
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 
วันพุธท่ี ๒๕ เมษายน 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. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๙. นางสาวนลินทิพย! เลิศไพบูลย! นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาวนภาพร  ล�ออัศจรรย! นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ;มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู.ช้ีแจง 
๑. นายก;อกิจ  ด;านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช.    
๒. นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๓. นายสุทธิศักด์ิ ตันตระโยธิน  ผู�อํานวยการสํานักวชิาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๔. นายเสน;ห!  สายวงศ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๕. นางสาวมณีรัตน!  กําจรกิจการ ผู�อํานวยการสํานักประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส. ๑) 

ผู�อํานวยการสํานักประกอบกิจการโทรทัศน! (ปส. ๒) และ 
ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข;าย 
สิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส. ๓) 

๖. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท! ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๗. นายณัฐนนท!  ลี้ศัตรูพ;าย ผู�อํานวยการส;วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๘. นายประถมพงศ!  ศรีนวล ผู�อํานวยการส;วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๙. นางสาวอริศรา  มาพบสุข ผู�อํานวยการส;วนสํานักบริหารคดีและนิติการ  
๑๐. นางสาวชุติมา  ทูลสงวนศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต�น 

สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล;าวเปGดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
                          
                   ๑. เม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห;งชาติ ได�มีการ
ประชุมลับเพ่ือลงมติเลือก “กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห;งชาติ” 
(กสทช.) ชุดใหม; ซ่ึงท่ีประชุม สนช. ได�ลงมติไม;เลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อท่ีเสนอมา และเม่ือวันท่ี ๒๔ 
เมษายน ๒๕๖๑ ท่ีประชุม คสช. ได�มีมติให�ออกคําสั่งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๔ เรื่องการให�ความ



๓ 

 

ช;วยเหลือทีวีดิจิทัล และมีคําสั่งหัวหน�า คสช. ให�ยกเลิกและระงับการสรรหา กสทช.ชุดใหม; จนกว;าจะมี
คําสั่งเปLนอย;างอ่ืน โดยให� กสทช. ชุดเดิม ท่ีมีอยู; ดํารงตําแหน;งและปฏิบัติหน�าท่ีตามความจําเปLนไปพลางก;อนต;อไป 
ตามมาตรา ๔๒ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  โดยให�หน;วยงานท่ีเก่ียวข�องไปดําเนินการ
ปรับปรุงระเบียบการรับสมัครใหม;   

    ๒. เรื่องแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด�าน ซ่ึงได�นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ไปแล�ว โดยมีเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับ กสทช. และสํานักงาน กสทช.  หลายเรื่อง 
อาทิ ๑) แผนการปฏิรูปประเทศ ด�านการบริหารราชการแผ;นดินในเรื่องของกองทุน กทปส. ในส;วนท่ี
เก่ียวข�องกับงบประมาณ ท่ีจะต�องสนับสนุนหน;วยงานของรัฐ เช;น เลขหมายโทรศัพท!ฉุกเฉิน และเรื่องการ
พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการให�บริการเบ็ดเสร็จ ซ่ึงได�ผ;านมติของ กสทช. ไปแล�ว  ๒) แผนการปฏิรูป
ด�านกฎหมาย ให� สํานักงาน กสทช. พิจารณาศึกษาแนวทางทบทวนกฎหมายคุ�มครองผู�บริโภค ปรับปรุง
กฎหมายผู�บริโภคฉบับปPจจุบันและจัดทําข้ึนใหม; เพ่ือมิให�ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู�ประกอบการและปQองกัน
การต้ังราคาท่ีไม;เปLนธรรม และประเด็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนให�ประชาชน
เข�าถึงระบบสารสนเทศโดยท่ัวถึงทุกหมู;บ�าน ซ่ึงเปLนเรื่องงาน USO ท่ี กสทช. ดําเนินการอยู;  ๓) แผนการ
ปฏิรูปด�านสาธารณสุข โดยให� กสทช. ดําเนินการเพ่ิมช;องทางสื่อสารมวลชนสาธารณะทางสุขภาพและ
แนวทางเขียนสื่อสุขภาพ ซ่ึงเปLนเรื่องของด�านกระจายเสียง และเปLนแนวทางท่ีได�เตรียมการไว�สําหรับงาน 
USO ในการสนับสนุนส;งเสริมโรงพยาบาลส;งเสริมสุขภาพประจําตําบล  และ ๔) แผนการปฏิรูปด�าน
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเรื่องปฏิรูปการรู�เท;าทันสื่อของประชาชน โดย กสทช. รับผิดชอบ
ร;วมกับองค!การสื่อ กองทุน กทปส. กรมประชาสัมพันธ! กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม และ
เรื่องแนวทางการส;งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ  ซ่ึงจะมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. สรุปให�
กรรมการทุกท;านทราบต;อไป ท้ังนี้ยังมีแผนท่ีเก่ียวข�องกับ กสทช. อีกจํานวนมาก ประการสําคัญได�แก;แผน
ปฏิรูปด�านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากจริยธรรมและมาตรฐานทางวิชาชีพแล�ว ยังมีเรื่องการ
ปฏิรูปโครงสร�างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี และการปรับปรุงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน!  ปU พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมท้ังการกําหนดทิศทางและเปQาหมายของแผนแม;บท            
ฉบับท่ี ๒ ใหม; การเรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีไม;ได�ใช�ประโยชน! หรือใช�ประโยชน!ไม;คุ�มค;า  หรือนํามาใช�ประโยชน!
ให�คุ�มค;ามากข้ึนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมท่ีมีมูลค;าทางเศรษฐกิจมากกว;า และการปรับเปลี่ยนการ
ประมูลคลื่นท้ังกิจการวิทยุและโทรทัศน! จากการกําหนดราคาสูงสุดเปLนเกณฑ!ตัดสินเปลี่ยนเปLนการใช�
คุณสมบัติและข�อเสนอในเชิงคุณภาพรายการของผู�เข�าประมูล (Beauty Contest) สรุปว�ามีหลายเรื่องท่ี
เป!นหน�าท่ี กสทช.ซ่ึงจะได�มอบหมายให� สํานักงาน กสทช. แต;งต้ังคณะทํางานในประเด็นท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�
จัดทําแผนปฏิบัติการตอบสนองกับ แผนปฏิรูปดังกล;าวอย;างเปLนรูปธรรม 

มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. รับข�อสั่งการ
ของประธาน กสทช. เรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศไปดําเนินการต;อไป 

   
ระเบียบวาระท่ี ๒   :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๑
เมษายน ๒๕๖๑ 

  
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๑ 

เมษายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

 เลขาธิการ กสทช. ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร 
จํานวน ๑๔ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

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

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

 
หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;ายังมีกรณีท่ีผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคม       

ถูกดําเนินคดี เรื่องการต้ังเสาโดยไม;ได�รับอนุญาต สํานักงาน กสทช. ควรพิจารณา
ว;าจะมีแนวทางปQองกันอย;างไร มิฉะนั้นก็จะยังคงเปLนข�อพิพาทกันต;อไป โดยไม�ใช�
รายเดิม แต�เปลี่ยนเป!นรายใหม�ไปเรื่อยๆ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข.อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน  

มีนาคม ๒๕๖๑ : รท. 
  

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล;เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว;าด�วยการ 
ไกล;เกลี่ยข�อพิพาทระหว;างผู�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ 
ผู�ร�องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง รายงานผลการดําเนินการไกล;เกลี่ยข�อพิพาทใน

กิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงโดยรวมมีกรณีไกล�เกลี่ยเฉลี่ย
เพียง ๑ รายต;อ ๑ เดือน จึงเห็นควรท่ีสํานักงาน กสทช. จะต�องพิจารณาว�าเป!น
เหตุจากการประชาสัมพันธ!ไม;เพียงพอ หรือมีผู�สมัครใจไกล;เกลี่ยเพียงเท;านี้ เพ่ือจะ
ได�ทบทวนต�อไปว�าควรจะต�องดําเนินการอย�างไรเพ่ือให�การจัดการยุติเรื่อง
ร�องเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  : รายงานการมอบอํานาจช�วงให.ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด.านกิจการ
โทรคมนาคมแทน กสทช. ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการมอบอํานาจช;วงให�ดําเนินคดีต;อศาลปกครองในด�านกิจการ

โทรคมนาคม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒ คดี ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : การแจ.งเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานีของบริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด : ปส. ๒ 
  
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด  

จากเดิมนางสาวณัฐธิดา เสถียรพันธุ! เปลี่ยนเปLน นายอานนท! โมรัษเฐียร ท้ังนี้ 
โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : การแจ.งเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานีของ บริษัท ดาราเดล่ีทีวี จํากัด : ปส. ๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท ดาราเดลี่ทีวี จํากัด         

ช;องรายการ daradaily TV จากเดิมนายสมเกียรติ นนทิสกุล  เปลี่ยนเปLน         
นายบริพันธ! ชัยภูมิ  ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : การแจ.งเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานีของบริษัท อินสไปร� ซัคเซส โปรดักส� 

จํากัด ช�องรายการ Smart Movie & Music : ปส. ๒ 
  
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท อินสไปร! ซัคเซส โปรดักส! 

จํากัด ช;องรายการ Smart Movie & Music จากเดิมนายทักษิณ รัตนโสภณ  
เปลี่ยนเปLน นางสาวสุภาพิศ กังแฮ ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ! 
๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  :   การแจ.งเปล่ียนแปลงกรรมการผู.มีอํานาจกระทําการแทนและผู.ถือหุ.น ของบริษัท 

เคเบิล มีเดีย เน็ตเวิร�ค จํากัด ช�องรายการ ศรีตรัง เคเบิลทีวี  : ปส. ๒  
  
มติท่ีประชุม    รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนและผู�ถือหุ�นของ 

บริษัท เคเบิล มีเดีย เน็ตเวิร!ค จํากัด ช;องรายการ  ศรีตรัง เคเบิลทีวี  ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : การแจ.งเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานีของบริษัท เอสที เซกเมนต� จํากัด 
ช�องรายการ ทีวีบ.านบ.าน (BaanBaan TV) : ปส. ๒ 

  
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท เอสที เซกเมนต! จํากัด  

ช;องรายการ ทีวีบ�านบ�าน (BaanBaan TV) จากเดิมนายอภิวัฒ จ;าตา  เปลี่ยนเปLน 
นายธีรศักด์ิ อริยะอรชุน ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี
 ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓ เมษายน 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 ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นต;ออายุ
การทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม;ปรากฏประวัติว;ามีการ
ออกอากาศขัดต;อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๑ สถานี ตาม
เอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จํานวน ๙ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จํานวน ๒ สถานี 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจว�าควรจะต�องมีการประเมินผล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและทบทวนนโยบายดังกล�าว 
เนื่องจากเป!นเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเป!นระยะเวลานานเกินสมควรแล�ว 
โดยเฉพาะในส�วนของการทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ นั้น 
เม่ือมีการต�ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ ก็เท�ากับเป!นการต�ออายุ
การใช�คลื่นความถ่ีออกไปอย�างไม�มีท่ีสิ้นสุด ท้ังๆ ท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เป!นการเฉพาะว�าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ท้ังนี้ 
เลขาธิการ กสทช. รับว�าจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต�อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเปVนของตนเอง 

ฉบับท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ : ปท. ๒ 
  

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม;มีโครงข;ายเปLน
ของตนเอง ฉบับท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน  
กสทช. เสนอ 

 



๗ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ  มีข�อสังเกตเรื่อง รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ท่ีไม;มีโครงข;ายเปLนของตนเอง ฉบับท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐        
โดยขอให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาดําเนินการแก�ไขประกาศท่ีเก่ียวข�อง ในเรื่อง
การประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ซ่ึงกฎหมายกําหนดให�ผู�มีคุณสมบัติ
ครบถ�วนแจ�ง กสทช. และให� กสทช. อนุญาต โดยท่ีไม;ได�กําหนดให�พิจารณาอนุญาต 
ซ่ึงขณะนี้ยังมีกระบวนการพิจารณาว;าจะอนุญาตหรือไม; อาจจะต�องแก�ไขปรับปรุง
ประกาศฯ เพ่ือให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ :  รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเปVนของตนเอง 

ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๑ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และฉบับท่ี ๒/๒๕๖๑ ประจําเดือน
กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ : ปท. ๒ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม  ท่ีไม;มีโครงข;ายเปLน

ของตนเอง ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๑ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และฉบับท่ี ๒/๒๕๖๑ 
ประจําเดือนกุมภาพันธ! ๒๕๖๑  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน  กสทช. เสนอ 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ  มีข�อสังเกตเรื่อง รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ท่ีไม;มีโครงข;ายเปLนของตนเอง ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๑ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และ
ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๑ ประจําเดือนกุมภาพันธ! ๒๕๖๑ โดยขอให�สํานักงาน กสทช. 
พิจารณาดําเนินการแก�ไขประกาศท่ีเก่ียวข�อง ในเรื่องการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ซ่ึงกฎหมายกําหนดให�ผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนแจ�ง กสทช. 
และให� กสทช. อนุญาต โดยท่ีไม;ได�กําหนดให�พิจารณาอนุญาต ซ่ึงขณะนี้ยังมี
กระบวนการพิจารณาว;าจะอนุญาตหรือไม; อาจจะต�องแก�ไขปรับปรุงประกาศฯ 
เพ่ือให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒: การแจ.งเปล่ียนแปลงข.อมูลผู.ได.รับอนุญาตของ บริษัท ยูนิเวอร�แซล มีเดีย            

