
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

วันพุธท่ี ๒๔ มกราคม 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�าท่ี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!  มะลิสุวรรณ กรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๖. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู-ไม�เข-าประชุม 
๑. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! ติดภารกิจ 
 
ผู-เข-าร�วมประชุม  
 

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

๑. นายเฉลิมชัย  ก7กเกียรติกุล 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 
 
 



๒ 
 

๖.   นางนภาพร  เก:งสาร        นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี       นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘.   นางสาวจุฑาสินี  คําบํารงุ       นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙.   นางสาวพยุงทรัพย!  เรืองสม       นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ:มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
 

๑. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒. นางยุพา ทรัพย!ยิ่ง ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๓. นางสาวอัจฉรา ปDณยวณิช ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๔.   นายจาตุรนต! โชคสวัสด์ิ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ๑  
๕.   นายฉันทพัทธ! ขําโคกกรวด ผู�อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย!สิน  
๖.   นางสุพินญา จําปE  ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม  
๗.  นายสุธีระ  พ่ึงธรรม ผู�อํานวยการส:วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๘.  นางสาวลลิดา  อันยะวรรธนะ ผู�อํานวยการส:วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๙.   นางพรพิพา  ตันติพัฒนะมนตรี ผู�อํานวยการส:วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๐. นางสาวอริสรา  มาพบสุข ผู�อํานวยการส:วน สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๑. นางสาวกานต!ชนา  เกตุสุวรรณ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

รักษาการแทนผู� อํานวยการส:วน สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 

๑๒.  นางชาลินี  วังโพธิ์สพ  นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักทรัพยากรบุคคล  
๑๓. นาวาอากาศตรี สมชาย  เกตุไหม นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๔. นายณพ  อังคะสุวพลา นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๕. นางสาวลักษมี นุตตะโร  นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
 
 



๓ 
 

๑๖. นางสาวสุชารีย!  ช:างทอง  นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๗. นายสรรเสริญ สงวนศักด์ิ บริษัท ทริส คอร!ปอเรชั่น กํากัด 
๑๘. นายธนัญชัย  โรจน!รุ:งเรือง บริษัท ทริส คอร!ปอเรชั่น กํากัด 
๑๙. นางสาวสุธีรา  จําปEรัตน! บริษัท ทริส คอร!ปอเรชั่น กํากัด 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน       กล:าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  
 
                    ๑. ระหว:างวันท่ี ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. พร�อมด�วย เลขาธิการ 

กสทช. และคณะ ได�เข�าร:วมการประชุม Task Group 5/1 ของ ITU-R (5G)         
ท่ีนครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส โดยท่ีประชุมได�หารือประเด็นการกําหนดให�คลื่น
ความถ่ีย:าน ๒๗,๐๐๐ – ๒๘,๐๐๐ MHz เปbนย:านความถ่ีหลักเพ่ิมเติมสําหรับ
เทคโนโลยี IMT (5G) โดยผู�แทนประเทศสมาชิกกว:าร�อยละ ๘๐ เห็นด�วย           
ในการกําหนดคลื่นความถ่ีย:านดังกล:าว ซ่ึงคาดว:าสหภาพโทรคมนาคมระหว:างประเทศ 
จะให�มีการลงสัตยาบันเพ่ือประกาศให�คลื่นความถ่ีย:าน ๒๗,๐๐๐ – ๒๘,๐๐๐ MHz        
เปbนย:านความถ่ีหลักเพ่ิมเติมสําหรับเทคโนโลยี IMT (5G)  ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
จึงขอให�สํานักงาน กสทช. ได�เตรียมการในเรื่องต:างๆ ไว�ด�วย 

๒. ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา กสทช. ได�เปHดรับสมัครบุคคลผู�สมควรได�รับการ
คัดเลือกเปbนกรรมการ กสทช. รวม ๗ ด�าน ประกอบด�วย ด�านกิจการกระจายเสียง 
ด�านกิจการโทรทัศน! ด�านกิจการโทรคมนาคม ด�านวิศวกรรม ด�านกฎหมาย     
ด�านเศรษฐศาสตร! และด�านการคุ�มครองผู�บริโภคหรือส:งเสริมสิทธิเสรีภาพ 
ระหว:างวันท่ี ๘-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ซ่ึงมีผู�สมัครท้ังสิ้นจํานวน ๘๖ คน          
ในระหว:างนี้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซ่ึงทําหน�าท่ีเปbนหน:วยธุรการในการ
ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ จะจัดส:งรายชื่อผู�สมัครไปยังหน:วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต�องห�าม ตามมาตรา ๗ แห:งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามข้ันตอนต:อไป  จึงขอแจ�งความคืบหน�าในเรื่องดังกล:าวให�
กรรมการทุกท:านทราบ ท้ังนี้ ภารกิจใดท่ีมีความจําเปbนจะต�องดําเนินการก็ขอให�
ดําเนินการต:อไป หากภารกิจใดท่ียังไม:จําเปbนเร:งด:วนก็ขอให�ชะลอไปก:อน 

                          
มติท่ีประชุม   รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   :     รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
   
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
   ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ     
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๐ มกราคม 

๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๐ 

มกราคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
   เลขาธิการ กสทช. ขอให�ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน 
๒๔ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ 

ท่ีแก-ไขเพ่ิมเติมประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ : มท. ทท. ดท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต:งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว:า การท่ีมีผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีถูกดําเนินคดี

ในการต้ังเสาโดยไม:ได�รับอนุญาต ซ่ึงเปbนกรณีท่ีเกิดข้ึนเปbนประจํา สํานักงาน 
กสทช. ควรต�องซักซ�อมความเข�าใจกับผู�ให�บริการฯ เพ่ือไม:ให�เกิดปDญหาข้ึนอีก 
และกรณีบริษัท บ๊ิกซี จํากัด ท่ีถูกดําเนินคดีข�อหามีอุปกรณ!วิทยุคมนาคม (เรือบ๊ิกซี) 
ควรต�องมีความชัดเจนว:าคืออะไร และโดยท่ีเปbนความผิดหลายกรรมหลายวาระ 
ก็ควรต�องซักซ�อมให�บริษัทฯ เข�าใจและมีความเข�มงวดมากข้ึน อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. 
รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :    รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเป<นของตนเอง 

ฉบับท่ี ๙/๒๕๖๐ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และฉบับท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ประจําเดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๐ : ปท. ๒ 

                                             
 



๕ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม:มีโครงข:ายเปbน
ของตนเอง ฉบับท่ี ๙/๒๕๖๐ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และฉบับท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ ต้ังข�อสังเกตและแจ�งข�อมูลว:า ในเรื่องนี้ผู�เชี่ยวชาญด�านกฎหมายของ

สํานักงาน กสทช.และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม มีความเห็นตรงกันว:าผู�มีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสามท่ีมีโครงข:ายเปbนของตนเอง ไม:ควรจะต�องมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เพราะเปbนบริการท่ีสัญญาณวิ่งอยู:บนโครงข:ายของตนเอง 
ดังนั้นในอนาคตก็จะต�องปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการอนุญาตและแจ�งบริษัทเหล:านั้น 
มาปรับใบอนุญาตให�ถูกต�อง อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไป
ดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานการมอบอํานาจช�วงให-ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด-านกิจการ

โทรคมนาคมแทน กสทช. ระหว�างวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ : มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการมอบอํานาจช:วงให�ดําเนินคดีต:อศาลปกครองในด�านกิจการ

โทรคมนาคม ระหว:างวันท่ี ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๒ คดี ท้ังนี้ ตามมติ           
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :  รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต�อตลาดท่ีเก่ียวข-องภายหลัง 

การควบรวมกิจการระหว�างบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด และ
บริษัท ซุปเปอร�บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด สําหรับไตรมาสท่ี ๑  ปE ๒๕๖๐ : วท. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต:อตลาดท่ีเก่ียวข�องภายหลัง

การควบรวมกิจการระหว:างบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด และบริษัท 
ซุปเปอร!บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด สําหรับไตรมาสท่ี ๑  ปE ๒๕๖๐ ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย!ฯ  มีข�อสังเกตเรื่อง รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบ

ต:อตลาดท่ีเก่ียวข�องภายหลังการควบรวมกิจการระหว:างบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส 
เน็ทเวอร!ค จํากัด และบริษัท ซุปเปอร!บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด ซ่ึงเปbนรายงาน
ของไตรมาสท่ี ๑ ของปE ๒๕๖๐ โดยท่ีทางบริษัทฯ ได�จัดส:งรายงานมาต้ังแต:เดือน
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กรกฎาคม ๒๕๖๐ แต:สํานักงาน กสทช. ใช�ระยะเวลานานมากกว:าจะเสนอ        
ท่ีประชุม กสทช. อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ :  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายข�ายส่ือสารผ�านดาวเทียม

ต�างชาติ เพ่ือให-บริการแก�บริษัท สมาร�ทแคส เทคโนโลยีส� จํากัด : ปท.๑  
   
มติท่ีประชุม  รับทราบการขยายข:ายสื่อสารบริการรับส:งสัญญาณเปbน Transmission Platform (รหัส

บริการ ๓-๒-๑๐) ผ:านดาวเทียม Asiasat-๕ Asiasat-๗ และ Apstar-๗ ของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพ่ือให�บริการรับ-ส:งสัญญาณ  เปbน Transmission 
Platform ในการรับสัญญาณขาลง (Downlink) รายการโทรทัศน!จากต:างประเทศแก:
บริษัท สมาร!ทแคส เทคโนโลยีส! จํากัด   ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :    บริษัท ทรู อินเตอร�เนช่ันแนล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม : ปท.๑  
 

มติท่ีประชุม รับทราบการสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/
๕๐/๐๐๑ ของบริษัท ทรู อินเตอร!เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ในวันท่ี ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ :  การเปล่ียนแปลงผู-อํานวยการสถานีของผู-ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๔ สถานี  : ปส.๑ 
  
มติท่ีประชุม    รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๔ สถานี ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑) สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นของคนพิษณุโลก โดยห�างหุ�นส:วนจํากัด กัลยาณทรัพย! 

เฟอร!ติไลเซอร!   
 ๒) สถานีวิทยุกระจายเสียง Like FM  โดย ห�างหุ�นส:วนจํากัด เจ.บี.เรดิโอ  
 ๓) สถานีวิทยุกระจายเสียง Radio Direct โดย ห�างหุ�นส:วนจํากัด เจบี สปาเรดิโอ  

๔) สถานีวิทยุกระจายเสียง บ�านหัวยาง โดย ห�างหุ�นส:วนจํากัด สถานีวิทยุชุมชนบ�าน
หัวยาง  
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ :    การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  : ปส. ๑ 

 
มติท่ีประชุม   รับทราบผลการพิจารณาการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว:าง
วันท่ี ๑๓ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๗๒ สถานี  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๖๗ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๕ สถานี  

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

ประกอบกิจการฯ  เพราะเท:ากับเปbนการต:ออายุการใช�คลื่นความถ่ี  โดยเฉพาะ
กรณีประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงกฎหมายกําหนดวิธีจัดสรรไว�ไม:เหมือนกับ
บริการสาธารณะและบริการชุมชน  รวมท้ังควรทบทวนนโยบายเรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการด�วย เพราะเปbนเพียงมาตรการชั่วคราว จึงไม:ควรใช�ในระยะยาว อนึ่ง 
เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ :    ร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุIป จํากัด คนืเงินค�ามัดจําอุปกรณ�  ๒,๕๐๐ บาท  
 และค�าบริการรายปE จํานวน ๗,๖๗๐.๗๐ บาท ท่ีได-ชําระไปแล-ว (เลขท่ี ๖๕/๒๕๖๐) :  บส. 
 
