชุม  มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการแก�ไขปรับปรุงระเบียบ กสทช. ว;าด�วย
การตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให�มีสาระสําคัญเพ่ิมเติมในประเด็นว;า   
ให�คณะกรรมการตรวจสอบภายในชุดเดิมท่ีพ�นจากตําแหน;งตามวาระและยังไม;มี
การแต;งต้ังคณะกรรมการชุดใหม; ให�อยู;ในตําแหน;งเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีต;อไปพลางก;อน
จนกว;าจะมีการแต;งต้ังคณะกรรมการชุดใหม;เรียบร�อยแล�ว  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
 วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การแต;งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการ
 ตรวจสอบภายในท่ีดํารงตําแหน;งครบวาระ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ร�างโครงสร.างสํานักงาน กสทช. : บย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง ร;างโครงสร�างสํานักงาน 

กสทช. ออกไป เพ่ือให�กรรมการทุกท;านได�ศึกษาในรายละเอียด ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. นําเรื่องนี้เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต;อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณาอนุมัติกรอบงบประมาณรายจ�ายการดําเนินงานท่ีจําเปFนของ

สํานักงาน กสทช. ประจําปE ๒๕๖๑ : ยย. 
 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติกรอบงบประมาณรายจ;ายการดําเนินงานท่ีจําเปHนของสํานักงาน กสทช. 

ประจําปf ๒๕๖๑ จํานวน ๓,๘๒๐.๐๖๐ ล�านบาท ท่ีผ;านการพิจารณาให�ความเห็น
จากท่ีประชุมคณะกรรมการดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติแล�ว       
เพ่ือดําเนินการตามแผนงานและโครงการตามยุทธศาสตร!ของสํานักงาน กสทช.   
ท่ีจําเปHน ดังนี้ 

 ๑.๑ รายจ;ายสําหรับการดําเนินงานท่ีจําเปHน (ข้ันตํ่า) จํานวน ๒,๐๗๕.๒๗๑ ล�านบาท 
 ๑.๒ รายจ;ายท่ีผูกพันต;อเนื่องมาจากปfก;อน จํานวน ๑,๗๔๔.๗๘๙ ล�านบาท  
 ๒. เห็นชอบการนําส;งงบประมาณเปHนรายได�รัฐสําหรับโครงการท่ีผูกพันต;อเนื่อง      

มาจากปfก;อนและไม;สามารถลงนามในสัญญาได�ทันภายในปf ๒๕๖๐ จํานวน 
๑๔ โครงการ วงเงินงบประมาณปf ๒๕๖๐ จํานวน ๕๓๙.๗๒๘ ล�านบาท และ
มอบหมายให�คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
ปรับปรุงการจัดต้ังงบประมาณรายจ;ายของโครงการดังกล;าวให�สอดคล�องกับ
ระยะเวลาการดําเนินงานท่ีเปHนจริง ภายในกรอบวงเงินตามข�อ ๑. ซ่ึงเปHนไปตาม
มาตรา ๓๔ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  

 ๓. รับทราบข�อสังเกตและข�อเสนอแนะของคณะกรรมการดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห;งชาติ ในการพิจารณางบประมาณรายจ;ายท่ีจําเปHนของสํานักงาน 
กสทช. ประจําปf ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ      



๕๑ 

 

 ๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดทํางบประมาณรายจ;ายสําหรับแผนงาน  
และโครงการใหม; ประจําปf ๒๕๖๑ ท่ีมีความจําเปHนเร;งด;วนต�องดําเนินการ
เสนอให�คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. พิจารณา    
ให�ความเห็นเบ้ืองต�นก;อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา เพื่อเสนอ
ให�คณะกรรมการดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติพิจารณาต;อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติกรอบงบประมาณรายจ;ายการดําเนินงาน 
ท่ีจําเปHนของสํานักงาน กสทช. ประจําปf ๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔   : เรื่องค.างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด.วยค�าใช.จ�ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี ....) 

พ.ศ. .... : นย. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง เห็นชอบร;างระเบียบ 
กสทช. ว;าด�วยค;าใช�จ;ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... ออกไป 
ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ และให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุมพิจารณา
ต;อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ : แก.ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว�าด.วยเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๘ : บย. 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให�แก�ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว;าด�วยเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก�ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กสทช. ว;าด�วยเงินสนับสนุน
การศึกษาบุตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ “(๗.๗) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปfการศึกษาละ ๒๘,๖๒๕ บาท” ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให�นําระเบียบฯ ท่ีแก�ไขเสนอประธาน กสทช. พิจารณาลงนามก;อนนําไปลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต;อไป 

 ๒. อนุมัติในหลักการกรณีท่ีส;วนราชการมีการแก�ไขปรับปรุงสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตร ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการแก�ไขปรับปรุงสวัสดิการดังกล;าว  
ให�สอดคล�องกับส;วนราชการ โดยกําหนดสัดส;วนเพ่ิมข้ึนในอัตราร�อยละ ๒๕  
จากอัตราอ�างอิงของส;วนราชการท่ีได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติมนั้น และนําเสนอต;อ 
ท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบ ก;อนนําเสนอประธาน กสทช. พิจารณาลงนาม
และนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต;อไป 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๒ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว;าด�วยเงินสนับสนุน
การศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๕๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ 
 
 - ไม;มี -  
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ในวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑     

ให�ท่ีประชุมทราบ พร�อมกล;าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล;าวปFดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๑๕  น.  
 
 