เอ็นเตอร�เทนเม.นท� จํากัด : ปส. ๒ 

มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลผู�ได�รับอนุญาตของ บริษัท ยูนิเวอร!แซล มีเดีย 
เอ็นเตอร!เทนเม�นท! จํากัด  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน  กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ :    รายงานผลการดําเนินการกรณีปรากฏข�าวว�าข.อมูลบัตรประชาชนของผู.ใช.บริการ

ถูกเปYดเผย : รท. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการกรณีปรากฏข;าวในสื่อสารมวลชนว;าข�อมูลบัตร
ประชาชนของผู�ใช�บริการจากการลงทะเบียนของผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
Truemove H ถูกเปGดเผยต;อสาธารณะ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน  กสทช. เสนอ 



๘ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ  ขอฝากสํานักงาน กสทช. เรื่องท่ีบริษัทเอกชนให�บริษัทท่ีปรึกษา
เปLนผู�ตรวจสอบ  ถ�าหากเปLนไปได�ก็อาจจะให�บริษัทเอกชนจัดส;งรายงานของบริษัทท่ี
ปรึกษาว;ารายละเอียดของเหตุการณ!เปLนอย;างไร และจะมีวิธีปQองกันไม;ให�เกิดเหตุได�
อย;างไร หรือไฟล!ข�อมูลท่ีถูกเปGดเผยได�ถูกเปGดเผยท้ังหมดหรือบางส;วน ซ่ึงหากได�
รายงานดังกล;าวมาประกอบก็จะทําให�เปLนประโยชน!กับอุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน และ
สํานักงาน กสทช. ได�รายงานว;ามีผู�ร�องเรียนมาแล�ว อาจจะต�องพิจารณาว;าจะ
ดําเนินการตามข�อร�องเรียนอย;างไร  ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. แจ�งว;าจะขออนุญาตรับไป
ดําเนินการ รวมท้ังได�ชี้แจงเพ่ิมเติมว;า สํานักงาน กสทช. ได�เชิญผู�ประกอบการท่ี
เก่ียวข�องมาประชุม ขณะนี้อยู; ระหว;างรวบรวมข�อเท็จจริงนําเสนอท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม และจะได�
นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ :    สถิติเรื่องร.องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตั้งแต� พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : กส.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบสถิติเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ต้ังแต; 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

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

ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ :  การพิจารณาคําขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห.างหุ.นส�วนจํากัด 

คล่ืนใสวัยหวาน สถานีวิทยุกระจายเสียงคล่ืนใสวัยหวาน ต.านภัยเอดส� (รหัสสถานี 
๐๕๕๔๐๐๙๓): 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) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให�ต;ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นใส
วัยหวาน ต�านภัยเอดส! (รหัสสถานี ๐๕๕๔๐๐๙๓) ของห�างหุ�นส;วนจํากัด คลื่นใส
วัยหวาน โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับต้ังแต;
วันท่ี กสทช. มีมติ  เนื่องจากปรากฏประวัติการดําเนินการท่ีขัดต;อเง่ือนไขการ
ทดลองประกอบกิจการ ในเรื่องการฝpาฝqนออกอากาศภายหลังใบอนุญาต
สิ้นสุดลง 



๙ 

 

 ๒. เห็นชอบให�กําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามข�อ ๓๑ (๒) ของประกาศ 
กสทช. เรื่ อง  หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให�
มีหนังสือแจ�งคําสั่งทางปกครองเพ่ือตักเตือนห�างหุ�นส;วนจํากัดคลื่นใสวัยหวาน 
ดําเนินการแก�ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให�ถูกต�องตามกฎหมายและเง่ือนไขการ
ทดลองประกอบกิจการต;อไป  

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติการฝpาฝqนเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการในระบบฐานข�อมูล เพ่ือใช�ประกอบการพิจารณาดําเนินการใน
ส;วนท่ีเก่ียวข�องต;อไป 

 ๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งผลการพิจารณาและสิทธิในการฟQองคดี
ปกครองให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด คลื่นใสวัยหวาน ทราบ 

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น ในประเด็นการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑  เรื่อง  การพิจารณาคําขอต;ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการของห�างหุ�นส;วนจํากัด คลื่นใสวัยหวาน สถานีวิทยุกระจายเสียง
คลื่นใสวัยหวาน ต�านภัยเอดส! (รหัสสถานี ๐๕๕๔๐๐๙๓) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๕๘  ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้ 
“การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการนี้เปLนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควร
จะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปLนระยะเวลานานพอสมควร 
ซ่ึงการอนุญาตในส�วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว;าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมี
การศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปPญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว;าทิศทางการ
กํากับดูแลท่ีแน;แท�ควรเปLนเช;นไร ไม;ใช;ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ 
ท้ังท่ีควรใช�ในช;วงเปลี่ยนผ;านเท;านั้น 
นอกจากนี้ กรณีของสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นใสวัยหวาน ต�านภัยเอดส!ยังมี
ประเด็นเรื่องการออกอากาศภายหลังใบอนุญาตสิ้นสุด ซ่ึงเปLนการกระทําฝpา
ฝqนท่ีมีโทษตามกฎหมายด�วย”  
 
 
 



๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาคําร.องขอเปล่ียนแปลงข.อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได.รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๑๘ สถานี) : 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 และ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ )  มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๖ สถานี 

 ๒. ไม;อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๒ สถานี   

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ)      
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จํานวน ๑๘ สถานี)   

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๗๓ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้  

 “ ผมขอยืนยันตามความเห็นตามบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๖๑ ลงวันท่ี ๕ 
เมษายน ๒๕๖๑ ซ่ึงได�เปGดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ครั้ง ท่ี  ๙/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร! ท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 
เนื่องจากผมเห็นว;า กสทช. จําเปLนต�องให�ความสําคัญกับนโยบายกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ซ่ึงข�อมูลในปPจจุบันของสํานักงาน 
กสทช. ระบุว;า ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ 
เอฟ.เอ็ม. รวม ๕,๗๕๙ สถานี แบ;งเปLนสถานีวิทยุหลัก ๓๑๓ สถานีและสถานี
วิทยุทดลอง ๕,๔๔๖ สถานี ซ่ึงส;งผลให�เกิดประเด็นปPญหาการกํากับดูแล
ตามมาในหลายด�าน และในกรณีนี้ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ได�ยื่นขอเปลี่ยนแปลงการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง อาทิ การขอ
ย�ายหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี การขอเปลี่ยนแปลงความถ่ีท่ีใช�ในการ
ออกอากาศ การขอเปลี่ยนแปลงกําลังส;งของสถานี อันเปLนสาระสําคัญในการ
ประกอบกิจการ การพิจารณาอนุญาตในกรณีดังกล;าว จะก;อให�เกิดช;องทางใน
การแสวงหาประโยชน!ในทางธุรกิจตามมา กสทช. จึงต�องมีมาตรการควบคุม
หรือกํากับดูแลอย;างเข�มงวด เพ่ือให� กสทช. สามารถบริหารจัดการคลื่น



๑๑ 

 

ความถ่ี ท่ีอยู; อย; างจํ า กัดได�อย;าง มีประสิทธิภาพ และสอดคล�องตาม
วัตถุประสงค!และเจตนารมณ!ของกฎหมายได�       
 เม่ือพิจารณาประกอบกับแนวทางการแก�ไขปPญหาการรบกวนโดยใช�
เ ง่ือนไขทางวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุงคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได�ร;วมกับสหภาพโทรคมนาคม
ระหว;างประเทศ (ITU) จัดทําข้ึน ซ่ึงชี้ว;าสถานีวิทยุ  ระบบ เอฟ.เอ็ม.           
ในประเทศไทย มีจํานวนมากเกินกว;าท่ีจะอนุญาตให�ประกอบกิจการได� กสทช. 
จึงสมควรมีมาตรการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการท่ีเข�มข�นข้ึน หากไม;มี
มาตรการกํากับอย;างเข�มงวดหรือยังคงผ;อนผันให�ประกอบกิจการโดยไม;มีแผน
ควบคุม หรือกํากับปริมาณสถานีให�อยู;ในจํานวนท่ีเหมาะสม ย;อมเปLนการยาก
ท่ีจะนําไปสู;การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ืออนุญาตให�ประกอบกิจการกระจายเสียงใน
ระบบ เอฟ.เอ็ม ในอนาคตได� 
 ผมจึงเห็นว;า การอนุญาตให�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบ เอฟ.เอ็ม. ท่ีผ;านมาเปLนระยะเวลาหกปUนั้น  มีระยะเวลาพอสมควรแล�ว 
กสทช. จําต�องพิจารณากําหนดแนวนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวข�องอย;าง
ชัดเจน เพ่ือให� กสทช. สามารถกํากับดูแลและอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีท่ีมีอยู;
อย; า งจํ า กัดเ พ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงตามเจตนารมณ!ของ
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมได�โดยเร็ว” 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ  มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๕๙ ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้ 
“เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเปLนในส;วน
ของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู�มีอํานาจอาจไม;มีประเด็น แต;ในส;วนของการ
เปลี่ยนแปลงกําลังส;งออกอากาศ ความสูงของสายอากาศ ความถ่ี ตลอดจน
ท่ีต้ัง อาจเปLนเรื่องท่ีไม;สมควรอนุญาต เนื่องจากเปLนการเปลี่ยนแปลงของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท;านั้น ซ่ึงการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปLนนโยบายการกํากับดูแลท่ี
สมควรจะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปLนระยะเวลานาน
พอสมควร โดยเฉพาะการอนุญาตในส�วนของการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมาย
กําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว;าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้น       
จึงสมควรท่ีจะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปPญหา-อุปสรรค และแนวทาง
การกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ 
ว;าทิศทางการกํากับดูแลท่ีแน;แท�ควรเปLนเช;นไร” 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓: การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู.ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
(๓ สถานี) : 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)  มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๓ สถานี )          
โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปU นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ได�แก; ๑) สถานีจุด
ปฏิบัติการเตรียมความพร�อมวิทยุชุมชนปางศิลาทอง  จังหวัดกําแพงเพชร  ๒) สถานี
วิทยุคลื่นพระธรรม นําชีวิต จิตแจ;มใส  จังหวัดกําแพงเพชร และ ๓) สถานีวิทยุ
ชุมชนคนพิการเพ่ือมวลชน จังหวัดเชียงใหม; ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทํา
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร�อมแจ�งเง่ือนไขในการทดลอง
ประกอบกิจการ ให�แก;ผู�ยื่นคําขอฯ ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด  
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี  ๕.๑.๓ การ พิจารณา คําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๓ สถานี) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๖๐ ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้ 
“การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการนี้เปLนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควร
จะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปLนระยะเวลานานพอสมควร 
ซ่ึงการอนุญาตในส�วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว;าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมี
การศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปPญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว;าทิศทางการ
กํากับดูแลท่ีแน;แท�ควรเปLนเช;นไร ไม;ใช;ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไป
เรื่อยๆ ท้ังท่ีควรใช�ในช;วงเปลี่ยนผ;านเท;านั้น” 
 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาการเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสถานี ท่ีตั้งเครื่องส�ง ท่ีตั้งเสาอากาศ กรณี
ไม�สามารถดําเนินการจดทะเบียนการเช�า ณ สํานักงานท่ีดิน ณ ท่ีดินท่ีตั้งอยู�
ของบริษัท เอทเซทเทอร�า (อีทีซี) อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด : 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. เห็นชอบให�ทบทวนคําสั่งทางปกครอง  โดยให�นําสัญญาเช;าดังกล;าวมา
ประกอบการพิจารณาแทน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด และให�ถือว;าบริษัท เอทเซทเทอร;า 
(อีทีซี) อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด  ได�ดําเนินการตามเง่ือนไขครบถ�วนแล�ว   

 ๒. เห็นชอบให�กําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม กรณีมีการยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังอีกจะ
ไม;สามารถนําเหตุแห;งการยกเลิกสัญญาเช;า การยินยอมให�ใช�สถานท่ี หรือการ
ปฏิเสธให�ใช�พ้ืนท่ีมาเปLนเหตุแห;งการยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี 
เครื่องส;ง และสายอากาศ ได�ภายในระยะเวลา ๕ ปU นับต้ังแต;ท่ี กสทช. มีมติ 

 ๓. รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลัง กสทช. มีมติให�
เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศของบริษัท 
เอทเซทเทอร;า (อีทีซี) อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง         
G Music station พร�อมท้ังดําเนินการปรับปรุงข�อมูลท่ีต้ังสถานี ท่ีต้ังเครื่องส;ง
และท่ีต้ังสายอากาศ เปLนบ�านเลขท่ี ๑๙๐ อาคารโรงแรมเชียงใหม;รัตนโกสินทร!  
ถนนรัตนโกสินทร! ตําบลช�างม;อย อําเภอเมืองเชียงใหม; จังหวัดเชียงใหม; และ
ปรับปรุงข�อมูลชื่อสถานี เปLน Q MUSIC FACTORY ในระบบฐานข�อมูลกระจายเสียง
และโทรทัศน! และแจ�งให�สถานีทราบเปLนหนังสือต;อไป 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ)   ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง 

หมายเหตุ                     ๑. ในการประชุม กสทช. ครัง้ท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๔ การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานี ท่ีตั้งเครื่องส;ง ท่ีตั้งเสา
อากาศ กรณีไม;สามารถดําเนินการจดทะเบียนการเช;า ณ สํานักงานท่ีดิน ณ 
ท่ีดินท่ีตั้งอยู;ของบริษัท เอทเซทเทอร;า (อีทีซี) อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๖๑ ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้ 
“เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเปLนในส;วน
ของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู�มีอํานาจอาจไม;มีประเด็น แต;ในส;วนของการ
เปลี่ยนแปลงกําลังส;งออกอากาศ ความสูงของสายอากาศ ความถ่ี ตลอดจน
ท่ีต้ัง อาจเปLนเรื่องท่ีไม;สมควรอนุญาต เนื่องจากเปLนการเปลี่ยนแปลงของ