มติท่ีประชุม     รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด คืนเงินค:า      

มัดจําอุปกรณ!  ๒,๕๐๐ บาท  และค:าบริการรายปE จํานวน ๗,๖๗๐.๗๐ บาท ท่ีได�ชําระไปแล�ว 
(เลขท่ี ๖๕/๒๕๖๐) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ :  ร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุIป จํากัด ยกเลิกการใช-บริการแพ็กเกจ ทรูวิช่ันส� 

๗๙๙ บาท (อินเตอร�เน็ต ทรูวิช่ันส� ซิมโทรศัพท�) เนื่องจากยังมีการเรียกเก็บค�าบริการ
ค-างชําระ ๓ เดือน (เลขท่ี ๙๙/๒๕๖๐) : บส.  
 

มติท่ีประชุม   รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ยกเลิกการใช�
บริการแพ็กเกจ ทรูวิชั่นส! ๗๙๙ บาท (อินเตอร!เน็ต ทรูวิชั่นส! ซิมโทรศัพท!) เนื่องจากยัง
มีการเรียกเก็บค:าบริการค�างชําระ ๓ เดือน (เลขท่ี ๙๙/๒๕๖๐) ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
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หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต:อเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป 
จํากัด ยกเลิกการใช�บริการแพ็กเกจ ทรูวิชั่นส! ๗๙๙ บาท ว:า กรณีนี้ผู�ร�องเรียนยกเลิก 
Broadcast แต:บริษัทฯ ยังคงเรียกเก็บค:า Internet กับค:าโทรศัพท! แต:เรื่องยุติได�
เนื่องจากบริษัทฯ ยกเลิกการเรียกเก็บ แต:หากเกิดกรณีบริษัทฯ ยืนยันการเรียก
เก็บ จะมีประเด็นว:าในการดําเนินการเรื่องร�องเรียนของสํานักงาน กสทช. จะต�อง
ดําเนินการผ:านกิจการด�านใด เนื่องจากประเด็นปDญหาเกิดจากการเรียกเก็บ
ค:าบริการในส:วนของ Mobile และ Internet อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนํา
ข�อสังเกตไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑:   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร) 

ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐–ธันวาคม ๒๕๖๐: ประธาน กสทช. พลเอก สุกิจฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (พลเอก สุกิจ 

ขมะสุนทร)  ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐–ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ท:าน ได�แก: 
พลเอก มนตรี สังขทรัพย!  นายธวัช บวรวนิชยกูร และ พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน! 
ท้ังนี้  ตามข�อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว:าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา 
ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู�ช:วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช.  เสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ�นันท�) 
ไตรมาสท่ี ๔ ประจําปE ๒๕๖๐ (ระหว�างวันท่ี ๑ กันยายน ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
: กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ!นันท!) 
ไตรมาสท่ี ๔ ประจําปE ๒๕๖๐ (ระหว:างวันท่ี ๑ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
จํานวน ๓ ท:าน ได�แก: นายสุชาติ ขวัญเก้ือ  (วันท่ี ๑ กันยายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
พลตํารวจโท มาโนช ไกรวงศ! และ ดร. วิษณุ ตัณฑวิรุฬห!  (วันท่ี ๑ ตุลาคม- ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๐) ท้ังนี้  ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว:าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา 
ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู�ช:วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓        
ตามเอกสารท่ี กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ :  รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู-กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบกิจการ 
   กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ : คส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ



๙ 
 

กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ประจําเดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เดือนธันวาคม 

๒๕๖๐ : วส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! เดือน

ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข-อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน  

ธันวาคม ๒๕๖๐ : รท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล:เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 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�อสังเกตว:าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ไม:มีข�อไกล:เกลี่ย และ

ตลอดปE ๒๕๖๐ มีเรื่องไกล:เกลี่ยเพียง ๖ เรื่อง เฉลี่ย ๐.๕ เรื่อง/เดือน เท:านั้น อนึ่ง 
เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ :  รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต�อตลาดท่ีเก่ียวข-องภายหลังการ

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

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต:อตลาดท่ีเก่ียวข�องภายหลัง
การควบรวมกิจการระหว:างบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด  (บริษัท 
TICC) กับ บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต จํากัด (บริษัท TI) ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ : สรุปรายงานการอบรมหลักสูตร “New Media and E-government” ระหว�างวันท่ี 

๒-๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ : อส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบสรุปรายงานการอบรมหลักสูตร “New Media and E-government” 
ซ่ึงจัดข้ึนระหว:างวันท่ี ๒ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมแกรนด!เมอเคียวฟอร!จูน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ :   การเปล่ียนแปลงผู-อํานวยการสถานีของผู-ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๔ สถานี  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑) สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นรักเมืองไทย โดยห�างหุ�นส:วนจาํกัด เรดิโอ โซไซต้ี 

            ๒) สถานีวิทยุกระจายเสียง ร�องมะแพบ โดย ห�างหุ�นส:วนจํากัด ระโส มีเดีย  
             ๓) สถานีวิทยุกระจายเสียง มายเวย!เรดิโอ  โดย ห�างหุ�นส:วนจํากัด มายเวย! เรดิโอ  

๔) สถานีวิทยุกระจายเสียง รวมพลคนรักสัตหีบ ๑๐๑ เรดิโอ โดย ห�างหุ�นส:วนจํากัด 
รวมพลคนรักสัตหีบกรุ7ป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ :  การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๒๐ ธันวาคม 

๒๕๖๐  ถึงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม   รับทราบผลการพิจารณาการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ และ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ระหว:างวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ - วันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นต:อ
อายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วน และไม:ปรากฏประวัติว:ามีการ
ออกอากาศขัดต:อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๑๒๒ สถานี ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๘๕ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๓๖ สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๑ สถานี 

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

ประกอบกิจการฯ  เพราะเท:ากับเปbนการต:ออายุการใช�คลื่นความถ่ี  โดยเฉพาะ
กรณีประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงกฎหมายกําหนดวิธีจัดสรรไว�ไม:เหมือนกับ
บริการสาธารณะและบริการชุมชน  รวมท้ังควรทบทวนนโยบายเรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการด�วย เพราะเปbนเพียงมาตรการชั่วคราว จึงไม:ควรใช�ในระยะยาว อนึ่ง 
เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ :  การแจ-งเปล่ียนแปลงผู-อํานวยการสถานีของบริษัท ทริปเป_ล วี บรอดคาสท� จํากัด 

ช�องรายการ ไทยรัฐทีวี  : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม    รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท ทริปเปHล วี บรอดคาสท! 

จํากัด ช:องรายการ ไทยรัฐทีวี  จากเดิมนายพีระวัฒน! โชติธรรมโม เปลี่ยนเปbน  
นายประณต วิเลปสุวรรณ โดยมีผลต้ังแต:วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามผลการ



๑๑ 
 

พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ :    การยกเลิกสัญญาอนุญาตให-ดําเนนิกิจการบริการส่ือสารข-อมูลของบริษัท ทีโอที 

จํากัด (มหาชน) กับบริษัท แอดวานซ� ดาต-าเน็ทเวอร�ค คอมมิวนิเคช่ันส� จํากัด : ปท.๑ 
  
มติท่ีประชุม รับทราบการยกเลิกสัญญาอนุญาตให�ดําเนินกิจการบริการสื่อสารข�อมูลโดยใช�ระบบ 

Datakit Virtual Circuit Switch  ระหว:างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับ
บริษัท  แอดวานซ! ดาต�าเน็ทเวอร!ค คอมมิวนิเคชั่นส! จํากัด ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ : ข-อร-องเรียนกรณกีารออกอากาศ  “รายการเข-าใจตรงกันนะ” ออกอากาศเม่ือวันท่ี 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางช�องรายการ PEACE TV เนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีการออกอากาศ “รายการเข�าใจตรงกันนะ” 

ออกอากาศเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางช:องรายการ PEACE TV เนื้อหา 
 ไม:เหมาะสม  ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ :  ข-อร-องเรียนกรณีขอให-ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “ต�างคน ต�างคิด”  

และรายการ “ทุบโตIะข�าว” ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช�อง Amarin TV HD (ช�อง ๓๔) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศรายการ  “ต:างคน 
ต:างคิด” และรายการ “ทุบโต7ะข:าว” ทางช:องรายการโทรทัศน!ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ช:อง Amarin TV HD (ช:อง ๓๔) อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม ตามผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือขอความร:วมมือบริษัท อัมรินทร! เทเลวิชั่น 
จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  ช:อง 
Amarin TV HD  (ช:อง ๓๔) เพ่ือขอให�ใช�ความระมัดระวังในการออกอากาศเนื้อหา
รายการท่ีอาจก:อให�เกิดผลกระทบต:อผู�ท่ีถูกพาดพิงและอาจมีผลต:อการรับรู�ท่ีถูกต�อง
ของสาธารณะ 

 
 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ :  การจัดให-มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห�างไกล (Zone C) จํานวนประมาณ 
๑๕,๗๓๒ หมู�บ-าน : ถท. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห:างไกล (Zone C) 

จํานวนประมาณ ๑๕,๗๓๒ หมู:บ�าน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- เรื่องสําคัญเร�งด�วน : การลงทะเบียนเป_ดใช-ซิมโทรศัพท�เคล่ือนท่ี : รองเลขาธิการ 
กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม   จท.  
 