๑๔ 

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท;านั้น ซ่ึงการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปLนนโยบายการกํากับดูแลท่ี
สมควรจะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปLนระยะเวลานาน
พอสมควร โดยเฉพาะการอนุญาตในส�วนของการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมาย
กําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว;าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึง
สมควรท่ีจะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปPญหา-อุปสรรค และแนวทาง
การกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ 
ว;าทิศทางการกํากับดูแลท่ีแน;แท�ควรเปLนเช;นไร 
นอกจากนั้น กรณีนี้ยังมีประเด็นว;าเปLนการปรับปรุงเง่ือนไขการอนุญาตท่ี
แตกต;างจากมติ กสท. ดังนั้นจึงมีประเด็นว;าควรจะเปLนการพิจารณาเปLนราย
กรณีเช;นนี้ หรือควรจะทบทวนมติ กสท. เพ่ือเปLนการวางหลักการใหม;ในเชิง
ภาพรวมเปLนการท่ัวไป” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การพิจารณากําหนดอัตราค�าดําเนินการตามหลักเกณฑ�ว�าด.วยการวัดการแพร�
แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส. ๑  รส. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. เห็นชอบกําหนดอัตราค;าดําเนินการตามหลักเกณฑ!ว;าด�วยมาตรฐานทางเทคนิค 

สําหรับการประกอบกิจการของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
๒. เห็นชอบในหลักการร;างประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดเพดานอัตราสูงสุด

สําหรับค;าดําเนินการการวัดการแพร;แปลกปลอมของสถานี ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. นําร;างประกาศดังกล;าวพร�อมข�อคิดเห็นของ กสทช. ประวิทย!ฯ 
ประเด็นการกําหนดอัตราค;าดําเนินการวัดการแพร;แปลกปลอมให�แตกต;าง
หรือลดหลั่นตามลักษณะบริการได� อาทิ บริการสาธารณะหรือชุมชน           
ท่ีแตกต;างจากบริการธุรกิจ ไปดําเนินการจัดรับฟPงความคิดเห็นสาธารณะ 
เพ่ือให�เปLนไปตามมาตรา ๒๘ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓     

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕  เรื่อง การพิจารณากําหนดอัตราค;าดําเนินการตามหลักเกณฑ!ว;าด�วย
การวัดการแพร;แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

 
 
 



๑๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การอนุญาตให.บริษัท ทีวีดี อินเตอร�เนช่ันแนล  จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให.บริการโทรทัศน�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 ทีวีดี 
อินเตอร!เนชั่นแนล  จํากัด จํานวน ๒ ช;องรายการ ได�แก; ๑) ช;องรายการ IN TV  
และ ๒) ช;องรายการ TVD โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปU นับแต;วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไข
การเปLนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให�บริษัท ทีวีดี 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 ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี  ๕.๑.๖  เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทีวีดี อินเตอร!เนชั่นแนล  จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
จํานวน ๒ ช;องรายการ              

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การอนุญาตให.บริษัท ป\นบุญ มีเดีย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ PB Channel  : 
ปส. ๒   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท ปPนบุญ 
มีเดีย จํากัด ช;องรายการ PB Channel โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปU 
นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปLนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ปPนบุญ มีเดีย จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 



๑๖ 

 

 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 ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗  เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ปPนบุญ มีเดีย จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ PB 
Channel 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การอนุญาตให.บริษัท อินสไปร� ซัคเซส โปรดักส� จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ

ให.บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ Smart 
Movie & Music : ปส. ๒ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ Smart 
Movie & Music แก;บริษัท อินสไปร! ซัคเซส โปรดักส! จํากัด โดยกําหนดให�มี
อายุใบอนุญาต ๕ ปU นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปLนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ี          
ไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท อินสไปร! ซัคเซส โปรดักส! 
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 ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท อินสไปร! ซัคเซส โปรดักส! จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช;องรายการ Smart Movie & Music 

 



๑๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การอนุญาตให.บริษัท สุขทรรศน� จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการโทรทัศน�
ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ SHOP CHANNEL  : 
ปส. ๒   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ SHOP 
CHANNEL แก;บริษัท สุขทรรศน! จํากัด โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปU  
นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปLนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี       
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท สุขทรรศน! 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 ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี  ๕.๑.๙  เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท สุขทรรศน! จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ SHOP 
CHANNEL   

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๐: บริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค�)  จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี จํานวน 
๔ ช�องรายการ : ปส. ๒ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค!) จํากัด  
จํานวน ๔ ช;องรายการ ได�แก; ๑) ช;องรายการ ภาพยนตร! ฝรั่ง ใบอนุญาตเลขท่ี 
B1-S21040-0510-56 ๒) ช;องรายการ ซีรี่ย! ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-
0511-56  ๓) ช;องรายการ ภาพยนตร! เอเชีย ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-



๑๘ 

 

0513-56 และ ๔) ช;องรายการ MOVIE HD  ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-
0514-56  ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑  เปLนต�นไป  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค!) จํากัด 
เพ่ือทราบผลการพิจารณา ตามข�อ ๑ และให�ดําเนินการเก่ียวกับค;าธรรมเนียม       
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการ
ดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐  เรื่อง  บริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค!) จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
จํานวน ๔ ช;องรายการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑: บริษัท มิราเคิล แชนเนล จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ช�อง
รายการ Miracle Channel : ปส. ๒ 

   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท มิราเคิล แชนเนล จํากัด  
ช;องรายการ Miracle Channel เลขท่ีใบอนุญาต B1-S21040-0484-56 ต้ังแต;
วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๑  เปLนต�นไป ท้ังนี้  ให�สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติ
การกระทําท่ีเปLนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
เพ่ือเปLนข�อมูลในการกํากับดูแลต;อไป  

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

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง บริษัท มิราเคิล แชนเนล จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่น
ความถ่ี ช;องรายการ Miracle Channel 
 
 
 



๑๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒: พักใช.ใบอนุญาต กรณีไม�ชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�รายปg รอบบัญชี ๒๕๕๙ : 
ปส. ๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. เห็นชอบให�พักใช�ใบอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน!  เ พ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! กรณีไม;ชําระ
ค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปU รอบบัญชี ๒๕๕๙ เปLนระยะเวลา ๓๐ วัน       
นับแต;วันท่ีได�รับหนังสือ จํานวน ๓ ราย ๓ ใบอนุญาต ประกอบด�วย ๑) บริษัท 
ก�านบุญ สมไพรงาม จํากัด ช;องรายการ LAMKONG CHANNEL ใบอนุญาต
เลขท่ี B1-S21040-0659-56 ๒) บริษัท บุญรักษา มหาโชค จํากัด ช;องรายการ 
ดารา แชนแนลส! ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0329-56  และ ๓) บริษัท บุญวิเศษ 
คอร!ปอร!เรชั่น กรุ8ป จํากัด ช;องรายการ NB TV ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-
0004-59  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�ผู�ให�บริการโครงข;ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และบริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง 
จํากัด ระงับการให�บริการช;องรายการท่ีถูกพักใช�ใบอนุญาตทันทีท่ีคําสั่งพักใช�
ใบอนุญาตมีผลบังคับใช� 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒  เรื่อง พักใช�ใบอนุญาต กรณีไม;ชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน!รายปU รอบบัญชี ๒๕๕๙ 

๒. กสทช. ประวิทย6ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมว�า สํานักงาน กสทช. ต�องดําเนินการ
ติดตามทวงถามหนี้ต�อไป และในกรณีหากผู�รับใบอนุญาตยังคงไม�ชําระค�าธรรมเนียม 
ก็จะต�องดําเนินการบังคับทางปกครองในข้ันตอนท่ีสูงข้ึนต�อไปด�วย  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓: การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการโครงข�าย

กระจายเสียงหรือโทรทัศน�  สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ระดับชาติ ของบริษัท 
ไลฟiสตาร� จํากัด (ช่ือเดิม บริษัท เค.มาสเตอร� จาํกัด) : ปส. ๓ 

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



๒๐ 

 

 ๑. อนุญาตให�บริษัท ไลฟ�สตาร! จํากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!  สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�
คลื่นความถ่ี ระดับชาติ  ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เปLนต�นไป  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ไลฟ�สตาร! จํากัด เพ่ือทราบ
ผลการพิจารณาตามข�อ ๑ และให�บริษัทฯ ดําเนินการเก่ียวกับค;าธรรมเนียม    
ในการประกอบกิจการโครงข;ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! รวมท้ังแจ�งผล
การดําเนินการให�สํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓   เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!  สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับชาติ ของบริษัท ไลฟ�สตาร! จํากัด (ชื่อเดิม บริษัท เค.มาสเตอร! จํากัด) 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๔:  การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ระดับ
ท.องถ่ินของห.างหุ.นส�วนจํากัด เคเบิล ทีวี เกาะยาว : ปส. ๓ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด เคเบิล ทีวี เกาะยาว ยกเลิกการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน  นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส;วนจํากัด เคเบิล ทีวี เกาะยาว 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑ และให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลท่ีมีการ
พาดสายไว�กับการไฟฟQาส;วนภูมิภาค และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอนสาย
เคเบ้ิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต;วันท่ีได�ดําเนินการ
แล�วเสร็จ รวมท้ังให�ดําเนินการเก่ียวกับค;าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ
โครงข;ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต;วันท่ีได�รับ
หนังสือแจ�ง  หากไม;ดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดอาจเปLนผลให�ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข;าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่น
ความถ่ี ระดับท�องถ่ินของห�างหุ�นส;วนจํากัด เคเบิล ทีวี เกาะยาว 
 



๒๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๕: พักใช.และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�       
เพ่ือให.บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� กรณีไม�ชําระค�าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปg รอบบัญชี ๒๕๕๙ : ปส. ๓ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. รับทราบผลการชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปU รอบบัญชีปU ๒๕๕๙ 

จํานวน ๔ ใบอนุญาต ได�แก; ๑)  บริษัท เฟรนด! เคเบิลทีวี จํากัด ใบอนุญาต
เลขท่ี B1-21132-0041-56  ๒) ห�างหุ�นส;วนจํากัด เอ็น.ดี.เคเบ้ิลเน็ทเวิร!ค 
ใบอนุญาตเลขท่ี B1-N21133-0091-56 ๓) ห�างหุ�นส;วนจํากัด ทุ;งช�างเคเบิล
ทีวี ใบอนุญาตเลขท่ี B1-N21133-0172-56   และ ๔) บริษัท ทีพีเอส เคเบ้ิล 
ทีวี เน็ตเวิร!ค จํากัด ใบอนุญาตเลขท่ี B1-N21133-0081-55   

๒. เห็นชอบให�พักใช�ใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!        
เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่น
ความถ่ี กรณี ห�างหุ�นส;วนจํากัด บายฮาร!ท เอ็นเทอร!ไพรส! และห�างหุ�นส;วนจํากัด 
จัสมิน เอ็นเทอร!ไพรส! ๒๐๐๐ แจ�งความประสงค!ขอยกเลิกการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งแก;
ผู�รับใบอนุญาตดังกล;าวให�ดําเนินการชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปU          
ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต;วันท่ีได�รับหนังสือ หากล;วงระยะเวลา
ดังกล;าวแล�วยังไม;ชําระ ให�สํานักงาน กสทช. เสนอต;อคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตพร�อมให�บันทึกประวัติการกระทําการผิดในระบบ
ฐานข�อมูลต;อไป 

๓. เห็นชอบให�พักใช�ใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!        
เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
กรณีผู�รับใบอนุญาตฯ ยังไม;ชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรอบบัญชี ปU ๒๕๕๙ 
หรือชําระไม;ครบถ�วน เปLนระยะเวลา ๓๐ วัน นับต้ังแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 
จํานวน ๕๙ ใบอนุญาต ท้ังนี้  ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�รับ
ใบอนุญาตฯ เร;งรัดชําระหนี้ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต;วันท่ีได�รับ
หนังสือ หากฝpาฝqนหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่ง กสทช. ให�สํานักงาน กสทช. เสนอ
มาตรการทางปกครองท่ีสูงข้ึนต;อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาลงโทษทางปกครอง
ต;อไป  

๔. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการ
ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี กรณีตรวจสอบพบข�อเท็จจริงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค�า 
กระทรวงพาณิชย! ว;ามีผู�รับใบอนุญาตฯ มีสถานะแจ�งต;อกรมพัฒนาธุรกิจการค�าว;า 
เลิกกิจการ/ ร�าง/ เสร็จการชําระบัญชี และยังไม;ชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาต



๒๒ 

 

รอบบัญชีปU ๒๕๕๙ หรือชําระไม;ครบถ�วน จํานวน ๘ ใบอนุญาต ท้ังนี้ ให�
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการติดตามบังคับชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปU 
พร�อมให�บันทึกประวัติการกระทําผิดต;อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๕  เรื่อง พักใช�และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! กรณีไม;ชําระ
ค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปU รอบบัญชี ๒๕๕๙ 

๒. กสทช. ประวิทย6ฯ ต้ังข�อสังเกตว�า การดําเนินการท่ีเป!นระยะเวลารอบปUบัญชี 
๒๕๕๙ ท่ีเสนอให�พักใช�ใบอนุญาตฯ นี้ถือว;าดําเนินการอยู�ในกรอบระยะเวลา
ตามประกาศแล�วใช�หรือไม� ท้ังนี้เห็นว�า สํานักงาน กสทช. มีหน�าท่ีต�อง
ดําเนินการติดตามทวงถามหนี้ต�อไป และในกรณีหากผู�รับใบอนุญาตยังคงไม�
ชําระค�าธรรมเนียม ก็จะต�องดําเนินการบังคับทางปกครองในข้ันตอนท่ีสูงข้ึน
ต�อไปด�วย   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖: รายงานการวางแผนแก.ไขป\ญหาการรบกวนกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. : 

ทส. 
   

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงาน End Report FM Planning และรายงานฉบับเรียบเรียงภาษาไทย 
เรื่อง รายงานการวางแผนแก�ไขปPญหาการรบกวนกิจการกระจายเสียงระบบ 
เอฟ.เอ็ม. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. มอบหมายให�คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! นําผลการศึกษาของสหภาพโทรคมนาคมระหว;างประเทศ 
ตามข�อ ๑. พร�อมความเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณากําหนดแนวทางการแก�ไข
ปPญหาการรบกวนกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.  และนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต;อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง รายงานการวางแผนแก�ไขปPญหาการรบกวนกิจการกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม. 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๗: กรณี บริษัท ทริปเปYล วี บรอดคาสท� จํากัด ช�องรายการ ไทยรัฐทีวี มีการ

ออกอากาศรายการในลักษณะท่ีจัดให.มีข.อความหรือข.อมูล ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ี
รวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพ้ืนท่ีหน.าจอโทรทัศน�  : บส. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งทางปกครองตักเตือนบริษัท ทริปเปGล วี 



๒๓ 

 

บรอดคาสท! จํากัด ช;องรายการไทยรัฐทีวี ให�ระงับการกระทําท่ีเปLนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศ
รายการในลักษณะท่ีจัดให�มีข�อความหรือข�อมูลซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีรวมกันเกินหนึ่งใน
แปดของขนาดพ้ืนท่ีหน�าจอโทรทัศน! โดยไม;มีเหตุผลอันสมควรทันที หากบริษัทฯ 
ฝpาฝqนหรือไม;ปฏิบัติตาม กสทช. มีอํานาจปรับทางปกครองตามมาตรา ๗๗ แห;ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๘ และ         
ข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปLนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! เนื่องจากบริษัท ทริปเปGล วี บรอดคาสท! 
จํากัด มีการออกอากาศรายการในลักษณะท่ีจัดให�มีข�อความหรือข�อมูลซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ี
รวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพ้ืนท่ีหน�าจอโทรทัศน! ซ่ึงเปLนการฝpาฝqนหรือไม;ปฏิบัติ
ตามข�อ ๕ (๙) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปLนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอาศัยการใช�เครือข;าย
หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปLนการค�ากําไรเกินควร หรือก;อให�เกิดความ
เดือดร�อนรําคาญ ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๑.๑๗  เรื่อง กรณี บริษัท ทริปเปGล วี บรอดคาสท! จํากัด ช;องรายการ ไทยรัฐ
ทีวี มีการออกอากาศรายการในลักษณะท่ีจัดให�มีข�อความหรือข�อมูล ซ่ึงมีขนาด
พ้ืนท่ีรวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพ้ืนท่ีหน�าจอโทรทัศน! 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๘: การอนุญาตให.บริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ 
   โทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ MVLAO : ปส. ๒ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จํากัด ช;องรายการ MVLAO  
โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปU นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดินสิ้นอายุ ท้ังนี้        
ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปLนผู�ให�บริการโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ไทยทีวี 
ดิจิตอล 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  



๒๔ 

 

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ MVLAO         

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.    
 ด.านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑:  การชะลอการพิจารณาร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให.

ใช.คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน ๘๙๐ – ๘๙๕ MHz/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz  
ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunications – IMT) ย�านความถ่ี ๘๒๔ – ๘๓๙/
๘๖๙ – ๘๘๔  เมกะเฮิรตซ� และร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ
เคล่ือนท่ี ย�านความถ่ี ๘๘๕ – ๘๙๕/๙๓๐ – ๙๔๐ เมกะเฮิรตซ� : คณะทํางาน
เตรียมการจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ วท.  

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบให�ชะลอการพิจารณาร;างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน 
๘๙๐ – ๘๙๕ MHz/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz  ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – IMT) 
ย;านความถ่ี ๘๒๔ – ๘๓๙/๘๖๙ – ๘๘๔ เมกะเฮิรตซ! และร;างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ี ย;านความถ่ี ๘๘๕ – ๘๙๕/๙๓๐ – ๙๔๐ 
เมกะเฮิรตซ!  ท้ังนี้ จนกว;าผลการทดสอบภาคสนาม (Filed Trail) สําหรับการ
ปQองกันการรบกวนคลื่นความถ่ีต;อระบบคมนาคมขนส;งทางราง ย;านความถ่ี ๙๐๐ MHz 
และการพิจารณาความเหมาะสม กรณีกระทรวงคมนาคมขอทบทวนการกําหนด
คลื่นความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส;งทางรางจะแล�วเสร็จ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ โดยให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห;งชาติ เพ่ือทราบผลการพิจารณาดังกล;าวต;อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๑  เรื่อง การชะลอการพิจารณาร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๘๙๐ – ๘๙๕ MHz/
๙๓๕ – ๙๔๐ MHz ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี
สากล (International Mobile Telecommunications – IMT)  ย;านความถ่ี ๘๒๔ – ๘๓๙/



๒๕ 

 

๘๖๙ – ๘๘๔  เมกะเฮิรตซ!  และร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ี 
ย;านความถ่ี ๘๘๕ – ๘๙๕/๙๓๐ – ๙๔๐ เมกะเฮิรตซ! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒: ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให.ใช.คล่ืนความถ่ี 
 สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz  
 : คณะทํางานเตรียมการจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ  วท.  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ  
และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ ) มีมติเห็นชอบตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz  
และเห็นชอบแนวทางการชี้แจงต;อสาธารณะในแต;ละประเด็นท่ีได�รับฟPง      
ความคิดเห็นต;อร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่น
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน  ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz  
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําประกาศเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก;อน
นําไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต;อไป 

๒. เห็นชอบเอกสารร;างสรุปข�อสนเทศ (Information Memorandum) การอนุญาต
ให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๑๘๐๐ MHZ เพ่ือใช�ประกอบ     
การประกาศเชิญชวนต;อไป 

๓. เห็นชอบกรอบการดําเนินงานและงบประมาณเพ่ือจัดประมูลคลื่นความถ่ีย;าน 
๑๘๐๐ MHz เพ่ือเตรียมความพร�อมการจัดประมูลคลื่นความถ่ีย;าน ๑๘๐๐ MHz ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ   

อนึ่ง กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ  และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  ขอเปGดเผยความเห็น  
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง  
ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) มีมติเห็นชอบ
ให�มีการจัดประมูลคลื่นความถ่ี ย;าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz         
แต;สงวนความเห็นแตกต�างในบางประเด็นโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให�
ในภายหลัง     

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี  ๕.๒.๒  เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาต
ให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ MHz/
๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz         

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ได�มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๒/๕๐ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้  



๒๖ 

 

  “๑.หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห;งชาติ (คสช.) ได�มีคําสั่งท่ี ๗/๒๕๖๑        
ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต;งต้ังเปLน กสทช. และให� กสทช. ท่ีปฏิบัติหน�าท่ี
อยู;ในวันท่ีคําสั่งนี้มีผลใช�บังคับ ยังคงดํารงตําแหน;งหรือปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ี
จําเปLนไปพลางก;อนต;อไป ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔๒ แห;ง พ.ร.บ. องค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ จนกว;าหัวหน�า คสช. จะมี
คําสั่งเปLนอย;างอ่ืน กอปรกับคณะกรรมการกฤษฎีกาได�พิจารณาประเด็น
อํานาจของ กสทช. ซ่ึงมีความเห็นให� กสทช. สามารถปฏิบัติหน�าท่ีและมี
อํานาจท่ีจะดําเนินการท้ังปวงท่ีจะให�กิจการของ กสทช. ดําเนินต;อไปได�
โดยไม;เกิดความเสียหายต;อกิจการของ กสทช.  

 ๒. ด�วยเหตุของคําสั่ง คสช. และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังกล;าว จึงทําให� กสทช. สามารถดําเนินการนโยบายท่ีสําคัญต;อไปได�ตาม
ความจําเปLน เช;น การจัดการประมูลคลื่นความถ่ีย;าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ 
MHz/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz   ซ่ึงการดําเนินการตามความจําเปLนตามคําสั่ง 
คสช. นั้น ต�องดําเนินการภายใต�กระบวนการท่ีเหมาะสม ซ่ึงควรแบ;งเปLน ๒ 
ข้ันตอน คือ  

 ๒.๑ ข้ันตอนแรก การพิจารณากรอบระยะเวลา (Time Line)  ท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงในประเด็นนี้สํานักงาน กสทช. ได�ดําเนินการมาแล�วส;วนหนึ่ง แต;
กระผมคิดว;ายังไม;รอบคอบและไม;ครบถ�วนตามท่ี กสทช. กําหนด 
เนื่องจากกรอบระยะเวลายังไม;สะท�อนความเปLนจริง และอาจเร;ง
ดําเนินการโดยไม;จําเปLน  

 ๒.๒ ข้ันตอนท่ีสอง เม่ือมีการกําหนดกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมแล�ว       
จึงควรมีการพิจารณาเนื้อหาหลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาต ผลจาก
การรับฟPงความคิดเห็นสาธารณะ และเอกสารร;างสรุปข�อสนเทศ (IM) 
ในรายละเอียดต;อไป ซ่ึงกระผมคิดว;ามีหลายประเด็นท่ียังมีข�อสงสัย
และจําเปLนต�องพิจารณาในรายละเอียดเพ่ิมเติม เช;น ขนาดของคลื่น
ความถ่ีท่ีจะอนุญาต (Block Size) วิธีการประมูล ราคาข้ันตํ่าของการ
อนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี (Reserve Price) เง่ือนไขการชําระเงิน
ประมูลคลื่นความถ่ี (Term of Payment) และระยะเวลาการอนุญาต 

 เม่ือมีการพิจารณาประเด็นข�างต�นโดยถ่ีถ�วน จึงค;อยส;งไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ตามวันและเวลาท่ีกําหนดในกรอบระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

 เม่ือพิจารณาตามรายละเอียดข�อสังเกตท่ีผมอภิปรายมาแล�วนี้ เนื่องจากการ
ประมูลคลื่นความถ่ีย;าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz มีความสําคัญ 
กสทช. จึงควรจะมีการประชุมวาระพิเศษโดยเร็ว โดยให�เปLนการพิจารณา
กรอบระยะเวลาการดําเนินงานท่ีเหมาะสม และมีมติในเรื่องหลักเกณฑ!และ
วิธีการอนุญาตฯ”   



๒๗ 

 

   ๓. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ ได� มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๗/๔๔ ลงวันท่ี ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุรายงานการประชุมดังนี้ 

  “ ประเด็นท่ี ๑ เห็นควรจัดให�มีการดําเนินการจัดประมูลคลื่นความถ่ี ย;าน 
๑๗๔๐ - ๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕- ๑๘๘๐ MHz เนื่องจากช;วงคลื่นดังกล;าวจะ
หมดอายุสัมปทานในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเห็นควรดําเนินการจัด
ประมูลให�เสร็จสิ้นก;อนวันหมดอายุสัมปทาน เพ่ือไม;ต�องนํามาตรการคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการเปLนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัปทานหรือสัญญาการ
ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีมาใช� นอกจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได�แจ�งผลการพิจารณาข�อหารือของสํานักงาน กสทช. โดยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา(คณะท่ี๑) ได�ให�ความเห็นไว�ว;า กสทช. มีอํานาจและหน�าท่ีจะต�อง
ดําเนินการท้ังปวงท่ีจะให�กิจการของ กสทช. ดําเนินการต;อไปได�ไม;เกิดความ
เสียหายต;อกิจการของ กสทช. การใดท่ี กสทช. เห็นสมควรหรือพึงดําเนินการ
ในขณะท่ี กสทช. ยังไม;พ�นจากตําแหน;งและอยู;ในตําแหน;งต;อไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไว�แล�ว การนั้น กสทช. ย;อมมีอํานาจดําเนินการได� 

    จากเหตุผลดังกล;าวข�างต�น ผมจึงเห็นควรให�มีการดําเนินการจัดประมูล
คลื่นความถ่ีดังกล;าวตามระยะเวลาท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอในวาระนี้  

    ประเด็นท่ี ๒ เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย;าน ๑๗๔๐ - ๑๗๘๕ 
MHz/๑๘๓๕- ๑๘๘๐ MHz ท่ีสํานักงาน กสทช. นําเสนอ โดยกําหนดคลื่น
ความถ่ีเปLน ๓ ชุด ชุดละ ๒x๑๕ MHz และจํานวนใบอนุญาตเท;ากับ N-๑        
(N คือจํานวนผู�เข�าร;วมประมูล) ท้ังนี้ เนื่องจากในการประมูลคลื่นความถ่ีย;าน 
๑๘๐๐ MHz ในปU ๒๕๕๘ ท่ีผ;านมาได�มีการกําหนดคลื่นความถ่ีชุดละ ๒x๑๕ 
MHz เพ่ือให�เกิดความเปLนธรรมระหว;างผู�ท่ีได�รับการจัดสรรในการประมูล  
ครั้งท่ีผ;านมาและผู�ท่ีจะได�รับการจัดสรรจากการประมูลครั้งนี้จึงควรกําหนด
คลื่นความถ่ีเท;ากับการประมูลครั้งก;อน ประกอบกับในปPจจุบันมีผู�ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายใหญ;เพียง ๓ ราย ซ่ึงมีส;วนแบ;งการตลาดมากกว;า 
ร�อยละ ๙๐ เพ่ือเปLนประโยชน!ของรัฐ และให�การประมูลมีการแข;งขันจึงมี
ความจําเปLนต�องใช�กฎ N-๑ ส;วนราคาเริ่มต�นในการประมูล กทค. ได�เคยมีมติ
ไว�แล�วว;าให�นําราคาท่ีชนะการประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz ครั้งท่ีแล�วมาเปLนเกณฑ!
ในการคํานวณราคาเริ่มต�นซ่ึงในร;างท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอมีสาระสําคัญ
สอดคล�องกับความเห็นท่ีขอเปGดเผยข�างต�น จึงให�ความเห็นชอบในร;างฯ ดังกล;าว  