มติท่ีประชุม ๑. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งตอบข�อเท็จจริงตามหนังสือสถานี
ตํารวจภูธรกงหรา จังหวัดพัทลุง ในประเด็นท่ีได�สอบถามมา 

 ๒. มอบอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๖๓ แห:งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ให�ผู�บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ ในการปฏิบัติหน�าท่ี
แทน กสทช. ในการขอข�อมูลจาก บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด
เฉพาะกรณีดังกล:าวข�างต�น จนกว:าจะเสร็จสิ้นกระบวนการทางคดี ท้ังนี้ เม่ือได�
ดําเนินการเรียบร�อยแล�วให�รายงานสํานักงาน กสทช. ทราบด�วย 

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค 
จํากัด เพ่ือให�ความร:วมมือกับผู� บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ ในการขอ
ข�อเท็จจริงต:างๆ ประกอบการดําเนินคดี กรณีการลงทะเบียนเปHดใช�ซิมโทรศัพท!
เคลื่อนท่ีในระบบ AIS แบบเติมเงิน จํานวน ๒๔ เลขหมาย    

๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ติดตามและรายงานความคืบหน�าการดําเนินงาน
ในเรื่องนี้และเสนอให�ท่ีประชุม กสทช. ทราบต:อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.    
                             วาระท่ี ๕ เรื่องสาํคัญเร:งด:วน เรื่อง การลงทะเบียนเปHดใช�ซิมโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
                                
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. ด-านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก�อนได-รับคําส่ังเตือน
ทางปกครองของบริษัท กานต�มณี เน็ตเวิร�ค จํากัด ช�องรายการ Box Film : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ี 
ผิดกฎหมายก:อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครองของบริษัท กานต!มณี เน็ตเวิร!ค จํากัด 
ช:องรายการ Box Film ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  โดยมอบหมายให�
สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติของผู�ประกอบกิจการฯ ตามกระบวนการตามมติ 
กสท. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ท้ังนี้ เนื่องจากการกระทํา



๑๓ 
 

ดังกล:าวเปbนความผิดท่ีเกิดข้ึนก:อนวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซ่ึงเปbนวันท่ีบริษัทฯ 
ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่งทางปกครองจากสํานักงาน กสทช. ท่ี สทช ๔๐๐๗/๔๔๓๔๘     
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให�ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารและยา 
โดยไม:ได�รับอนุญาตตามกฎหมาย กรณีนี้จึงไม:ถือว:าเปbนการกระทําท่ีฝ�าฝ�นหรือไม:
ปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองดังกล:าว 

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑  เรื่อง  กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย
ก:อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครองของบริษัท กานต!มณี เน็ตเวริ!ค จํากัด  ช:องรายการ 
Box Film 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : ร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุIป จํากัด  ปรับลดค�าบริการรายเดือน 
  กรณีเปล่ียนแปลงการรับชมช�องรายการโดยไม�แจ-งให-ทราบล�วงหน-า (เลขท่ี 

๑๖/๒๕๖๐) : บส. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
   ๑. ให�ยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด  ปรับลดค:าบริการ

รายเดือนกรณีเปลี่ยนแปลงการรับชมช:องรายการโดยไม:แจ�งให�ทราบล:วงหน�า (เลขท่ี 
๑๖/๒๕๖๐) เนื่องจากบริษัทฯ ได�ดําเนินการชดเชยเยียวยาต:อผู�ร�องเรียนตามมาตรการ
เยียวยาท่ี กสท. มีมติให�ความเห็นชอบครบถ�วนแล�ว 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียน เพ่ือทราบผลการ
พิจารณาตามข�อ ๑ ท้ังนี้ หากไม:พอใจในการแก�ไขปDญหาและหากประสงค!จะ
ดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัท หรือกรณีเรียกร�องขอค:าชดเชย ซ่ึงไม:อยู:ใน
อํานาจของ กสทช. ผู�ร�องเรียนสามารถนําเรื่องดังกล:าวเข�าสู:การพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) เพ่ือให�ดําเนินการตาม
อํานาจหน�าท่ีต:อไป หรือผู�ร�องเรียนอาจใช�สิทธิในทางศาลในการเรียกร�อง
ค:าเสียหายได� 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง ร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ปรับลด
ค:าบริการรายเดือนกรณีเปลี่ยนแปลงการรับชมช:องรายการโดยไม:แจ�งให�ทราบล:วงหน�า 
(เลขท่ี ๑๖/๒๕๖๐) 

 
 
 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : ร-องเรียนกรณีขอให- ทรู วิช่ันส� กรุIป จํากัด ลดค�าบริการรายเดือนในกรณีท่ี
เปล่ียนแปลงการรับชมช�องรายการโดยไม�แจ-งให-ทราบล�วงหน-า (เลขท่ี ๖/๒๕๖๐) : 
บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. ให�ยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให� ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ลดค:าบริการรายเดือนใน

กรณีท่ีเปลี่ยนแปลงการรับชมช:องรายการโดยไม:แจ�งให�ทราบล:วงหน�า (เลขท่ี ๖/๒๕๖๐)  
เนื่องจากบริษัทฯ ได�ดําเนินการชดเชยเยียวยาต:อผู�ร�องเรียนตามมาตรการ
เยียวยาท่ี กสท. มีมติให�ความเห็นชอบครบถ�วนแล�ว  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนเพ่ือทราบผลการพิจารณา
ตามข�อ ๑ ท้ังนี้ หากไม:พอใจในการแก�ไขปDญหาและหากประสงค!จะดําเนินการ
ตามกฎหมายกับบริษัท หรือกรณีเรียกร�องขอค:าชดเชย ซ่ึงไม:อยู:ในอํานาจของ 
กสทช. ผู�ร�องเรียนสามารถนําเรื่องดังกล:าวเข�าสู:การพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) เพ่ือให�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี
ต:อไป หรือผู�ร�องเรียนอาจใช�สิทธิในทางศาลในการเรียกร�องค:าเสียหายได� 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓  เรื่อง  ร�องเรียน กรณีขอให� ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ลดค:าบริการรายเดือน     
ในกรณีท่ีเปลี่ยนแปลงการรับชมช:องรายการโดยไม:แจ�งให�ทราบล:วงหน�า (เลขท่ี ๖/๒๕๖๐)   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาคําขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห-างหุ-นส�วนจํากัด 

เจเคพี เอ็นจิเนียริ่งเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงขอนแก�นมหานคร (รหัสสถานี 
๐๔๕๒๐๐๕๙) : ปส.๑  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให�ต:ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
ขอนแก:นมหานคร (รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๐๕๙) ของห�างหุ�นส:วนจํากัด เจเคพี เอ็นจิเนียริ่ง
เรดิโอ โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปE นับต้ังแต:วันท่ี 
กสทช. มีมติ    

 ๒. เห็นชอบให�กําหนดเง่ือนไขประกอบกิจการเพ่ิมเติม โดยให�ห�างหุ�นส:วนจํากัด          
เจเคพี เอ็นจิเนียริ่งเรดิโอ ดําเนินการแก�ไขข�อมูลการได�รับอนุญาตต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคมให�ถูกต�องและสอดคล�องกับข�อมูลคลื่นความถ่ีท่ีได�รับอนุมัติให�



๑๕ 
 

เปลี่ยนแปลงจากความถ่ี ๑๐๓.๗๕ MHz เปbน ๙๒.๕๐ MHz ตามมติท่ีประชุม 
กสท. ครั้ ง ท่ี ๒๑/๒๕๕๘ เ ม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยจะต�อง
ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับต้ังแต:วันท่ีได�รับแจ�งสิทธิการทดลอง
ประกอบกิจการ  

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งผลการพิจารณาให�ห�างหุ�นส:วนจํากัด เจเคพี 
เอ็นจิเนียริ่งเรดิโอ ทราบเปbนหนังสือภายใน ๗ วัน นับต้ังแต:วันท่ี กสทช. มีมติ 

 
 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ

ทดลองประกอบกิจการของกิจการบริการธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส:ง
ให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔  เรื่อง  การพิจารณาคําขอต:ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ของห�างหุ�นส:วนจํากัด เจเคพี เอ็นจิเนียริ่งเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงขอนแก:น
มหานคร (รหสัสถาน ี๐๔๕๒๐๐๕๙) 

                               ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๓๗  ลงวันท่ี ๙  กุมภาพันธ!  ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุม ดังนี้  

  “การต:ออายุการทดลองประกอบกิจการนี้เปbนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควร
จะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปbนระยะเวลานานพอสมควร 
ซ่ึงการอนุญาตในส:วนของการประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว:าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมี
การศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปDญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจว:าทิศทางการ
กํากับดูแลท่ีแน:แท�ควรเปbนเช:นไร ไม:ใช:ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไป
เรื่อยๆ ท้ังท่ีควรใช�ในช:วงเปลี่ยนผ:านเท:านั้น”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การพิจารณาคําร-องขอเปล่ียนแปลงข-อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได-รับอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้    

   ๑. อนุญาตให�ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง เปลี่ยนแปลง
ข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๘ สถานี  

   ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๔ และ/หรือโรงเรียนฝางชนูปถัมภ! เรื่องการใช�สถานท่ีในการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในพ้ืนท่ีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ!ของห�างหุ�นส:วน 



๑๖ 
 

ฝางชนู เรดิโอ  สถานีวิทยุกระจายเสียงฝางชนูเรดิโอ โดยขอให�แจ�งผลการพิจารณา
ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต:วันท่ีได�รับหนังสือ อนึ่ง หากพ�นกําหนดระยะเวลาดังกล:าว
จะถือว:าสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๓๔ และ/หรือโรงเรียน
ฝางชนูปถัมภ!  ไม:ประสงค! ท่ีจะให�สถานีฯ ใช� พ้ืนท่ีในการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ห�าง
หุ�นส:วนจํากัด ฝางชนู เรดิโอ ทราบต:อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลสถานวีิทยุกระจายเสียง     
ท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

                                
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ :  การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปE ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๕ หน�วยงาน : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุมัติผังรายการหลักประจําปE ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๕ หน:วยงาน ดังนี้ 

 ๑) สถานีวิทยุกระจายเสยีงแห:งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ! จํานวน ๑๔๔ สถาน ี
 ๒) สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก จํานวน ๑๒๑ สถานี  
                               ๓) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี  

๑๐๒.๒๕ MHz  
                               ๔) สถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม:  ระบบเอฟเอ็ม  

ความถ่ี ๑๐๐.๐๐ MHz  
                               ๕) สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. จํานวน ๓ สถานี  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๖  เรื่อง  การอนุมัติผังรายการหลักประจําปE ๒๕๖๑ ของสถานี
วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๕ หน:วยงาน                             

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : พิจารณาการต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของ

ห-างหุ-นส�วนจํากัด เจริญชนม� กรุIป สถานีตลาดชุมชนบางโตนด รหัสสถานี 
๐๒๕๕๐๐๑๐ : ปส.๑  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!       