    ประเด็นท่ี ๓ เห็นชอบเอกสารร;างสรุปข�อสนเทศ การอนุญาตให�ใช�คลื่น
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๑๗๔๐ - ๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕- ๑๘๘๐ 
MHz เนื่องจากข�อสนเทศดังกล;าวมีองค!ประกอบและข�อมูลพ้ืนฐานเพ่ือให�            
ผู�ลงทุนใช�ประกอบการตัดสินใจ ประกอบด�วย 

    - จุดมุ;งหมายเชิงนโยบายสําหรับการประมูลคลื่นความถ่ี 
    - ภาพรวมของเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย 
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    - ภาพรวมของตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทย 
    - ภาพรวมของตลาดโทรคมนาคมไร�สายในประเทศไทย 

   - ภาพรวมของนโยบายและแนวทางกํากับดูแลสําหรับบริการโทรคมนาคม  
                                           เคลื่อนท่ี 
   - ภาพรวมของใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม   
                                           ย;าน ๑๗๔๐ - ๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕- ๑๘๘๐ MHz 

    - รายละเอียดของกระบวนการยื่นคําขอและการเข�าร;วมการประมูล 
    - ภาพรวมและรายละเอียดการประมูล 
    ผมได�พิจารณาแล�วเห็นว;า สํานักงาน กสทช. ได�จัดทําร;างข�อสนเทศท่ีมี

ข�อมูลครอบคลุมเรื่องท่ีสําคัญครบถ�วนและเปLนไปตามหลักวิชาการ จึงให�
ความเห็นชอบในร;างข�อสนเทศดังกล;าว” 

 ๔. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๗๔ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้  
“ ผมเห็นชอบในการจัดให�มีการประมูลคลื่นความถ่ีในย;าน ๑๗๔๐ - ๑๗๘๕ MHz/
๑๘๓๕- ๑๘๘๐ MHz เพ่ือให�กระบวนการข้ันตอนในการจัดประมูลดําเนินการ
ได�โดยเร็ว แต;มีความเห็นแตกต;างบางประการต;อมติท่ีประชุมซ่ึงเห็นชอบร;าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคม ย;าน ๑๗๔๐ - ๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕ - ๑๘๘๐ MHz และ
เอกสารร;างสรุปข�อสนเทศ (Information Memorandum) การอนุญาตให�ใช�
คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย;าน ๑๘๐๐ MHz ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอมา ตลอดจนมีข�อสังเกตเก่ียวกับกรอบการดําเนินงานและ
งบประมาณเพ่ือจัดประมูลฯ ในครั้งนี้ ดังนี้  
๑. การบริหารจัดการคลื่นความถ่ีท่ีชัดเจนในกรณีท่ีอาจมีชุดคลื่นความถ่ีเหลือ

จากการประมูล เนื่องจากสาระของร;างประกาศฯ ไม;มีการกําหนดแผน
หรือแนวทางการบริหารจัดการคลื่นความถ่ีท่ีชัดเจนไว�ในกรณีท่ีอาจมีชุด
คลื่นความถ่ีเหลือจากการประมูล ซ่ึงเปLนกรณีท่ีจะทําให�ผู�ท่ีประสงค!ขอรับ
อนุญาตฯ สามารถประเมินและกําหนดแผนประกอบการในอนาคตและมี
ข�อมูลสมบูรณ!ครบถ�วนในการเสนอราคาในการประมูล ตลอดจนเปLนการ
สร�างแรงจู งใจในการเข�าร; วมการประมูลในครั้ งนี้ ได�  เพราะหาก
ผู�ประกอบการสามารถคาดการณ!เง่ือนไขในการแข;งขันล;วงหน�าได� จะ
ส;งผลให�ตลาดมีประสิทธิภาพและเกิดการแข;งขันโดยเสรี 

๒. เม่ือพิจารณาข�ออภิปรายในท่ีประชุมทําให�ทราบข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมว;า 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม        
ได� พิจารณาร;างประกาศฉบับนี้ภายหลังการจัดรับฟPงความคิดเห็น
สาธารณะแล�ว แต;ไม;ปรากฏความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
ได�ถูกนํามาประกอบการพิจารณาแต;อย;างใด ผมจึงเห็นว;าการเสนอวาระให�
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ท่ีประชุมพิจารณาไม;เปLนไปตามข้ันตอนกระบวนการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ท้ังท่ีเปLนวาระท่ีมีสําคัญเปLนอย;างยิ่ง 

๓. นอกจากนี้ ผมมีข�อสังเกตเก่ียวกับข้ันตอนการพิจารณาการจัดให�มีการ
ประมูลคลื่นความถ่ีย;าน ๑๘๐๐ MHz เนื่องจากท่ีเคยเสนอความเห็นใน           
ท่ีประชุมท่ีผ;านมา สํานักงาน กสทช. ควรเสนอกรอบเวลาท่ีจําเปLนให�         
ท่ีประชุมพิจารณา แต;การเสนอกรอบเวลาดําเนินการท่ีให�มามีความล;าช�ามาก 
ทําให�ไม;สามารถใช�ดุลพินิจได�เลย เพราะถูกกําหนดไว�อย;างกระชั้นชิด
หมดแล�ว” 

๕. กสทช. ประวิทย!ฯ  มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๖๓ ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้ 
“๑. ผมยืนยันความเห็นเรื่องการจัดประมูลคลื่นความถ่ีก;อนสิ้นสุดสัญญา

สัมปทานและไม;เห็นชอบต;อมาตรการเยียวยามาโดยตลอด ซ่ึงในวันนี้         
ท่ีประชุมก็ยอมรับว;า หากจัดประมูลภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานและ
เข�าสู;กระบวนการตามมาตรการเยียวยาจะก;อความเสียหายต;อรัฐดังเช;น
กรณีท่ีผ;านๆ มา 

๒. ร;างประกาศฉบับท่ีพิจารณาในวันนี้มิใช;ฉบับท่ีผ;านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม 
และมีรายละเอียดท่ีแตกต;างกันเปLนอย;างมาก จึงเปLนร;างประกาศท่ีขาด
การกลั่นกรองตามมติท่ีประชุม กสทช. โดยท่ีในเนื้อหาวาระการประชุมก็
หลีกเลี่ยงท่ีจะใส;รายละเอียดความเห็นของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีได�เคยพิจารณาเรื่องนี้ไว�แล�ว 

๓. คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว;า กสทช. ชุดปPจจุบันมีหน�าท่ีและ
อํานาจดําเนินการท้ังปวงตามมาตรา ๑๙ วรรคสองแห;ง พ.ร.บ. องค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ แต;เม่ือมีคําสั่งหัวหน�า คสช. ท่ี ๗/๒๕๖๑ กําหนดให� 
กสทช. ชุดปPจจุบันปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีจําเปLนไปพลางก;อนต;อไปตามมาตรา 
๔๒ แห;ง พ.ร.บ. องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ (ฉบับท่ี ๒) การดําเนิน
ภารกิจใดๆ จึงต�องอยู;ภายใต�ข�อจํากัดของคําสั่งฉบับดังกล;าว 

๔. ภายหลังรับฟPงความคิดเห็นสาธารณะ สํานักงาน กสทช. เสนอให�ปรับ
ขนาดของชุดคลื่นความถ่ีเปLน ๕ MHz เพ่ือเปGดโอกาสให�ผู�ท่ีถือครองคลื่น 
๑๘๐๐ MHz อยู;แล�วสามารถประมูลคลื่นตามความต�องการท่ีแท�จริงได� 
โดยไม;จําเปLนต�องประมูลถึง ๑๕ MHz ซ่ึงอาจเกินความจําเปLนและเปLน
อุปสรรคต;อการประมูล แต;ในครั้งนี้กลับเสนอความเห็นสวนทางจาก
ความเห็นเดิม จนเล็งเห็นได�ว;าจะส;งผลให�มีคลื่นความถ่ีเหลือเนื่องจาก        
ไม;มีผู�ประมูล อันจะส;งผลกระทบต;อรายได�นําส;งรัฐและประโยชน!
ต;อเนื่องทางเศรษฐกิจของการนําคลื่นความถ่ีไปใช�งานแทนการปล;อยท้ิง
ไว� นอกจากนี้ การอ�างว;าผู�ประกอบการท่ีชนะประมูลครั้งก;อนเปLนผู�เสนอ
ให�จัดขนาดของชุดคลื่นความถ่ีเปLน ๑๕ MHz ส;วนความเห็นให�จัดขนาด
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คลื่นความถ่ีเปLนชุด ๕ MHz เปLนความเห็นของผู�ท่ีไม;ได�ร;วมประมูล 
ชี้ให�เห็นว;าสํานักงาน กสทช. ขาดความเข�าใจในหลักการของการรับฟPง
ความคิดเห็นสาธารณะท่ีต�องคํานึงถึงผลประโยชน!โดยรวมของสาธารณะ 
ซ่ึงต;างจากการรับฟPงความคิดเห็นเฉพาะกลุ;มหรือเฉพาะผู�เก่ียวข�อง            
ท่ี มุ; งเน�นผลประโยชน! เฉพาะกลุ;มเหนือกว;าประโยชน!สาธารณะ           
การตอบสนองผลประโยชน!ของกลุ;มอุตสาหกรรมท่ีมุ;งหวังให�ทุกรายมี
คลื่นความถ่ีเท;ากันแม�จะประมูลคนละครั้ง ซ่ึงอาจทําให�มีคลื่นเหลือว;าง
ท้ิงไว� สิ่งนี้ไม;ต;างจากการจัดให�มีการฮ้ัวหรือการสมยอมแบ;งปPนคลื่น
ความถ่ีโดยเอกชน ท้ังท่ีหากปล;อยให�เกิดการแข;งขันในการประมูลจริง
ย;อมจะทําให�แต;ละรายมีปริมาณคลื่นความถ่ีตามจําเปLนและตามกําลัง
ความสามารถในการประมูล ซ่ึงจะทําให�มีคลื่นเหลือว;างท้ิงไว�น�อยท่ีสุด
เท;าท่ีจะเปLนไปได� หรืออาจไม;เหลือคลื่นว;างเลยก็ได� 

๕. กรณีมีการอ�างว;า หากจัดขนาดคลื่น ๕ MHz แม�เปLนประโยชน!ต;อรายท่ีมี
คลื่นความถ่ีย;านนี้แล�วท่ีจะเข�าประมูลตามจํานวนท่ีต�องการ แต;ก็จะเปGด
ช;องให�เอกชนท่ียังไม;มีคลื่นย;านนี้ใช�กลยุทธ!ดึงการประมูลไม;ถึง ๑๕ MHz 
นั้น ผมเห็นว;าสามารถแก�ไขด�วยการกําหนดชุดคลื่นความถ่ีข้ันตํ่าท่ีต�อง
ประมูลของเอกชนแต;ละกลุ;มท่ีมีลักษณะการถือครองคลื่นต;างกันได� 
แทนท่ีการเปลี่ยนขนาดคลื่นเปLน ๑๕ MHz ซ่ึงมีแนวโน�มส;งผลเสียต;อรัฐ
และเปLนการจํากัดให�ทุกรายมีปริมาณคลื่นเท;ากัน ซ่ึงไม;เปLนไปตามกลไก
การแข;งขันท่ีเสรีและเปLนธรรม 

๖. การกําหนดราคาต้ังต�นการประมูลแต;ละครั้งควรมีการประเมินมูลค;าคลื่น
ความถ่ีใหม;ตามสภาพแวดล�อมในตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป การกําหนดให�
ใช�ราคาชนะประมูลเดิมท่ียอมรับกันแล�วว;าเปLนราคาท่ีสูงผิดปกติมาเปLน
ราคาข้ันตํ่า เท;ากับเปLนการกีดกันรายใหม;หรือรายเล็ก ทําให�เกิดการ
ผูกขาดตลาดโดยผู�ดันราคาประมูลให�สูงผิดปกติได� ซ่ึงส;งผลต;อการ
แข;งขันอย;างเสรีและเปLนธรรม อีกท้ังอาจทําให�มีคลื่นเหลือท้ิงว;างไว� 

๗. ควรต�องมีการวางแผนว;าจะจัดการคลื่นท่ีเหลือว;างจากการประมูล
อย;างไร ซ่ึงในข�อเสนอพิจารณาในวันนี้ยังขาดความชัดเจน อันกระทบต;อ
ผลประโยชน!ในอนาคตของรัฐ และทําให�เกิดความไม;แน;นอนใน
อุตสาหกรรมและความเชื่อม่ันของภาคธุรกิจ นอกจากนี้ต�องประเมินว;า 
หากไม;มีผู�ประมูลหรือมีปริมาณความถ่ีคงเหลือ จะส;งผลให�คู;สัมปทาน
เดิมบนคลื่นย;านนี้ยังใช�สิทธิ์บนคลื่นท่ีว;างตามมาตรการเยียวยาได�หรือไม; 

๘. สํานักงาน กสทช. ควรเร;งจัดทําหลักเกณฑ! Black List การห�ามเอกชน
บางรายเข�าร;วมประมูล ท่ีแน;นอนเช;นเดียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
เพ่ือไม;เปGดช;องให�ใช�ดุลพินิจตามอําเภอใจเปLนคราวๆ ไป 

๙. ควรกําหนดเง่ือนไขการคิดค;าบริการตามการใช�งานจริงตามหน;วยวัดเปLน
วินาทีและ kb” 



๓๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การกําหนดแนวทางการให.อนุญาตสําหรับการให.บริการท่ีมีความคาบเก่ียว
 ระหว�างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 (วาระต�อเนื่อง) : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมสําหรับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข;ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ท่ีประสงค!จะนําโครงข;ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! (โครงข;ายเคเบิลทีวี) ไปให�บริการในกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 “ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! จะต�องจัดทําการแยก
รายได�ท่ีเกิดจากการให�บริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! และรายได�ท่ีเกิด
จากการให�บริการในกิจการโทรคมนาคมให�ชัดเจน โดยจะต�องชําระค;าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปU และมีหน�าท่ีจัดสรรรายได�จากการให�บริการโทรคมนาคมให�แก;
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะตามหลักเกณฑ!ท่ี กสทช. กําหนด 

  ท้ังนี้ กสทช. อาจมีการพิจารณาทบทวนการให�อนุญาตแก;ผู�รับใบอนุญาต
ดังกล;าว โดยหากพิจารณาจากรายได�แล�วเห็นว;าแนวโน�มในการนําโครงข;าย
ดังกล;าวไปใช�สําหรับการให�บริการในกิจการโทรคมนาคมมากกว;าอย;างมีนัยสําคัญ 
กสทช. อาจพิจารณาให�ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม
เพ่ิมเติมเพ่ือให�สอดคล�องกับรูปแบบการให�บริการและวัตถุประสงค!ท่ีแท�จริงของ
การนําโครงข;ายดังกล;าวไปให�บริการ” 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๓  เรื่อง  การกําหนดแนวทางการให�อนุญาตสาํหรับการให�บริการท่ี
มีความคาบเก่ียวระหว;างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน!  (วาระต;อเนื่อง) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : รายงานการศึกษาแนวทางการกําหนดเพดานการถือครองคล่ืนความถ่ี (Spectrum Caps) 

: วท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบรายงานการศึกษาแนวทางการกําหนดเพดานการถือครองคลื่นความถ่ี 

(Spectrum Caps) ตามผลการพิจารณาของคณะศึกษาวิจัย โครงการศึกษาแนวทาง  
การกําหนดเพดานการถือครองคลื่นความถ่ี (Spectrum Caps) 

๒. เห็นชอบแนวทางการกําหนดเพดานการถือครองคลื่นความถ่ี (Spectrum Caps) 
ตามแนวทางท่ี ๔ โดยกําหนดเพดานการถือครองคลื่นความถ่ีร;วมกับการประมูล
แต;ละครั้งเช;นเดียวกับประเทศในสหภาพยุโรป ซ่ึงมีความสมเหตุสมผลท่ีสุดในปPจจุบัน  



๓๒ 

 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ  ขอเปGดเผยความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส;ง
ให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง รายงานการศึกษาแนวทางการกําหนดเพดานการถือครอง
คลื่นความถ่ี (Spectrum Caps) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๖๒ ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้ 
“ผมเห็นชอบรายงานการศึกษาตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็น
สอดคล�องในหลักการตามแนวทางท่ี ๔ คือการกําหนดเพดานการถือครองคลื่น
ความถ่ีร�วมกับการประมูลในแต�ละครั้ง (Event-Related Cap) ในการประมูล
คลื่นความถ่ีย�าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ในปO ๒๕๖๑ นี้ และอาจนํา
แนวทางท่ี ๓ คือการกําหนดเพดานการถือครองคลื่นความถ่ีเฉพาะย�านความถ่ี
ตํ่ากว�า ๑ GHz ไว�ไม�เกินร�อยละ ๔๐ มากําหนดเป!นหลักเกณฑ6ต�อไป แต�การ
กําหนดเพดานการถือครองคลื่นความถ่ีสูงสุด (Overall Spectrum Cap)             
ในย�านความถ่ีตํ่ากว�า ๑ GHz นี้ สํานักงาน กสทช. ต�องดําเนินการอย�างจริงจัง 
และต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จก�อนการจัดสรรคลื่นความถ่ีในช�วงถัดไป 
เพราะว�าจะมีผลต�อการให�บริการในอนาคต เนื่องจากคลื่นความถ่ีย�านตํ่ากว�า ๑ GHz 
เป!นความถ่ีเพ่ือความครอบคลุมโครงข�าย (Coverage Band) ของการให�บริการ
ด�วยเทคโนโลยี ๕G ในการนี้ สํานักงาน กสทช. จึงควรต�องมีกฎเกณฑ6เพ่ือ
ป̀องกันมิให�เกิดการกักตุนคลื่นความถ่ี และทําให�เกิดการกระจายคลื่นความถ่ี
อย�างเป!นธรรม 
นอกจากนี้ อาจจําเป!นต�องพิจารณาในกรณีการกันคลื่นความถ่ีไว�สําหรับ
ผู�ประกอบการรายใหม� (set aside) ว�าจะทําให�เกิดข้ึนในกรณีใดได�บ�าง ยกตัวอย�าง 
การจัดสรรคลื่นความถ่ีในความถ่ีย�าน ๗๐๐ MHz ท่ีเหลือจากการเปลี่ยนผ�าน
จากโทรทัศน6ระบบแอนาล็อกเป!นโทรทัศน6ระบบดิจิทัล (Digital Dividend)          
จะสามารถใช�เป!นโอกาสให�มีการเพ่ิมผู�ประกอบการรายใหม�หรือไม�อย�างไร โดยต�อง
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ6ให�ชัดเจนด�วยว�า ขนาดคลื่นความถ่ีย�านตํ่ากว�า ๑ GHz 
ประกอบไปด�วยช�วงความถ่ีใดบ�าง การถือครองคลื่นความถ่ีในท่ีนี้หมายถึงการ
เป!นผู�มีสิทธิการใช�งานคลื่นความถ่ีจากการได�รับใบอนุญาตจาก กสทช. เท�านั้น 
หรือรวมไปถึงการใช�งานคลื่นความถ่ีจากการทําสัญญา เช�น สัญญาใช�บริการ
ข�ามโครงข�าย (Roaming) หรือสัญญาการขายส�งบริการฯ (MVNO) เป!นต�น” 

 
 
 
 



๓๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : การพิจารณาแบบสัญญาให.บริการโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปYลที บรอดแบนด� 
จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให.บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ : มท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบแบบสัญญา
ให�บริการโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปGลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้    
ตามมาตรา ๕๑ แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และข�อ ๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙  
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง การพิจารณาแบบสัญญาให�บริการโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปGลที 
บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ การกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองแก�บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 

จํากัด  กรณีไม�ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยข.อพิพาทท่ี ๑/๒๕๕๙ : ชท. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�
กําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง โดยกําหนดค;าปรับทางปกครองแก;บริษัท   
แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด กรณีไม;ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยข�อพิพาทท่ี ๑/๒๕๕๙  
ระหว;างบริษัท ทริปเปGลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) (ผู�ร�อง) กับ บริษัท แอดวานซ! 
ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด (ผู�ถูกร�อง) ในอัตราวันละสองหม่ืนบาท ตามนัยมาตรา ๕๘ 
แห;งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จนกว;าบริษัท 
แอดวานซ!ฯ จํากัด จะดําเนินการแก�ไขสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม
ให�แล�วเสร็จ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง การกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองแก;บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส 
เน็ทเวอร!ค จํากัด  กรณีไม;ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยข�อพิพาทท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 



๓๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗: การกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองแก�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณี
ไม�ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยข.อพิพาทท่ี ๒/๒๕๕๙ : ชท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�
กําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง โดยกําหนดค;าปรับทางปกครองแก;บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีไม;ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยข�อพิพาทของ กสทช. ข�อพิพาทท่ี 
๒/๒๕๕๙ ระหว;างบริษัท ทริปเปGลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) (ผู�ร�อง) กับ 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  (ผู�ถูกร�อง) ในอัตราวันละสองหม่ืนบาท ตามนัยมาตรา 
๕๘ แห;งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จนกว;า
บริษัทดีแทคฯ จะดําเนินการแก�ไขสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคมให�แล�วเสร็จ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗  เรื่อง การกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองแก;บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด กรณีไม;ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยข�อพิพาทท่ี ๒/๒๕๕๙   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘: การกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองแก�บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 

จํากัด (มหาชน) กรณีไม�ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยข.อพิพาทท่ี ๓/๒๕๕๙ : ชท. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�
กําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง โดยกําหนดค;าปรับทางปกครองแก;บริษัท                
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีไม;ปฏิบัติตามคําวินิจฉัย           
ข�อพิพาทท่ี ๓/๒๕๕๙ ระหว;างบริษัท ทริปเปGลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน)       
(ผู�ร�อง) กับ บริษัท  โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  (ผู�ถูกร�อง)          
ในอัตราวันละสองหม่ืนบาท ตามนัยมาตรา ๕๘ แห;งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จนกว;าบริษัท โทเท่ิลฯ จะดําเนินการแก�ไขสัญญา
การเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคมให�แล�วเสร็จ   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง การกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองแก;บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีไม;ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยข�อพิพาทท่ี ๓/๒๕๕๙   

 
 
 
 



๓๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙: นางอรญา กองสุวรรณกุล ร.องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด 
กรณีประสบป\ญหาจากการถูกบุคคลท่ีสามลักลอบใช.งานอินเทอร�เน็ตและ
โทรศัพท�พ้ืนฐาน : รท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นว;า
เนื่องจากบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด ได�ดําเนินการตรวจสอบแล�ว
ไม;พบการลักลอบใช�งานบริการโทรคมนาคม สําหรับกรณีปPญหาการเข�าถึงระบบคอมพิวเตอร! 
โดยมิชอบด�วยกฎหมาย (HACK) เปLนความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติว;าด�วย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร! ซ่ึงไม;ได�อยู;ในความรับผิดชอบของ 
กสทช. และสํานักงาน กสทช.  
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง นางอรญา กองสุวรรณกุล ร�องเรียนบริษัท ทรู 
อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด กรณีประสบปPญหาจากการถูกบุคคลท่ีสาม
ลักลอบใช�งานอินเทอร!เน็ตและโทรศัพท!พ้ืนฐาน 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว�า โดยรวมแล�วในการเสนอเรื่องร�องเรียนให�         
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณามีความล;าช�ากว�าการเสนอเรื่องอ่ืนๆ อย�างชัดเจน 
ดังนั้นจึงขอให�สํานักงาน กสทช. ปรับปรุงกระบวนการในการนําเสนอเรื่อง
ร�องเรียนให�รวดเร็วข้ึน เนื่องจากกฎหมายได�กําหนดกรอบระยะเวลาในการ
พิจารณาเรื่องร�องเรียนไว�ด�วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐: นายอภิรักษ� แก.วมะลัง ร.องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบป\ญหาไม�

สามารถโอนย.ายเลขหมายโทรศัพท�เคล่ือนท่ีได. :  รท.  
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม  กรณีเรื่องร�องเรียนของนายอภิรักษ! แก�วมะลัง 
ร�องเรียนบริษัท  เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปPญหาไม;สามารถโอนย�ายเลขหมาย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีได�  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นว;าบริษัท 
เรียล มูฟ จํากัด ได�ดําเนินการสอดคล�องกับประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี และเง่ือนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย�าย
ผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีของผู�ให�บริการตามประกาศ กทช. (MNP Porting 
Process Manual)  ฉบับตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๙ แล�ว โดยหน�าท่ีในการแจ�งผลการปฏิเสธ พร�อมเหตุผลในการปฏิเสธให�แก;
ผู�ร�องเรียนทราบผ;านทางระบบรับส;งข�อความสั้น (SMS) ในกรณีนี้มิใช;หน�าท่ีของ
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด  

 



๓๖ 

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๐  เรื่อง นายอภิรักษ! แก�วมะลัง ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ 
จํากัด กรณีประสบปPญหาไม;สามารถโอนย�ายเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีได�   

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว�า โดยรวมแล�วในการเสนอเรื่องร�องเรียนให�              
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณามีความล;าช�ากว�าการเสนอเรื่องอ่ืนๆ อย�างชัดเจน 
ดังนั้นจึงขอให�สํานักงาน กสทช. ปรับปรุงกระบวนการในการนําเสนอเรื่อง
ร�องเรียนให�รวดเร็วข้ึน เนื่องจากกฎหมายได�กําหนดกรอบระยะเวลาในการ
พิจารณาเรื่องร�องเรียนไว�ด�วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑: นางอาภัสสร วัฒนาศรมศิริ ร.องเรียนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด 

กรณีประสบป\ญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนซิมการ�ด : รท. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีเรื่องร�องเรียนของนางอาภัสสร วัฒนาศรมศิริ 
ร�องเรียนบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด กรณีประสบปPญหาเก่ียวกับ
การลงทะเบียนซิมการ!ด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑. บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ไม;ต�องคืนเงินค;าบริการท่ีเรียกเก็บ
เกินจากนาทีละ ๓ บาท ในกรณีท่ีโทรศัพท!พ้ืนฐานโทรออกไปยังโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
เลขหมาย ๐๖ ๓๕๘๕ ๙๙๕๕ ให�แก;ผู�ร�องเรียน เนื่องจากบริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) เปLนผู�เรียกเก็บค;าบริการดังกล;าว อีกท้ังเม่ือพิจารณาจากมูลค;า
ความเสียหายท่ีผู�ร�องเรียนได�รับเทียบกับการแก�ไขปPญหาของบริษัท แอดวานซ! 
ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ท่ีได�เยียวยาวให�แก;ผู�ร�องเรียน คือ การเสนอโปรโมชั่น 
รายเดือน ๖๙๙ บาท จ;าย ๓๔๙ บาท (๑๒ รอบบิล) ซ่ึงผู�ร�องเรียนก็ได�ตอบรับ
โปรโมชั่นรายการดังกล;าวเรียบร�อยแล�ว จึงถือว;า บริษัทฯ ได�แก�ไขเยียวยา
ปPญหาให�แก;ผู�ร�องเรียนตามข�อร�องเรียนดังกล;าว 