๑๗ 
 

ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ต:ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานีตลาดชุมชนบางโตนด รหัสสถานี 
๐๒๕๕๐๐๑๐ ของห�างหุ�นส:วนจํากัด เจริญชนม! กรุ7ป  โดยให�มีระยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ ๑ ปE  นับต้ังแต:วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ สิทธิการออกอากาศใน
ระหว:างการพิจารณาของทางสถานีฯ ให�เปbนไปตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ! ๒๕๕๗  

 
 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ

ทดลองประกอบกิจการของกิจการบริการธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส:ง
ให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง  พิจารณาการต:ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของห�างหุ�นส:วนจํากัด เจริญชนม! กรุ7ป สถานีตลาดชุมชนบางโตนด รหัสสถานี 
๐๒๕๕๐๐๑๐         

                               ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๓๘ ลงวนัท่ี ๙ กุมภาพันธ! 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุม ดังนี้  

  “การต:ออายุการทดลองประกอบกิจการนี้เปbนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควร
จะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปbนระยะเวลานานพอสมควร 
ซ่ึงการอนุญาตในส:วนของการประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว:าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมี
การศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปDญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจว:าทิศทางการ
กํากับดูแลท่ีแน:แท�ควรเปbนเช:นไร ไม:ใช:ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไป
เรื่อยๆ ท้ังท่ีควรใช�ในช:วงเปลี่ยนผ:านเท:านั้น”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การพิจารณาคําขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห-างหุ-นส�วน

จํากัด กําปpqนอินเตอร�  สถานีวิทยุกระจายเสียงคล่ืนสัญญาใจ (รหัสสถานี 
๐๗๕๒๐๒๘๒) : ปส.๑  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ต:ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นสัญญาใจ (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๒๘๒) คลื่นความถ่ี 



๑๘ 
 

๘๘.๐๐ MHz จังหวัดอุบลราชธานี ของห�างหุ�นส:วนจํากัด กําปD�นอินเตอร! โดยให�มี
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการเปbนระยะเวลา ๖ เดือน นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ  

 
 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ

ทดลองประกอบกิจการของกิจการบริการธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส:ง
ให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘  เรื่อง  การพิจารณาคําขอต:ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการของห�างหุ�นส:วน
จํากัด กําปD�นอินเตอร! สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นสัญญาใจ (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๒๘๒) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๓๙ ลงวนัท่ี ๙ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว�ในหมายเหตุรายงานการประชุมดังนี้  

  “การต:ออายุการทดลองประกอบกิจการนี้เปbนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควร
จะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปbนระยะเวลานานพอสมควร 
ซ่ึงการอนุญาตในส:วนของการประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว:าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมี
การศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปDญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจว:าทิศทางการ
กํากับดูแลท่ีแน:แท�ควรเปbนเช:นไร ไม:ใช:ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไป
เรื่อยๆ ท้ังท่ีควรใช�ในช:วงเปลี่ยนผ:านเท:านั้น”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ :  การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปE ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๔ หน�วยงาน : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุมัติผังรายการหลักประจําปE ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๔ หน:วยงาน ดังนี้ 
๑) สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข:ายของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จํานวน 

๖๒ สถานี  
๒) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห:งจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 

๑๐๑.๕๐ MHz   
๓) สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๘๗.๕๐ MHz           

และอีก ๑๔ เครือข:ายในระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๑๐๗๑ kHz     
๔) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร! วิทยาเขตหาดใหญ: ระบบ

เอฟเอ็ม ความถ่ี ๘๘.๐๐ MHz  



๑๙ 
 

ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. แจ�งเตือนสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ตามข�อ ๓ และ ข�อ ๔) 
เพ่ือให�ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการสําหรับการ
ให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ ข�อ ๑๒ โดยจะต�องจัดทําและเสนอผัง
รายการและสัดส:วนรายการก:อนเริ่มให�บริการอย:างน�อย ๑๕ วัน โดยเคร:งครัดในครั้ง
ต:อไป  
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๙  เรื่อง  การอนุมัติผังรายการหลักประจําปE ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสยีง 
จํานวน ๔ หน:วยงาน 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐: การแจ-งเปล่ียนแปลงกรรมการผู-มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท ดาราเดล่ีทีวี 

จํากัด : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

          ๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของ  บริษัท ดาราเดลี่
ทีวี จํากัด ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สาํหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
จากเดิม นายสรคม สุขจันทร!นิมิต และ นายศรศักด์ิ ถานบุรี เปลี่ยนเปbน นายศรศักด์ิ 
ถานบุรี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ดาราเดลี่ทีวี จํากัด 
เพื่อให�ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท�ายใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�
คลื ่นความถี่ โดยเคร:งครัด ในกรณีที่มีการเปลี ่ยนแปลงผู �กระทําการแทน           
ให�บริษัทฯ แจ�งให�คณะกรรมการทราบภายระยะเวลา ๑๕ วัน นับต้ังแต:วันท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐  เรื่อง  การแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของ
บริษัท ดาราเดลี่ทีวี จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑:บริษัท อาร�เอส จํากัด (มหาชน) ขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ You Channel : 

ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�บริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงชื่อช:องรายการจาก You Channel 
เปbนช:องรายการ SERIES CHANNEL  



๒๐ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๑  เรื่อง บริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช:องรายการ  
You Channel 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒:บริษัท ทีวีดี เซอร�วิสเซส จํากัด  ขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ จํานวน ๓ ช�อง 

รายการ : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ
ให�บริษัท ทีวีดี เซอร!วิสเซส จํากัด  เปลี่ยนแปลงชื่อช:องรายการ จํานวน ๓ ช:องรายการ 
ดังนี้ 

 ๑) เปลี่ยนแปลงชื่อช:องรายการจากช:องรายการ 1618 Shop เปbนชื่อช:องรายการ  TVD 1 
 ๒) เปลี่ยนแปลงชื่อช:องรายการจากช:องรายการ  Health and Family เปbนชื่อช:องรายการ   
                                       TVD 2 
 ๓) เปลี่ยนแปลงชื่อช:องรายการจากช:องรายการ CHANNEL 55 เปbนชื่อช:องรายการ TVD 3   
  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง บริษัท ทีวีดี เซอร!วสิเซส จํากัด  ขอเปลีย่นแปลงชื่อช:องรายการ 
จํานวน ๓ ช:องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓:บริษัท พีทีวี สีชัง เคเบิล จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการโทรทัศน�  สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ช�องรายการ 
บริษัท พีทีวี สีชัง เคเบิล จํากัด: ปส.๒ 
 

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

 ๑. อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ช:องรายการ บริษัท พีทีวี สีชัง 
เคเบิล จํากัด เลขท่ีใบอนุญาต B1-S21040-0163-57 ของบริษัท พีทีวี  สีชัง 
เคเบิล จํากัด ต้ังแต:วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปbนต�นไป  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท พีทีวี สีชัง เคเบิล จํากัด 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑ เพ่ือให�ดําเนินการเก่ียวกับค:าธรรมเนียม    
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการ
ดําเนินการต:อสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต:วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 
 



๒๑ 
 

หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๓  เรื่อง  บริษัท พีทีวี สีชัง เคเบิล จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!  สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่น
ความถ่ี ช:องรายการ บริษัท พีทีวี สีชัง เคเบิล จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด  ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ช�องรายการ 
Channal News Asia  : ปส.๒ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  ด�านกิจการ

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ช:องรายการ Channal News Asia  
เลขท่ีใบอนุญาต B1-S21040-0028-59 ของบริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ต้ังแต:
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เปbนต�นไป  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ให�
ดําเนินการเก่ียวกับค:าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการต:อสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต:วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง    

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�
คลื่นความถ่ี ช:องรายการ Channal News Asia 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕: การอนุญาตให-บริษัท พีไฟว�ทีวี แอนด� โปรดักช่ัน จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ หนัง แชลแนล : 
ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ  
หนัง แชลแนล แก:บริษัท พีไฟว!ทีวี แอนด!  โปรดักชั่น จํากัด โดยกําหนดให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๒ ปE นับแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปbนผู�ให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก ให�บริษัท พีไฟว!ทีวี แอนด! โปรดักชั่น จํากัด เพ่ือถือปฎิบัติ       
โดยเคร:งครัด 



๒๒ 
 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา           
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ                      ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๕  เรื่อง  การอนุญาตให�บริษัท พีไฟว!ทีวี แอนด! โปรดักชั่น จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช:องรายการ หนัง  แชลแนล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖: การอนุญาตให-บริษัท เอ็มบีทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน�           

สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก และยกเลิกการประกอบ
กิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก ช�องรายการ TNT  : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. อนุมัติให�บริษัท เอ็มบีทีวี จํากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 

เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช:องรายการ TNT โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปE นับแต:วันท่ีใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ 

๒.  อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ TNT 
ของบริษัท เอ็มบีทีวี จํากัด ต้ังแต:วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปbนต�นไป ท้ังนี้ ให�
บริษัทฯ ดําเนินการเก่ียวกับค:าธรรมเนียม  ในการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการต:อสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ 
วัน นับแต:วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 
หมายเหตุ                     ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖  เรื่อง  การอนุญาตให�บริษัท เอ็มบีทีวี จาํกัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก และยกเลิก
การประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก  ช:องรายการ TNT 

 



๒๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๗ : การอนุญาตให-บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมีเดีย จํากัด  ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ
โทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ 
WHITE CHANNEL : ปส.๒ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ 
WHITE CHANNEL แก:บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมีเดีย จํากัด โดยให�มีอายุใบอนุญาต   
๒ ปE นับแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปbนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

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

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗  เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมีเดีย จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ WHITE 
CHANNEL 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๘: การอนุญาตให-บริษัท บอยไทย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน� 

สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ Asian Major 
Channel : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�

คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท บอยไทย จํากัด ช:องรายการ Asian 
Major Channel  โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปE  นับแต:วันท่ีใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการ
เปbนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ให�บริษัท บริษัท บอยไทย จํากัด เพ่ือถือปฎิบัติโดยเคร:งครัด 



๒๔ 
 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา       
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ                     ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘  เรื่อง  การอนุญาตให�บริษัท บอยไทย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ Asian Major Channel 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๙ : การอนุญาตให-บริษัท เมเจอร� เทเลวิช่ัน ไทย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ

ให-บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�อง
รายการ Mix Major Channel  : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ 
Mix Major Channel แก:บริษัท เมเจอร! เทเลวิชั่น ไทย จํากัด โดยกําหนดให�มี
อายุใบอนุญาต ๒ ปE  นับแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปbนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับ
กิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ให�บริษัท เมเจอร! เทเลวิชั่น ไทย
จํากัด ถือปฎิบัติโดยเคร:งครัด 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา            
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ                     ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๙  เรื่อง  การอนุญาตให�บริษัท เมเจอร! เทเลวิชั่น ไทย จํากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ 
Mix Major Channel 

 



๒๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐: การอนุญาตให-บริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุIป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน� 
สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีย่ืนขอเป<นครั้งแรก 
ช�องรายการ MIRROR CHANNEL : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ี     

ไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุ7ป จํากัด ช:อง
รายการ MIRROR CHANNEL โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปE นับแต:วันท่ี กสทช.  
มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปbน        
ผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�
ผู�รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

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

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุ7ป จํากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
กรณีท่ียื่นขอเปbนครั้งแรก ช:องรายการ MIRROR CHANNEL 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑: การอนุญาตให-บริษัท มีเดียเพล็กซ� อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด ประกอบกิจการ

เพ่ือให-บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
กรณีท่ีย่ืนขอเป<นครั้งแรก จํานวน ๕ ช�องรายการ: ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ี     

ไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท มีเดียเพล็กซ! อินเตอร!เนชั่นแนล 
จํากัด จํานวน ๕ ช:องรายการ ดังนี้ ๑) ช:องรายการ ภารตะ ๒) ช:องรายการ Asia 
Movie  ๓) ช:องรายการ DO CHANNEL ๔) ช:องรายการ Super Star และ ๕) ช:อง
รายการ CHAMPION โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปE นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปbนผู�ให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�ผู�รับ
ใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 



๒๖ 
 

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

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท มีเดียเพล็กซ! อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด  
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรบักิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก กรณีท่ียื่นขอเปbนครั้งแรก จํานวน ๕ ช:องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒: การอนุมัติผังรายการ ประจําปE ๒๕๖๑ ของผู-ได-รับอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก : ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบผังรายการ ประจําปE ๒๕๖๑ ของผู�รับอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือ

ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ได�แก: 
๑.๑ ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน 
๑๑๐ ราย ๒๙๗ ช:องรายการ 

๑.๒ ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
กระจายเสียง สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
จํานวน ๑ ราย ๒๑ ช:องรายการ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งเตือนผู�รับใบอนุญาตฯ ท่ีไม:ได�
ดําเนินการนําส:งผังรายการ ประจําปE ๒๕๖๑  จํานวน ๖๔ ราย  ๓๐๒ ช:องรายการ 
ให�นําส:ง ผังรายการ ประจําปE ๒๕๖๑ และแบบแสดงข�อมูลสิทธิการเผยแพร:
รายการและข�อมูลทรัพย!สินทางปDญญาภายใน ๓๐ วัน นับแต:วันท่ีได�รับ
หนังสือ  

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือกําชับให�ผู�รับใบอนุญาตฯ ดําเนินการ
แจ�งเปลี่ยนแปลงผังรายการให�เปbนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การจัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๖ อย:างเคร:งครัด และกําชับช:องรายการท่ีมีประวัติเรื่องร�องเรียน
เก่ียวกับการคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ให�
ระมัดระวังการออกอากาศโดยไม:ให�มีรายการท่ีมีเนื้อหากระทบต:อผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 



๒๗ 
 

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

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๒  เรื่อง  การอนุมัติผังรายการ ประจําปE ๒๕๖๑ ของผู�ได�รับอนุญาต
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓: ขอเพ่ิมเติมการให-บริการส่ิงอํานวยความสะดวกด-านกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน�ของกองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก (จํานวน ๓๙ สถานท่ี) : 
ปส.๓ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี ้
๑.  อนุมัติให�กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบกเพ่ิมเติมการให�บริการ

สิ่งอํานวยความสะดวกด�านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ระดับชาติ  จํานวน 
๓๙ สถานท่ี  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช.  มีหนังสือแจ�งกองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน!
กองทัพบก เพ่ือทราบว:า ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข�อมูลจะต�องแจ�งให�สํานักงาน 
กสทช. ทราบตามเง่ือนไขการอนุญาต หลักเกณฑ! และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง
โดยเคร:งครัด 

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๓  เรื่อง ขอเพ่ิมเติมการให�บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด�านกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน!ของกองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก 
(จํานวน ๓๙ สถานท่ี) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : กรณีบริษัท ทรู วิช่ันส� กรุIป จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน�

เพ่ือให-บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ช�องรายการ BBC 
World Service และช�องรายการ Chic Channel : บส. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. การให�บริการของบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ในกรณีช:องรายการ BBC 

World Service เปbนช:องรายการวิทยุ แบบบอกรับสมาชิก ไม:มีการแพร:ภาพ 



๒๘ 
 

และไม:อยู:ในบังคับมาตรฐานของสัญญาการให�บริการ ตามประกาศ กสทช. 
เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 
๒๕๕๖ เม่ือบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด แจ�งให�ผู�ใช�บริการทราบเก่ียวกับการ
ยุติการให�บริการ ช:องรายการ BBC World Service เปbนลายลักษณ!อักษร
ล:วงหน�าไม:น�อยกว:า ๓๐ วัน ก:อนการยุติการให�บริการแล�ว จึงถือเปbนการ
คุ�มครองผู�บริโภคฯ ตามสมควรแล�ว  

 ๒. รับทราบมาตรการเยียวยาท่ี บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด เสนอ กรณีบริษัทฯ 
ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับ
กิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ช:องรายการ Chic Channel โดยการนําช:องรายการ 
TVN ซ่ึงเปbนรายการวาไรต้ี ภาพยนตร!เกาหลี มาทดแทนช:องรายการ Chic 
Channel 

 ๓. อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี จํานวน ๒ ช:องรายการ  ของบริษัท ทรู 
วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด คือช:องรายการ BBC World Service และช:องรายการ 
Chic Channel    

๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด เพ่ือทราบ
ผลการพิจารณาตามข�อ ๓ และให�บริษัทฯ ดําเนินการตามมาตรการเยียวยา        
ท่ีเสนอ ท้ังนี้ เพ่ือให�เปbนไปตามข�อ ๓๕ ของประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐาน
ของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร:งครัด 
รวมท้ังการปรับปรุงมาตรฐานความคมชัดช:องรายการท่ีมีอยู: จากมาตรฐานความ
คมชัดปกติ (SD) เปbน (HD) จะต�องไม:ขัดกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การเผยแพร:กิจการโทรทัศน!ท่ีให�บริการเปbนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕   

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง กรณีบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน!เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
ช:องรายการ BBC World Service และช:องรายการ Chic Channel 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : กรณีบริษัท ทรู วิช่ันส� กรุIป จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน�เพ่ือให-

บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ช�องรายการ Lift Inspired : บส. 
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบมาตรการเยียวยาท่ี บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด เสนอ กรณีบริษัทฯ 

ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับ
กิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ช:องรายการ Lift Inspired โดยการนําช:องรายการ 
TVN ซ่ึงเปbนรายการวาไรต้ี ภาพยนตร!เกาหลี มาทดแทนช:องรายการ Lift Inspired  



๒๙ 
 

๒. อนุมัติให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่น
ความถ่ี ช:องรายการ Lift Inspired 

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด เพ่ือ
ทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๒ และให�บริษัทดําเนินการตามมาตรการเยียวยา
ท่ีเสนอ ท้ังนี้ เพ่ือให�เปbนไปตามข�อ ๓๕ ของประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐาน
ของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร:งครัด 
รวมท้ังการปรับปรุงมาตรฐานความคมชัดช:องรายการท่ีมีอยู: จากมาตรฐานความ
คมชัดปกติ (SD) เปbน (HD) จะต�องไม:ขัดกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การเผยแพร:กิจการโทรทัศน!ท่ีให�บริการเปbนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕   

 
หมายเหตุ                ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง กรณีบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน!เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
ช:องรายการ Lift Inspired 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖: กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก�อนได-รับคําส่ังเตือน

ทางปกครองของ บริษัท ก-านบุญ สมไพรงาม จํากัด ช�องรายการ Lumkong 
Channel : บส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีผิด
กฎหมายก:อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครองของ บริษัท ก�านบุญ สมไพรงาม จํากัด   
ช:องรายการ Lumkong Channel ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  โดยมอบหมายให�
สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติของผู�ประกอบกิจการฯ ตามกระบวนการตามมติ กสท. 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ท้ังนี้ เนื่องจากการกระทําดังกล:าว
เปbนความผิดท่ีเกิดข้ึนก:อนวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซ่ึงเปbนวันท่ีบริษัทฯ ได�รับหนังสือ
แจ�งคําสั่งทางปกครองจากสํานักงาน กสทช. ท่ี สทช ๔๐๐๗/๑๒๙๓๘ ลงวันท่ี ๑๙ 
เมษายน ๒๕๖๐  ให�ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารและยา โดยไม:ได�รับ
อนุญาตตามกฎหมาย กรณีนี้จึงไม:ถือว:าเปbนการกระทําท่ีฝ�าฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่ง
ทางปกครองดังกล:าว 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๖  เรื่อง กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย
ก:อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครองของ บริษัท ก�านบุญ สมไพรงาม จํากัด ช:องรายการ 
Lumkong Channel 
 



๓๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗:กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก�อนได-รับคําส่ังเตือน
ทางปกครองของ บริษัท สิงห�ทอง โปรโมช่ัน จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง
เทพารักษ� เรดิโอ เครือข�ายเพ่ือความม่ันคงของชาติ คล่ืนความถ่ี FM 
๑๐๕.๒๕ MHz : บส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ี 
ผิดกฎหมายก:อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครองของ บริษัท สิงห!ทอง โปรโมชั่น จํากัด 
สถานีวิทยุกระจายเสียงเทพารักษ! เรดิโอ เครือข:ายเพ่ือความม่ันคงของชาติ       
คลื่นความถ่ี FM ๑๐๕.๒๕ MHz  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  โดยมอบหมายให�
สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติของผู�ประกอบกิจการฯ ตามกระบวนการตามมติ กสท. 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ท้ังนี้ เนื่องจากการกระทําดังกล:าว
เปbนความผิดท่ีเกิดข้ึนก:อนวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ซ่ึงเปbนวันท่ีบริษัทฯ ได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่งทางปกครองจากสํานักงาน กสทช. ท่ี สทช ๔๐๐๗/๓๖๗๗๖ ลงวันท่ี 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ให�ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารและยา โดยไม:ได�
รับอนุญาตตามกฎหมาย กรณีนี้จึงไม:ถือว:าเปbนการกระทําท่ีฝ�าฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตาม
คําสั่งทางปกครองดังกล:าว 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๗  เรื่อง กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย
ก:อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครองของ บริษัท สิงห!ทอง โปรโมชั่น จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง
เทพารักษ! เรดิโอ เครือข:ายเพ่ือความม่ันคงของชาติ คลื่นความถ่ี FM ๑๐๕.๒๕ MHz 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘: กรณีบริษัท สุขทรรศน� จํากัด ช�องรายการ Shop Channel  โฆษณาผลิตภัณฑ�

สุขภาพท่ีผิดกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา : บส. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบให�มีคําสั่งทางปกครองตักเตือนบริษัท สุขทรรศน! จํากัด ช:องรายการ Shop 

Channel ให�ระงับการกระทําท่ีเปbนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! โดยให�ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร โคติเพอร! 
(KODI PUR) และผลิตภัณฑ!อาหารอ่ืนทํานองเดียวกันท่ีโฆษณาโดยมิชอบด�วย
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องทันที ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติของผู�ประกอบ
กิจการฯ ดังกล:าว  

๒.  มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาและคําสั่งให�ระงับการ
กระทําท่ีเปbนการเอาเปรียบผู�บริโภคของ บริษัท สุขทรรศน! จํากัด  ให�บริษัท พีเอสไอ 
บรอดคาสต้ิง จํากัด  บริษัท บ๊ิกโฟร! แซทเทลไลท! กรุ7ป จํากัด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท 
จํากัด  บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด! มาร!เก็ตต้ิง จํากัด และ บริษัท ดีทีวี เซอร!วิส 



๓๑ 
 

จํากัด ซ่ึงเปbนผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตโครงข:ายติดตาม กํากับ
ดูแลมิให�บริษัท สุขทรรศน! จํากัด ช:องรายการ Shop Channel มีการกระทํา        
อันเปbนการเอาเปรียบผู�บริโภคอีกต:อไป  ในกรณีท่ีช:องรายการ Shop Channel 
ยังคงมีการกระทําอันเปbนการเอาเปรียบผู�บริโภค กสทช. จะวินิจฉัยและมีคําสั่งให�
ผู�รับใบอนุญาตโครงข:ายระงับการนําเอาบริการโทรทัศน!ของช:องรายการ Shop 
Chanel นั้นไปเผยแพร:ผ:านโครงข:าย ท้ังนี้หากผู�รับใบอนุญาตโครงข:ายฝ�าฝ�นจะ
กําหนดโทษปรับทางปกครองต:อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๘  เรื่อง กรณีบริษัท สุขทรรศน! จํากัด ช:องรายการ Shop Channel  
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีผิดกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๒๙: การแก-ไขเปล่ียนแปลงระยะเวลาการจัดให-มีบริการฯ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 