 ๒. กรณีผู�ร�องเรียนขอให�บริษัทฯ แก�ไขข�อมูลซิมการ!ดจากเขตพ้ืนท่ีภาคใต�เปLน  
ซิมการ!ดเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง บริษัทฯ ได�เสนอเลขหมายท่ีเปLนหมวดเลขหมาย 
(Region) ภาคกลาง เพ่ือใช�ทดแทนเลขหมายเดิม และผู�ร�องเรียนได�เลือกใช� 
เลขหมาย ๐๖ ๕๕๖๒ ๔๕๙๕ ทดแทนเลขหมายท่ีร�องเรียน ซ่ึงเปLนหมวด       
เลขหมาย (Region) ภาคกลาง ดังนั้น ถือว;า บริษัทฯ แก�ไขเยียวยาปPญหา
ให�แก;ผู�ร�องเรียนตามข�อร�องเรียนดังกล;าวแล�ว 

 ๓. กรณีผู�ร�องเรียนมีคําขอให�บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ชดเชยด�วย
การยกเว�นค;าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีเปLนระยะเวลา ๒ ปU หรือลดค;าบริการ
รายเดือน ๕๐% ตามรายการส;งเสริมการขายท่ีผู�ร�องเรียนเลือกใช�บริการให�แก;
ผู�ร�องเรียน บริษัทฯ ได�นําเสนอโปรโมชั่นรายการใหม; คือ โปรโมชั่นรายเดือน 
๖๙๙ บาท (รอบบิล ๑-๑๒ ชําระ ๓๔๙ บาท) ใช�งานการโทร ๓๐๐ นาที  
อินเทอร!เน็ตต;อเนื่องเร็วสูงสุด ๘ GB และดูหนัง ฟPงเพลงผ;านแอพ ๘ GB 



๓๗ 

 

จากนั้นความเร็วท่ี ๑๒๘ Kbps  AIS Super Wifi ซ่ึงผู�ร�องเรียนได�ตอบรับ
โปรโมชั่นรายการดังกล;าวเรียบร�อยแล�ว มีผลเริ่มใช�งานวันท่ี ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ระยะเวลา ๑ ปU จึงถือว;าบริษัทฯ ได�แก�ไขเยียวยาปPญหาให�แก;          
ผู�ร�องเรียนตามข�อร�องเรียนดังกล;าวแล�ว  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๑  เรื่อง นางอาภัสสร วัฒนาศรมศิริ ร�องเรียนบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส 
เน็ทเวอร!ค จํากัด กรณีประสบปPญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนซิมการ!ด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว�า โดยรวมแล�วในการเสนอเรื่องร�องเรียนให�        
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณามีความล;าช�ากว�าการเสนอเรื่องอ่ืนๆ อย�างชัดเจน 
ดังนั้นจึงขอให�สํานักงาน กสทช. ปรับปรุงกระบวนการในการนําเสนอเรื่อง
ร�องเรียนให�รวดเร็วข้ึน เนื่องจากกฎหมายได�กําหนดกรอบระยะเวลาในการ
พิจารณาเรื่องร�องเรียนไว�ด�วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒: นายสุรศักดิ์ เหลืองอร�ามศรี  ร.องเรียนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 

จํากัด กรณีประสบป\ญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท�ไม�ดี ไม�สามารถใช.บริการได.
อย�างปกติ : รท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีเรื่องร�องเรียนของนายสุรศักด์ิ เหลืองอร;ามศรี  
ร�องเรียนบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด กรณีประสบปPญหาคุณภาพ
สัญญาณโทรศัพท!ไม;ดี ไม;สามารถใช�บริการได�อย;างปกติ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ โดยให�บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ปรับปรุงคุณภาพ
สัญญาณโทรศัพท!เคลื่อนท่ีให�สามารถใช�งานได�อย;างเปLนปกติตามคําขอของ                   
ผู�ร�องเรียน ท้ังนี้ เพ่ือให�เปLนไปตามข�อ ๑๓ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง นายสุรศักด์ิ เหลืองอร;ามศรี ร�องเรียนบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส 
เน็ทเวอร!ค จํากัด  กรณีประสบปPญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท!ไม;ดี  ไม;สามารถ
ใช�บริการได�อย;างปกติ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว�า โดยรวมแล�วในการเสนอเรื่องร�องเรียนให�      
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณามีความล;าช�ากว�าการเสนอเรื่องอ่ืนๆ อย�างชัดเจน 
ดังนั้นจึงขอให�สํานักงาน กสทช. ปรับปรุงกระบวนการในการนําเสนอเรื่อง
ร�องเรียนให�รวดเร็วข้ึน เนื่องจากกฎหมายได�กําหนดกรอบระยะเวลาในการ
พิจารณาเรื่องร�องเรียนไว�ด�วย 

 



๓๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๓ : นายสวัสดิ์  เกิดมงคล ร.องเรียนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด กรณีประสบ
ป\ญหาถูกคิดค�าบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีผิดพลาด : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีเรื่องร�องเรียนของนายสวัสด์ิ  เกิดมงคล ร�องเรียน
บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด กรณีประสบปPญหาถูกคิดค;าบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีผิดพลาด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบข�อเท็จจริง โดยให�บริษัท แอดวานซ! 
ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด แสดงหลักฐานการสมัคร และตรวจสอบว;าเรื่อง
ร�องเรียนดังกล;าวเข�าข;ายตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีน;าจะเปLน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ หรือไม;   

 ๒. บริษัทฯ ไม;มีสิทธิเรียกเก็บค;าบริการข�อความสั้น (SMS) บริการรับ SMS ข;าว/ 
ดูดวง/เฟสบุ8ก/สาระ/บันเทิง และโหลด VDO คลิป/เพลง/ภาพยนตร!/เกมส! 
บริการดาวน!โหลด/ถ;ายทอดสดบอล/ดูรายการบันเทิงออนไลน! ท่ีผู�ร�องเรียน
ไม;ได�สมัครใช�บริการของรอบบิล มีนาคม ๒๕๕๘ - มกราคม ๒๕๖๐ จํานวนเงิน 
๕,๗๙๖ บาท (ไม;รวมภาษี) เนื่องจากไม;สามารถพิสูจน!การสมัครใช�บริการดังกล;าวได� 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๓  เรื่อง นายสวสัด์ิ  เกิดมงคล ร�องเรียนบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค 
จํากัด กรณีประสบปPญหาถูกคิดค;าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีผิดพลาด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว�า โดยรวมแล�วในการเสนอเรื่องร�องเรียนให�         
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณามีความล;าช�ากว�าการเสนอเรื่องอ่ืนๆ อย�างชัดเจน 
ดังนั้นจึงขอให�สํานักงาน กสทช. ปรับปรุงกระบวนการในการนําเสนอเรื่อง
ร�องเรียนให�รวดเร็วข้ึน เนื่องจากกฎหมายได�กําหนดกรอบระยะเวลาในการ
พิจารณาเรื่องร�องเรียนไว�ด�วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔: รายงานผลการดําเนินการของคณะทํางานกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการ

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

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให�บริษัท 
แอดวานซ! อินโฟร! เซอร!วิส จํากัด (มหาชน)  ดําเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบ
ให�แก;ผู�ใช�บริการ กรณีการสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี ตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการเปLนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ



๓๙ 

 

ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๒) ประกอบ ข�อ ๓๔ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามแนวทาง
การดําเนินการต;อเงินคงเหลือในระบบของผู�ใช�บริการบนคลื่นความถ่ีย;าน ๑๘๐๐ MHz 
ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๑๔  เรื่อง รายงานผลการดําเนินการของคณะทํางานกํากับดูแลและ
ติดตามการดําเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให�แก;ผู�ใช�บริการ  กรณีการสิ้นสุดการ
อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี  กรณีการดําเนินการ
คืนเงินคงเหลือในระบบให�แก;ผู�ใช�บริการบนคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz  ของบริษัท 
แอดวานซ! อินโฟร! เซอร!วิส จํากัด (มหาชน) 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๕: การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย 
   เปVนของตนเองของบริษัท ลุก24 จํากัด : ปท.๒ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม;มีโครงข;ายเปLนของตนเอง 
แก;บริษัท ลุก24 จํากัด เพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง โดยมี
ระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปU ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเช;นเดียวกับ
เง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตเพ่ือให�บริการโทรคมนาคม
สําหรับรถยนต!รับจ�าง ท่ีไม;มีโครงข;ายเปLนของตนเองท่ีได�รับอนุญาตอยู;ก;อนแล�ว  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง  
ท่ีไม;มีโครงข;ายเปLนของตนเองของบริษัท ลุก24 จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๖: การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย 

   เปVนของตนเองของบริษัท ออริสคอม จํากัด : ปท. ๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม;มีโครงข;ายเปLนของตนเอง แก;บริษัท       
ออริสคอม จํากัด เพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง โดยมีระยะเวลา
การอนุญาต ๕ ปU ท้ังนี้ โดยมีเง่ือนไขการอนุญาตเช;นเดียวกับเง่ือนไขการอนุญาต
ของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตเพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับ
รถยนต!รับจ�าง ท่ีไม;มีโครงข;ายเปLนของตนเองท่ีได�รับอนุญาตอยู;ก;อนแล�ว            



๔๐ 

 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  
วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 
ท่ีไม;มีโครงข;ายเปLนของตนเองของบริษัท ออริสคอม จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๗ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย 

   เปVนของตนเองของสหกรณ�เจริญเมืองแท็กซ่ี จํากัด : ปท. ๒ 
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม;มีโครงข;ายเปLนของตนเอง แก;สหกรณ!
เจริญเมืองแท็กซ่ี จํากัด เพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง โดยมี
ระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปU ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเช;นเดียวกับ
เง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตเพ่ือให�บริการโทรคมนาคม
สําหรับรถยนต!รับจ�าง ท่ีไม;มีโครงข;ายเปLนของตนเองท่ีได�รับอนุญาตอยู;ก;อนแล�ว  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 
ท่ีไม;มีโครงข;ายเปLนของตนเองของสหกรณ!เจริญเมืองแท็กซ่ี จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๘ : การให.อนุญาตบริการอินเทอร�เน็ตผ�านโครงข�ายใยแก.วนําแสง (FTTx) ภายใต. 

   ใบอนุญาตการให.บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง : ปท. ๒ 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตการให�การบริการอินเทอร!เน็ตผ;านโครงข;ายใยแก�วนําแสง (FTTx)  โดย

เช;าใช�โครงข;ายใยแก�วนําแสง (Fiber Optic Network) ของผู�ให�บริการ
โครงข;ายโทรคมนาคมท่ีได�รับอนุญาต โดยให�ได�รับอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ต
แบบท่ีหนึ่ง  

๒.  อนุญาตให�ผู�รับใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง จํานวน ๕ ราย 
ได�แก;  บริ ษัท อคิวเมนท!  จํ ากัด  ห� างหุ� นส; วนจํ ากัด ไฮเน็ตแอ็ดวานซ!               
ห�างหุ�นส;วนจํากัด เควีเอ็ม เน็ทเวอร!ค  บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด และ บริษัท 
แพคกอน จํากัด เพ่ิมบริการอินเทอร!เน็ตผ;านโครงข;ายใยแก�วนําแสง (FTTx)  
ภายใต�ขอบเขตใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่งท่ีได�รับอนุญาต
อยู;เดิม โดยกําหนดให�มีระยะเวลาการอนุญาตเท;าอายุใบอนุญาตการให�บริการ
อินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่งของผู�รับใบอนุญาตดังกล;าว  

๓. กรณีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได�รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เพ่ือให�บริการโครงข;ายโทรคมนาคมท่ีเปLนของ



๔๑ 

 

ตนเองอยู;แล�ว อาจมีการนําโครงข;ายโทรคมนาคมดังกล;าวมาใช�สําหรับการ
ให�บริการอินเทอร!เน็ต FTTx ซ่ึงอาจมีผลกระทบโดยนัยสําคัญต;อการแข;งขัน
โดยเสรีอย;างเปLนธรรม จึงอนุญาตให�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) เพ่ิมบริการอินเทอร!เน็ตผ;านโครงข;ายใยแก�วนําแสง (FTTx)  ภายใต�
ขอบเขตใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีสามของตนเอง  

๔. อนุมัติในหลักการให�บริการอินเทอร!เน็ตผ;านโครงข;ายใยแก�วนําแสง(FTTx)  
ภายใต�ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง โดยเช;าใช�โครงข;าย        
ใยแก�วนําแสง (Fiber Optic Network) ของผู�ให�บริการโครงข;ายโทรคมนาคมท่ี 

     ได�รับอนุญาต เปLนการบริการท่ีสามารถให�ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ต
แบบท่ีหนึ่ง ตามกระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic 
License) ได� ท้ังนี้ ตามข�อ ๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการออก
ใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License)  (ฉบับท่ี ๓) 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๑๘  เรื่อง การให�อนุญาตบริการอินเทอร!เน็ตผ;านโครงข;ายใยแก�วนําแสง 
(FTTx)  ภายใต� ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๙: การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๐๓ ของบริษัท ไทยออยส� 