การส�งเสริมและคุ-มครองสิทธิของคนพิการให-เข-าถึงหรือรับรู-และใช-ประโยชน�
จากรายการของกิจการโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๒) : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้  
๑. เห็นชอบให�แก�ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท่ีกําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตต�องจัดให�

มีบริการโทรทัศน!ท่ีมีบริการส:งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการ เพ่ือให�ผู�รับ
ใบอนุญาตสามารถท่ีจะจัดเตรียมงบประมาณและเตรียมความพร�อมด�าน
บุคลากรเพ่ือจัดทําบริการส:งเสริมการเข�าถึงรายการโทรทัศน!สําหรับคนพิการ
อย:างมีประสิทธิภาพและคุณภาพต:อไป และไม:ก:อให�เกิดภาระแก:ผู�รับ
ใบอนุญาตมากเกินสมควร  
อนึ่ง ในกรณีท่ีผู�รับใบอนุญาตรายใดมีความพร�อมและสามารถดําเนินการตาม
ประกาศฯ ได� ให�ดําเนินการเพ่ือส:งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึง
หรือรับรู�และใช�ประโยชน!จากรายการของกิจการโทรทัศน!ต:อไป ในระหว:างนี้ 
ท้ังนี้ตามแนวทางท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ศึกษาการดําเนินงานตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
การส:งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน!
จากรายการของกิจการโทรทัศน! (ฉบับท่ี ๒) เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนด
มาตรการส:งเสริมท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต:อไป รวมท้ังให�
ติดตามความพร�อมและการดําเนินการของผู�รับใบอนุญาตเปbนระยะ 
 
 
 



๓๒ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๙  เรื่อง  เรื่อง การแก�ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดให�มีบริการฯ 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส:งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือ
รับรู�และใช�ประโยชน!จากรายการของกิจการโทรทัศน! (ฉบับท่ี ๒) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ต้ังข�อสังเกตว:า การดําเนินการเก่ียวกับการส:งเสริมและ
คุ�มครองสิทธิคนพิการฯ สามารถใช�เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการฯ          
มาสนับสนุนได� จึงขอฝากให�สํานักงาน กสทช. ประสานงานเพ่ืออํานวยการใน
เรื่องดังกล:าวด�วย และต�องกํากับให�มีการดําเนินการตามประกาศท่ีแก�ไขใหม:
อย:างเคร:งครัดต:อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๓๐: บริษัท ไลฟ�สตาร� จํากัด ขอขยายระยะเวลาในการกําหนดแผนการชดเชยเยียวยา

ผู-ใช-บริการเพ่ิมเติม กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด แจ-งยุติการให-บริการ
ช�องรายการ ทางกล�องรับสัญญาณโทรทัศน�ดาวเทียม Sun Box : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�บริษัท ไลฟ�สตาร! จํากัด ขยายระยะเวลาในการกําหนดมาตรการ
เยียวยาผู�ใช�บริการเพ่ิมเติมให�เปbนธรรมและคุ�มครองผู�บริโภคมิให�ถูกเอาเปรียบ
กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด แจ�งยุติการให�บริการช:องรายการทางกล:อง
รับสัญญาณโทรทัศน!ดาวเทียม Sun Box ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต:วันท่ีครบกําหนด  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๐  เรื่อง  บริษัท ไลฟ�สตาร! จํากัด ขอขยายระยะเวลาในการกําหนด
แผนการชดเชยเยียวยาผู�ใช�บริการเพ่ิมเติม  กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด 
แจ�งยุติการให�บริการช:องรายการ ทางกล:องรับสัญญาณโทรทัศน!ดาวเทียม Sun Box 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑:ข-อร-องเรียนกรณีช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�องเวิร�คพอยท� 

ทีวี นําเสนอเนื้อหารายการโดยใช-ถ-อยคําไม�สุภาพ : ผส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให�
สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งไปยังบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ผู�รับ
ใบอนุญาตช:องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:องเวิร!คพอยท! ทีวี 
เพ่ือขอความร:วมมือให�ใช�ความระมัดระวังเรื่องการใช�ถ�อยคําออกอากาศให�
เหมาะสมกับผู�รับชมทุกวัย และตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  

 



๓๓ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๑  เรื่อง  ข�อร�องเรียนกรณีช:องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช:องเวิร!คพอยท! ทีวี นําเสนอเนื้อหารายการโดยใช�ถ�อยคําไม:สุภาพ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒: ข-อร-องเรียนกรณีขอให-ตรวจสอบรายการ “ทิศทางประชาธิปไตยไทย” ทางช�องรายการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ช�อง Peace TV มีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให�
สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จํากัด ผู�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน! ช:องรายการ PEACE TV เปbนเวลา ๑๕ วัน นับแต:วันท่ี
ได�รับคําสั่ง ท้ังนี้ โดยอาศัยอํานาจตามข�อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
และวิธีการอนุญาตให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕   

 
   อนึ่ง กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ แจ�งว:าของดออกเสียง

ในการพิจารณาวาระนี้ 
 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๒  เรื่อง  ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบรายการ “ทิศทาง
ประชาธิปไตยไทย” ทางช:องรายการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ช:อง Peace TV 
มีเนื้อหาไม:เหมาะสม 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๔๐ ลงวนัท่ี ๙  กุมภาพันธ!  ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุม ดังนี้  

  “ผมเพ่ิงได�รับเอกสารระเบียบวาระนี้ก:อนวันประชุมเพียง ๑ วัน ทําให�ไม:อาจ
อ:านรายละเอียดได�ทัน และไม:อาจพิจารณาตรวจสอบประเด็นต:างๆ ท่ีเก่ียวข�องได� 
ท้ังนี้ในท่ีประชุมมีการแจ�งว:าระเบียบวาระดังกล:าวเคยเสนอให�ท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาแล�ว แต:ในเอกสารระเบียบวาระท่ีเสนอกลับไม:ปรากฎ
ข�อเท็จจริงดังกล:าว จึงทําให�เกิดความสับสนว:าในการนําเสนอครั้งนี้เปbนการ
เสนอซํ้าเพ่ือให�ทบทวนมติของท่ีประชุม กสทช. หรืออย:างไร ซ่ึงไม:มีความ
ชัดเจน อย:างไรก็ตาม เม่ือมาตรวจสอบในภายหลังจึงพบว:า เรื่องนี้เคยมีการ
เสนอเปbนวาระในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ แต:ท่ีประชุมยังมิทันได�พิจารณาในสาระของเรื่อง เนื่องจากมีการเสนอ
ถอนเรื่องออกไปก:อน ด�วยเหตุว:าได�มีการอุทธรณ!เรื่องเข�ามา”  

 
 
 
 



๓๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๓๓: ข-อร-องเรียนกรณีขอให-ทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๖๐ เม่ือวันท่ี 
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต�อการตรวจสอบพบการออกอากาศ รายการ “สนธิญาณ 
ฟpนธงตรงประเด็น” ตอน “พระราชาแห�งพระราชาท้ังปวง” เม่ือวันเสาร�ท่ี 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  

 
มติท่ีประชุม                 ท่ีประชุมพิจารณาหนังสือข�อร�องเรียนกรณีขอให�ทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. 

ครั้งท่ี ๑๕/๒๖๐  เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต:อการตรวจสอบพบการ
ออกอากาศรายการ  “สนธิญาณ ฟDนธงตรงประเด็น” แล�วเห็นว:าไม:มีเหตุท่ีจะต�อง
พิจารณาทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. ดังกล:าว  

 
  อนึ่ง กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ แจ�งว:าของดออกเสียงในการพิจารณาวาระนี้ 
  
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๓  เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๑๕/๒๖๐ เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต:อการตรวจสอบพบการ
ออกอากาศรายการ “สนธิญาณ ฟDนธงตรงประเด็น” ตอน “พระราชาแห:ง
พระราชาท้ังปวง” เม่ือวันเสาร!ท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีเนื้อหาไม:เหมาะสม 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว:า กรณี
เรื่องตามวาระนี้ ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ได�เคยพิจารณาลงมติไปแล�ว 
ซ่ึงโดยส:วนตัวได�ตั้งข�อสังเกตและเปHดเผยความเห็นเพ่ิมเติมไว�เก่ียวกับประเด็น
การสั่งระงับรายการ ว:าอาจเปbนการบังคับใช�กฎหมายท่ีไม:ได�สัดส:วนกับ
ความผิด รวมถึงกรณีการส:งเรื่องให�สํานักงานตํารวจแห:งชาตินั้นก็มิใช:กรณีท่ี
จะต�องอาศัยอํานาจคณะกรรมการในการพิจารณาวินิจฉัยว:าสมควร
ดําเนินการหรือไม: และการส:งเรื่องต:อก็เปbนไปเพ่ือให�มีการตรวจสอบเท:านั้น 
มิใช:การต้ังประเด็นกล:าวหา ดังนั้น เม่ือมีการร�องเรียนเพ่ือให�ทบทวนเรื่อง เม่ือ
ข�อเท็จจริงและข�อกฎหมายไม:ได�เปลี่ยนไป ก็ย:อมไม:มีเหตุผลให�ท่ีประชุม 
กสทช. ต�องเปลี่ยนแปลงมติ อย:างไรก็ตาม โดยส:วนตัวก็ยังคงยืนยันความเห็น
และข�อสังเกตเดิมด�วยเช:นกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๔: ข-อร-องเรียนกรณีขอให-ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุเพื่อความ

ม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ลําปลายมาศเรดิโอ) คล่ืนความถ่ี ๑๐๖.๕๐ MHz 
จังหวัดบุร ีร ัมย� ไม�เป<นไปตามประกาศ กสทช. เรื ่อง หลักเกณฑ�การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  : ผส. 

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงของ
สถานีวิทยุเพื่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ลําปลายมาศเรดิโอ) คลื่นความถ่ี 



๓๕ 
 

๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดบุรีรัมย! เปbนระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต:วันได�รับคําสั ่ง 
เนื่องจากสถานีวิทยุเพื่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ลําปลายมาศเรดิโอ) 
ได�ออกอากาศโฆษณาอันเกินกว:าการโฆษณาเชิงภาพลักษณ! ซ่ึงเปbนการกระทําท่ี
ขัดต:อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ และเปbนการกระทําความผิดครั้งท่ี ๒  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๔  เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศของ
สถานีวิทยุเพื่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ลําปลายมาศเรดิโอ) คลื่นความถ่ี 
๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดบุรีรัมย! ไม:เปbนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๕:การพิจารณาระยะเวลาการใช-งานคล่ืนความถ่ีของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

สําหรับการให-บริการโครงข�ายโทรทัศน�ระบบบอกรับสมาชิก: ปส.๓  มส. ทส. 
  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. พลเอก สุกิจฯ  กสทช.     

พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวชัชัยฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. ดังนี้ 

 ๑. ยืนยันว:าสิทธิในการใช�งานคลื่นความถ่ีสําหรับการให�บริการโทรทัศน!ระบบ
บอกรับสมาชิกของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เปbนไปตามมติท่ีประชุม 
กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๘  ท่ีรับทราบ
รายงานผลการพิจารณาการร�องขอความเปbนธรรมเก่ียวกับการประกอบ
กิจการโทรทัศน! ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จํานวน ๕ ฉบับ ของ
คณะทํางานพิจารณาการร�องขอความเปbนธรรมเก่ียวกับการประกอบกิจการ
โทรทัศน! ซ่ึงเห็นว:า บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ยังคงมีสิทธิในการใช�งาน
คลื่นความถ่ีย:าน ๒๕๓๖-๒๖๙๐ MHz ตามท่ีได�รับการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือ
ใช�ในการให�บริการโทรทัศน!ระบบการบอกรับเปbนสมาชิก 

 ๒. การกําหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถ่ีตามมาตรา ๘๓ เนื่องจาก 
กสทช. ได�มีมติปรับปรุงการใช�คลื่นความถ่ี ตามท่ีกําหนดในแผนแม:บทการ
บริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙ และมติท่ีประชุมนัดพิเศษ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๘ รับรองให�สัญญาเปbนไปโดยชอบตามกฎหมายแล�ว 
จึงให�ระยะเวลาการถือครองคลื่นความถ่ีเปbนไปตามสัญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

 
 ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น 

โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง 
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หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๕  เรื่อง การพิจารณาระยะเวลาการใช�งานคลื่นความถ่ีของบริษัท อสมท 
จํากัด (มหาชน) สําหรบัการให�บริการโครงข:ายโทรทัศน!ระบบบอกรับสมาชิก  

๒.  กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๒/๑๖  ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ!  
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุม
ดังนี้ 

  “๑. ขอยืนยันตามความเห็นท่ีสงวนไว�ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร!ท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ วาระท่ี ๕.๑ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

        ๑.๑ การนําเสนอวาระการประชุมและเอกสารของสํานักงาน กสทช. มีความ
แตกต:างจากเอกสารท่ีนําเสนอในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช.ฯ  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
วาระท่ี ๔.๑๘ ในสาระสําคัญ  

   ๑.๒ ยืนยันความเหน็เดิมท่ีเคยให�ความเห็นไว�ในการประชมทุกครั้งท่ีเก่ียวข�อง
กับกรณีการพิจารณาการใช�คลื่นความถ่ีย:าน ๒๕๓๖ -๒๖๙๐  MHz 
ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)  เพ่ือนําไปใช�งานโทรทัศน!ระบบ
บอกรับสมาชิกในรูปแบบการแพร:กระจายคลื่น หรือระบบ MMDS 
ด�วยเทคโนโลยี BWA 

๒. ขอยืนยันตามความเห็นท่ีเคยให�ไว�ในการประชุม กสท. และ กสทช. ทุกครั้งท่ี
เก่ียวข�องกับการพิจารณาระยะเวลาการใช�งานคลื่นความถ่ีของบริษัท อสมท 
จํากัด (มหาชน) สําหรับการให�บริการโครงข:ายโทรทัศน!ระบบบอกรับสมาชิก” 

๓.  กสทช. ประวิทย!ฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๔๓  ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ!  ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุม ดังนี้ 
“๑. ถึงแม�ว:า ตามบทบัญญัติมาตรา ๘๒ ๘๓ และ ๘๔ แห:ง พ.ร.บ. องค!กร

จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให� กสทช. มีอํานาจหน�าท่ีใน
การพิจารณาตรวจความชอบด�วยกฎหมายของการถือครองคลื่นความถ่ี 
แต:เม่ือในทางปฏิบัติ กสทช. มีการออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การตรวจสอบความชอบด�วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการแจ�งรายละเอียดการใช�ประโยชน!คลื่นความถ่ี
และเหตุแห:งความจําเปbนในการถือครองคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! แล�ว โดยท่ีตามประกาศท้ังสอง
ฉบับกําหนดให�เรื่องดังกล:าวเปbนอํานาจของ กสท. โดยให�ถือว:าความเห็น
และมติของ กสท. เปbนท่ียุติและเปbนท่ีสุดด�วย  ดังนั้น ท่ีประชุม กสทช. 
จึงไม:มีอํานาจท่ีจะพิจารณาทบทวนมติ กสท. ในเรื่องนี้ได� 
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   ท้ังนี้ ท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ! 
๒๕๕๗ ได�มีการพิจารณาความชอบด�วยกฎหมาย ตามมาตรา ๘๒            
ในกรณีของสัญญาทางธุรกิจเก่ียวกับกิจการโทรทัศน!ระบบบอกรับสมาชิก
บนคลื่นความถ่ี MMDS ระหว:าง บมจ. อสมท กับ บจ. เพลย!เวิร!ค แล�ว โดย
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามข�อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณา
สัญญาสัมปทานด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ว:าสัญญาท่ี 
บมจ. อสมท ให� บจ. เพลย!เวิร!ค ใช�คลื่นความถ่ีระบบ MMDS เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!บนเทคโนโลยีแบบบรอดแบนด!ไร�สาย (BWA) เปbนการให�บริการ
โทรทัศน!ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีได�รับอนุญาตอยู:เดิม จึงถือเปbนการ
กระทําท่ีไม:ชอบด�วยกฎหมาย ซ่ึง มติ กสท. ดังกล:าวชอบด�วยกฎหมาย
และถือเปbนท่ีสุด ส:วนกรณีท่ีในเวลาต:อมา ท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙ ได�มีการลงมติใหม:ด�วยคะแนนเสียง ๓ ต:อ ๒ 
ในแนวทางท่ีแตกต:างจากเดิม นั้น ยังมีประเด็นว:า การดําเนินกระบวนการ
และข้ันตอนอาจไม:ชอบด�วยระเบียบข�อบังคับการประชุม กสทช. นั่นคือ
ไม:ใช:เรื่องท่ีมีการเสนอโดยกรรมการและมิได�มีกรรมการสองในสามของ
กรรมการ กสท. ท้ังหมด เห็นชอบให�พิจารณาใหม:อีกครั้ง ดังนั้น มติท่ีประชุม 
กสท. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ จึงยังคงเปbนมติท่ีมีผลตามกฎหมาย และเปbน
หน�าท่ีของสํานักงาน กสทช. ท่ีจะต�องแจ�งมติดังกล:าวต:อบริษัทฯ เพ่ือให�
เกิดผลในเชิงบังคับการต:อไป นอกจากนั้น ปรากฏข�อเท็จจริงด�วยว:า ท่ีประชุม 
กสท. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ได�มีการพิจารณา
รายละเอียดการใช�ประโยชน!คลื่นความถ่ีและเหตุแห:งความจําเปbนในการถือ
ครองคลื่นความถ่ีกรณีนี้ ตามมาตรา ๘๒ และ ๘๓ แล�ว โดยได�เห็นชอบตาม
ข�อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณา
ความจําเปbนการใช�คลื่นความถ่ีด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ซ่ึงมีข�อสรุปว:าไม:พบเหตุแห:งความจําเปbนในการถือครองคลื่น 
และตรวจสอบไม:พบการใช�คลื่นความถ่ีแต:อย:างใด 

๒. กรณีท่ีท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ และครั้งท่ี ๑๒/ ๒๕๕๖๐ มีมติอนุมัติ
เลขหมายรหัสโครงข:าย (Network Code) แก: บมจ. อสมท ยังคงมีข�อกังขาว:า
เปbนการใช�อํานาจโดยชอบด�วยกฎหมายหรือไม: เนื่องจากประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
ข�อ ๕ ได�นิยามเลขหมายโทรคมนาคมว:าหมายถึงเลขหมายท่ีจัดสรรเพ่ือ
การโทรคมนาคมเท:านั้น และตามข�อ ๖๒ ผู�มีสิทธิขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
MNC ต�องเปbนผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเท:านั้น 
เช:นเดียวกัน 

๓. การเสนอเรื่องระเบียบวาระนี้ให�ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งนี้ ไม:ปรากฏว:า
มีเหตุผลต�นเรื่องอันใด ท้ังไม:มีความชัดเจนว:าเปbนการเสนอเรื่องเพ่ือให�
คณะกรรมการมีมติทบทวนมติเดิม หรือเปbนการพิจารณาในประเด็นใหม:
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ท่ีแตกต:างจากเดิมอย:างไร ส:วนท่ี กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ ได�ชี้แจง
ในท่ีประชุมว:าเหตุเกิดจากปDญหาในทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช. จึงต�องการ
ให�มีการยืนยันมติอีกครั้ง ก็ไม:อาจถือเปbนเหตุผลท่ีรับฟDงได� เพราะ        
มิเช:นนั้นหากเกิดปDญหาในเชิงปฏิบัติเรื่องใดก็จะต�องมีการเสนอเรื่องนั้น
ย�อนมาให�คณะกรรมการลงมติซํ้าๆ ร่ําไป” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ :    เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. ด-านกิจการ

โทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด-วยการประสานและจัดสรร

ความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๒ ในประเด็น
ด-านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุ
คมนาคม : คณะกรรมการร�วมทางเทคนิคฯ   คภ. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร:วมทางเทคนิคว:าด�วย          

การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC)        
ครั้งท่ี ๓๒ (The 32nd Meeting of Joint Technical Committee on Coordination 
and Assignment of Frequencies along Thailand - Malaysia Common 
Border – JTC) ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการวิทยุคมนาคม ซ่ึงจัดข้ึนระหว:างวันท่ี ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐        
ณ จังหวัดภูเก็ต   

 ๒. เห็นชอบบันทึกความตกลงร:วมในส:วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed 
Minutes) การประชุม Working Group 1 (Broadcasting Service) และการ
ประชุม Working Group 2 (Mobile and Non – broadcasting Service)              

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑  เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร:วมทางเทคนิคว:าด�วยการประสาน 
และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC)  ครั้งท่ี ๓๒  ในประเด็น
ด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 

 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช-คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการเคล่ือนท่ี
ทางทะเล : คภ. คท. 
 

มติท่ีประชุม               เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต:อร:างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ!การใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล และผลการพิจารณา
ของ กสทช. ต:อร:างประกาศดังกล:าว ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร:
ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต:อไป      

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การใช�คลื่น
ความถ่ีสําหรับกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล ท้ังนี้ ให�นาํประกาศดังกล:าวเสนอ
ประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก:อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มี
ผลบังคับใช�ต:อไป 

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒  เรื่อง  ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การใช�คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒.๓ :  ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส�ยื่นขอต�ออายุและเพิ่มเติม 
 ขอบข�ายใบอนุญาตให-จัดตั้งหน�วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� : ทท. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑.  อนุมัติให�ต:ออายุใบอนุญาตให�จัดต้ังหน:วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! 