จํากัด (มหาชน) : จท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�รับคืน         
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๐๓ ของบริษัท ไทยออยส! จํากัด 
(มหาชน) ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๙  เรื่อง  การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๐๓ 
ของบริษัท ไทยออยส! จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๐: บริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร� จํากัด  ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก 

: จท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร 
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๐๕ ให�แก; บริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร! 
จํากัด  ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยครบถ�วนต;อไป  



๔๒ 

 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๒๐ เรื่อง บริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร! จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๑: บริษัท เลิฟ ลีสซ่ิง จํากัด  ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร 
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๐๔ ให�แก; บริษัท เลิฟ ลีสซ่ิง จํากัด  
ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหาร       
เลขหมายโทรคมนาคม โดยครบถ�วนต;อไป  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๑ เรื่อง บริษัท เลิฟ ลีสซ่ิง จํากัด  ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!
แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๒: การอนุญาตให.เปVนผู.จัดการอบรมและสอบหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคม

ประจําเรือ : บท. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�โรงเรียนสยามการเดินเรือ เปLนผู�ดําเนินการจัดอบรมและสอบ

หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ ประกอบด�วย หลักสูตรพนักงาน
วิทยุคมนาคมประเภทจํากัดเขตเรือเดินทะเล (Restricted Operator’s 
Certificate :  ROC) และหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ 
(General Operator’s Certificate :  GOC) ตามหลักเกณฑ!และหลักสูตร
การอบรมและสอบท่ีกําหนด  

๒. อนุญาตให�วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห;งเอเชีย เปLนผู�ดําเนินการจัดอบรม
และสอบหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ (General 
Operator’s Certificate :  GOC) ตามหลักเกณฑ!และหลักสูตรการอบรม
และสอบท่ีกําหนด 

๓. เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให�เปLนผู�จัดการอบรมและสอบ
หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล;าวเสนอ
ประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก;อนนําไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�
มีผลบังคับใช�ต;อไป  

 



๔๓ 

 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  
วาระท่ี ๕.๒.๒๒  เรื่อง การอนุญาตให�เปLนผู�จัดการอบรมและสอบหลักสูตรพนักงาน
วิทยุคมนาคมประจําเรือ 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๒๓: การพิจารณาคําขออนุญาตเพ่ือให.บริการขายต�อบริการ SIP Trunk บริการ  VoIP และ

บริการ VoIP Termination : ปท. ๒   
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

                               ๑. อนุญาตให�ผู�รับใบอนุญาตเพ่ิมบริการภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ี
ได�รับอยู;เดิม ได�แก; 

                                     ๑.๑ อนุญาตให�ผู�รับใบอนุญาต จํานวน ๕ ราย ได�แก; บริษัท ไมโครไทย พลัส 
จํากัด บริษัท เทคโนเวท โซลูชั่นส! จํากัด บริษัท วัน ทู ออล จํากัด        
บริษัท สวัสดีช�อป จํากัด และ บริษัท แพรคติเคิล เน็ตเวริ์ค จํากัด เพ่ิมบริการ 
VoIP Termination  โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาตเท;าอายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งท่ีได�รับอยู;เดิม และกําหนดเง่ือนไข
การอนุญาตตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

                                   ๑.๒ อนุญาตให�บริษัท แคน ดู ออล จํากัด เพ่ิมบริการขายต;อบริการโทรศัพท!
ประจําท่ีระบบ SIP Trunk โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาตเท;าอายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่งท่ีได�รับอยู;เดิม โดยกําหนดเง่ือนไข
การอนุญาตเช;นเดียวกับผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตขายต;อบริการ
ท่ีได�รับใบอนุญาตอยู;ก;อนแล�ว  

๑.๓ อนุญาตให�ผู�รับใบอนุญาต จํานวน ๒ ราย ได�แก; บริษัท นิภา เทคโนโลยี จํากัด 
และบริษัท อินเตอร!เนต โซลูชั่น แอนด! เซอร!วิส โพรวายเดอร! จํากัด 
เพ่ิมเติมรูปแบบการให�บริการ VoIP ในลักษณะการให�บริการ VoIP กลุ;ม
ลูกค�าองค!กร และลักษณะ Call Center แล�วแต;กรณี ภายใต�ขอบเขต
การให�บริการเสียงผ;านอินเทอร!เน็ต (VoIP) ท่ีได�รับอนุญาตอยู;แล�ว โดยให�มี
ระยะเวลาการอนุญาตเท;าอายุใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง
ท่ีได�รับอยู;เดิม 

ท้ังนี้ กรณีบริษัท ไมโครไทย พลัส จํากัด ขอเพ่ิมบริการ Outsource Call Center 
ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๘/๐๒๐ ของตนเอง 
ให�บริษัทฯ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให�    
บริการเสียงผ;านอินเทอร!เน็ต (VoIP) ต;อไป 

๒. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ดังนี้ 
๒.๑ อนุมัติให�ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให�บริการ

เสียงผ;านอินเทอร!เน็ต (VoIP) แก;บริษัท มัลติ อินฟGนิต้ี จํากัด เพ่ือให�บริการ 
VoIP ในรูปแบบการให�บริการกลุ;มลูกค�าองค!กร  



๔๔ 

 

๒.๒ อนุมัติให�ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให�บริการ
เสียงผ;านอินเทอร!เน็ต (VoIP) แก;บริษัท ครีเอเจอร!แลบ เน็ตเวิร!ก โซลูชั่นส! 
จํากัด  เพ่ือให�บริการ VoIP ในรูปแบบบริการตู�สาขาโทรศัพท!ส;วนตัวแบบ
เสมือนท่ีใช�อินเทอร!เน็ตโปรโตคอล (Virtual IP-PBX: Internet Protocol 
Private Branch Exchange)   

ท้ังนี้ ให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปU นับต้ังแต;วันท่ี กสทช. อนุญาต ตามข�อ ๔ 
ของประกาศ กทช. เรื่อง ระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง และการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง 

๓. เห็นชอบกําหนดให�การให�บริการเสียงผ;านอินเทอร!เน็ต (VoIP) ในรูปแบบของ
การให�บริการ VoIP กลุ;มลูกค�าองค!กร การให�บริการ VoIP เพ่ือใช�ในบริการ 
Call Center การให�บริการ VoIP แบบบริการตู�สาขาโทรศัพท!ส;วนตัวแบบ
เสมือนท่ีใช�อินเทอร!เน็ตโปรโตคอล (Virtual IP-PBX: Internet Protocol 
Private Branch Exchange)  และการประยุกต!ใช�บริการ VoIP ท่ีมีลักษณะ
เดียวกัน เปLนรูปแบบหนึ่งของการให�บริการเสียงผ;านอินเทอร!เน็ต (VoIP)           
ท่ีกําหนดให�ได�รับใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให�เกิด
ความชัดเจนในรูปแบบการให�บริการ VoIP และการให�อนุญาตต;อไป 

๔. เห็นชอบให�การอนุญาตบริการขายต;อบริการ SIP Trunk ภายใต�ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เปLนบริการท่ีสามารถให�ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ตามกระบวนการออกใบอนุญาตแบบ
อัตโนมัติ ( Automatic License) ได� ท้ังนี้ ตามข�อ ๕ ของประกาศ กทช. 
เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ ( Automatic License) ฉบับท่ี ๓ 

๕. ไม;เห็นชอบการกําหนดให�บริการ VoIP Termination เปLนบริการท่ีสามารถให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ตามกระบวนการการออก
ใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License)  

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๒๓ เรื่อง การพิจารณาคําขออนุญาตเพ่ือให�บริการขายต;อบริการ 
SIP Trunk บริการ VoIP และบริการ VoIP Termination   

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว�า เดิมบริการเหล�านี้ไม�ได�อยู�ในการกํากับดูแล
ของ กสทช. และเป!นจุดอ�อนที่แกhง Call center ใช� ดังนั้นเม่ือมาอยู�ใน
กํากับดูแลก็ต�องฝากสํานักงาน กสทช. หาทางควบคุมให�ดีข้ึนและป̀องกันมิให�
เกิดปjญหาในลักษณะเดิมอีก 

 
 
 
 



๔๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๔:ร�างหลักเกณฑ�และวิธีการนําค�าใช.จ�ายท่ีเกิดข้ึนจากภารกิจด.านโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ มาหักลดหย�อนจากรายได.ท่ีต.องจัดสรรเพ่ือนําไปใช.ใน
การจัดให.มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม : ถท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบในหลักการ
ร;างหลักเกณฑ!และวิธีการนําค;าใช�จ;ายท่ีเกิดข้ึนจากภารกิจด�านโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน!สาธารณะ มาหักลดหย;อนจากรายได�ท่ีต�องจัดสรรเพ่ือนําไปใช�ในการจัด
ให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. นําร;างหลักเกณฑ!ฯ ดังกล;าว พร�อมประเด็นข�อสังเกตของท่ีประชุมไป          
รับฟPงความคิดเห็นสาธารณะและนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๒๔  เรื่อง ร;างหลักเกณฑ!และวิธีการนําค;าใช�จ;ายท่ีเกิดข้ึนจากภารกิจ
ด�านโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!สาธารณะ มาหักลดหย;อนจากรายได�ท่ีต�องจัดสรร
เพ่ือนําไปใช�ในการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓    :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การประมวลสรุปรายช่ือคณะอนุกรรมการชุดต�างๆ ท่ี กสทช. มีมติแต�งตั้งซ่ึงมี

วาระการปฏิบัติหน.าท่ีใกล.ครบกําหนด : นย. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการท่ี กสทช. มีมติแต;งต้ัง 

จํานวน ๑๗ คณะ ออกไปอีก ๑ ปU หรือจนกว;า กสทช. ชุดปPจจุบันจะพ�นวาระการ
ดํารงตําแหน;ง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.   คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด�านกิจการกระจายเสียง  
๒.   คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปLนการใช�   
      คลื่นความถ่ีด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
๓.   คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก�ไขปPญหาการรบกวนวิทยุการบิน 
๔.   คณะอนุกรรมการด�านผังรายการและเนื้อหารายการ 
๕.   คณะอนุกรรมการประเมินมูลค;าคลื่นความถ่ีและกําหนดโครงสร�างอัตรา  
      ค;าธรรมเนียมและบริการด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
๖.   คณะอนุกรรมการส;งเสริมการกํากับดูแลกันเอง 
๗.   คณะอนุกรรมการส;งเสริมและกํากับการแข;งขันด�านกิจการกระจายเสียงและ 
      กิจการโทรทัศน! 
๘.   คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! Over The Top  
๙.   คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช�กฎหมายด�านกิจการ  
      กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
๑๐. คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด�านกิจการโทรทัศน! 



๔๖ 

 

๑๑. คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
๑๒. คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล;นและความถ่ีภาคประชาชน 
๑๓. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร!กองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม  
      เพ่ือประโยชน!สาธารณะ 
๑๔. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ  
       กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ  
๑๕. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณท่ีใช�จ;ายจากเงินกองทุน 
      วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม   
      เพ่ือประโยชน!สาธารณะ 
๑๖. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา 
      กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ       
๑๗. คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การประมวลสรุปรายชื่อคณะอนุกรรมการชุดต;างๆ ท่ี กสทช. 
มีมติแต;งต้ังซ่ึงมีวาระการปฏิบัติหน�าท่ีใกล�ครบกําหนด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด.านกฎหมายของ กสทช. : ฝ{ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฯ   ผชพ. พากเพียรฯ  มท.  มส.  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�แต;งต้ังคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด�านกฎหมายของ กสทช. โดยมี

องค!ประกอบและอํานาจหน�าท่ี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  โดยมีวาระ
การปฏิบัติหน�าท่ี ๑ ปU หรือจนกว;า กสทช. ชุดปPจจุบันจะพ�นวาระการดํารงตําแหน;ง              
ซ่ึงเปLนการใช�อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท้ังนี้ โดยให�อนุกรรมการได�รับค;าตอบแทนเปLนเบ้ียประชุม
ตามข�อ ๑๖ (๑) ข�อ ๑๗ ข�อ ๑๘ และ ข�อ ๑๙ ของระเบียบ กสทช. ว;าด�วยการแต;งต้ัง 
การปฏิบัติหน�าท่ี และการจ;ายค;าตอบแทน ของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 ๑. นายอัครวิทย!  สุมาวงศ!    ประธานอนุกรรมการ 
๒. ศ.(กิตติคุณ) ดร. บวรศักด์ิ อุวรรณโณ  อนุกรรมการ 
๓. นายดิสทัต  โหตระกิตย!    อนุกรรมการ 
๔. นายวีรพล  ปานะบุตร    อนุกรรมการ 
๕. นายประสิทธิ์  ปทุมารัตน!   อนุกรรมการ 
๖. ศ.(พิเศษ) ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ!               อนุกรรมการ 
๗. ศ.ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย!   อนุกรรมการ 
๘. ศ.ดร. กําชัย  จงจักรพันธ!   อนุกรรมการ 
๙.  พนักงานสํานักงาน กสทช.                   เลขานุการ 
     ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย  



๔๗ 

 

๑๐.พนักงานสํานักงาน กสทช.   ผู�ช;วยเลขานุการ 
     ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย    
๑๑.พนักงานสํานักงาน กสทช.                       ผู�ช;วยเลขานุการ 
     ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย  
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต;งต้ังคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด�านกฎหมายของ กสทช. 
ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การแต;งต้ังคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด�านกฎหมายของ กสทช. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ 
 
 - ไม;มี –  
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ในวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑     

ให�ท่ีประชุมทราบ พร�อมกล;าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล;าวปGดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.  

 
 
 