ประเภทท่ีสอง ใบอนุญาตเลขท่ี ๐๐๑ ของศูนย!ทดสอบผลิตภัณฑ!ไฟฟ�าและ
อิเล็กทรอนิกส! สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยีแห:งชาติ กําหนด
ระยะเวลา ๓ ปE ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

 ๒. อนุมัติให�ศูนย!ทดสอบผลิตภัณฑ!ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส! สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร!และเทคโนโลยีแห:งชาติ เพ่ิมเติมขอบข:ายการให�บริการทดสอบตาม
ใบอนุญาตให�จัดต้ังหน:วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! ประเภทท่ีสอง 
ใบอนุญาตเลขท่ี ๐๐๑ ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต:วันท่ี กสทช. มีมติ และให�สิ้นสุด ณ 
วันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง ศูนย!ทดสอบผลิตภัณฑ!ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส!ยื่นขอต:ออายุ
และเพ่ิมเติมขอบข:ายใบอนุญาตให�จัดต้ังหน:วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ! 

 



๔๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : สัญญาการใช-โครงสร-างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร�วมกัน ระหว�างบริษัท ดีแทค 
  ไตรเนต็ จํากัด และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) : ชท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบสัญญาการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร:วมกัน ระหว:างบริษัท ดีแทค 

ไตรเน็ต จํากัด และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ตามผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 อนึ่ง กสทช.ประวิทย!ฯ ขอเปHดเผยความเห็นเพ่ิมเติมโดยจะจัดทําบันทึกความเห็น

จัดส:งให�ในภายหลัง 
 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง สัญญาการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร:วมกัน  ระหว:าง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน)    

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑๔๑ ลงวันท่ี ๙  กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้  

  “๑.  สํานักงาน กสทช. จําเปbนต�องตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาโดยรอบคอบ 
ว:ามีความสอดคล�องกับข�อเสนอโครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร:วมกัน
สําหรับโครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีของผู�รับใบอนุญาตและกฎหมายท่ี
เก่ียวข�อง พร�อมท้ังแนบเอกสารหลักฐานการตรวจมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการในการให�ความเห็นชอบสัญญาดังกล:าวด�วย 

๒. ตามท่ีผู�รับใบอนุญาตทําสัญญาการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานฯ ให�มีผลใช�บังคับย�อนหลัง
ไปถึงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๖ นั้น  ผมมีข�อสังเกตว:า โดยข�อเท็จจริงแล�ว 
ผู�รับใบอนุญาตอาจมีการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานฯ ระหว:างกันมาเปbนเวลา
หลายปE ก:อนท่ีสํานักงาน กสทช. จะได�รับสัญญาการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานฯ 
จากผู�รับใบอนุญาต อีกท้ัง การกําหนดให�สัญญาใช�โครงสร�างพ้ืนฐาน
ร:วมกันฯ มีผลย�อนหลังไปกว:า ๔ ปE อาจส:งผลทําให� กสทช. ไม:สามารถ
กํากับดูแลในเรื่องนี้อย:างเหมาะสมได� นอกจากนั้น การทําสัญญาการใช�
โครงสร�างพ้ืนฐานร:วมกัน อาจมีประเด็นเก่ียวกับรายได�จากการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมท่ีเกิดข้ึนในช:วงเวลาดังกล:าว ในการนี้ สํานักงาน 
กสทช. จึงควรต�องตรวจสอบด�วยว:าผู�รับใบอนุญาตท่ีให�ใช�โครงสร�างพ้ืนฐานฯ 
ได�ดําเนินการจ:ายค:าธรรมเนียมการประกอบกิจการโทรคมนาคมใน
ช:วงเวลาดังกล:าวครบถ�วนแล�วหรือไม:อย:างไร”  

 
 



๔๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บันทึกแก-ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒ ระหว�าง
บริษัท  โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเป_ลที 
บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน) : ชท. 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบบันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒ 
ระหว:างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปHลที 
บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒ ระหว:างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
ทริปเปHลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) 

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

บริษัท ทริปเป_ลที บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน)  และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) : ชท.  
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบบันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒ 
ระหว:างบริษัท ทริปเปHลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒ ระหว:างบริษัท ทริปเปHลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗: ขอความเห็นชอบร�างประกาศหลักเกณฑ�การอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร 

  และใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ และการปรบัปรุงข-อสอบกลางท่ีใช-
ในการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ 
(GOC) และประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (ROC) : บท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบในหลักการร:างประกาศหลักเกณฑ!การอบรมและ

สอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ ท้ังนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. นําร:างประกาศดังกล:าวไปดําเนินกระบวนการรับฟDงความคิดเห็น



๔๒ 
 

สาธารณะจนแล�วเสร็จ เพ่ือให�เปbนไปตามมาตรา ๒๘ แห:งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามกระบวนการข้ันตอนต:อไป 

 ๒. เห็นชอบการปรับปรุงข�อสอบกลางท่ีใช�ในการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงาน
วิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ (GOC) และประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (ROC)  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบร:างประกาศหลักเกณฑ!การอบรมและสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือและการปรับปรุง
ข�อสอบกลางท่ีใช�ในการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคม
ประเภทท่ัวไปประจําเรือ (GOC) และประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (ROC) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : การจัดรับฟpงความคิดเห็นในรูปแบบเฉพาะกลุ�ม (Focus Group) สําหรับ 
  การปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง ลักษณะและประเภทกิจการโทรคมนาคมท่ีต-องได-รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) และคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม ของบริษัท เฟ_ร�สไมล� จํากัด : ปท.๑ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดรับฟDงความคิดเห็น        

ในรูปแบบเฉพาะกลุ:ม (Focus Group) สําหรับการปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง 
ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมท่ีต�องได�รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒)  โดยการเพ่ิมบริการให�เช:าสายนําสัญญาณ      
ในอาคารให�แก:ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เปbนบริการ
โทรคมนาคมท่ีไม:ต�องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยการ
ให�เช:าดังกล:าวจะต�องไม:มีลักษณะกีดกันทางการค�าหรือผูกขาดการให�บริการ 
และมีกรอบการดําเนินการในระดับท่ีไม:มีผลกระทบต:อการแข:งขันของตลาด 
รวมท้ังให�เพ่ิมการบริการในภาคผนวก ง ตัวอย:าง การบริการโทรคมนาคมท่ี          
ไม:ต�องได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของประกาศ กทช. ดังกล:าว 
ท้ังนี้ เพ่ือให�เปbนไปตามมาตรา ๒๘ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

๒. ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท เฟHร!สไมล! จํากัด เพ่ือทราบกระบวนการ
และแนวทางการปรับปรุงประกาศ ตามข�อ ๑ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘  เรื่อง  การจัดรับฟDงความคิดเห็นในรูปแบบเฉพาะกลุ:ม (Focus Group) 
สําหรับการปรับปรงุประกาศ กทช. เรื่อง ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม
ท่ีต�องได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) และคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม ของบริษัท เฟHร!สไมล! จํากัด 



๔๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ :   การส้ินสุดใบอนุญาตการให-บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท ทีทีแอนด�ที 
จํากัด (มหาชน) : ปท. ๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง  เลขท่ี NTC/MM/INT/ 

ISP/I/003/2554   ของบริษัท ทีทีแอนด!ที จํากัด (มหาชน) สิน้สุดลง  ท้ังนี ้ต้ังแต:วันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๙  เรื่อง การสิ้นสุดใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง 
ของบริษัท ทีทีแอนด!ที จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐: นางสาวหนึ่งฤทัย สนธิประสาท  ร-องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด 

(มหาชน) กรณีประสบปpญหาไม�สามารถใช-บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีได- : รท. 
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม กรณีนางสาวหนึ่งฤทัย  สนธิประสาท ร�องเรียนบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปDญหาไม:สามารถใช�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีได� โดยเห็นว:าบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไม:มีสิทธิ
เรียกเก็บค:าบริการในช:วงเวลา ๑๐.๒๕ น. – ๑๓.๓๐ น. ของวันท่ี ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๐  เรื่อง นางสาวหนึ่งฤทัย  สนธิประสาท ร�องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปDญหาไม:สามารถใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีได� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑: การกําหนดท�าทีเบ้ืองต-นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�า

ด-วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 
(JTC) ครั้งท่ี ๗ ในประเด็นด-านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : คณะกรรมการร�วมทางเทคนิคฝ�ายไทย
ว�าด-วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุฯ  คภ. 

  
มติท่ีประชุม    เห็นชอบการกําหนดท:าทีเบ้ืองต�นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร:วมทาง

เทคนิคว:าด�วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุ ตามบริเวณชายแดนไทย – 
กัมพูชา (JTC) ครั้งท่ี ๗  (The 7th Meeting of Joint Technical Committee on 
Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Cambodia 
Common Border – JTC) ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการร:วม



๔๔ 
 

ทางเทคนิคฝ�ายไทยว:าด�วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย
กับประเทศเพ่ือนบ�าน ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๑  เรื่อง การกําหนดท:าทีเบ้ืองต�นสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
ร:วมทางเทคนิคว:าด�วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดน
ไทย-กัมพูชา (JTC) ครั้งท่ี ๗ ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒:การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๕๕ ของบริษัท  ผลิตภัณฑ�

และวัสดุก�อสร-าง จํากัด : จท. 
 
มติท่ีประชุม   อนุมัติให�รับคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก  หมายเลข ๑๗๕๕ ของบริษัท  

ผลิตภัณฑ!และวัสดุก:อสร�าง จํากัด  ท้ังนี้ ให�มีผลต้ังแต:วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เปbนต�นไป 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๒  เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๕๕ ของ
บริษัท  ผลิตภัณฑ!และวัสดุก:อสร�าง จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓: การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๙๙ ของบริษัท  ดุสิตธานี 

จํากัด (มหาชน) : จท. 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติให�รับคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก  หมายเลข ๑๖๙๙ ของบริษัท  ดุสิตธานี 
 จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให�มีผลต้ังแต:วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปbนต�นไป ตามผลการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี  ๕.๒.๑๓  เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๙๙ 
ของบริษัท  ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

 
 



๔๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔:บริษัท โตเจริญพร ๙ จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : 
จท. 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก  หมายเลข ๑๒๙๔  ให�แก:บริษัท 

โตเจริญพร ๙ จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
จัดสรรและบรหิารเลขหมายโทรคมนาคม โดยครบถ�วนต:อไป ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๔  เรื่อง  บริษัท โตเจริญพร ๙ จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕:บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑ 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/
๕๐/๐๐๖ ของบริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด โดยให�มีผลนับแต:
วันท่ี กสทช. มีมติอนุมัติ ท้ังนี้ ตามข�อ ๕ และ ข�อ ๒๓(๓) ของเง่ือนไขในการ
อนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม ตามผลการพิจารณา
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๕  เรื่อง บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด ขอยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖:บริษัท อินเตอร�เนช่ันแนลเกทเวย� จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสาม : ปท.๑  
 

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

                             ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม แก:บริษัท อินเตอร!เนชัน่แนล
เกทเวย! จํากัด โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปE  นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ 
ท้ังนี้ โดยให�กําหนดเง่ือนไขใบอนุญาตเช:นเดียวกับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสามรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตแล�ว  

                             ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ศึกษาแนวทางการกําหนดนโยบายเรื่อง International 
Gateway ในประเด็นต:างๆ อาทิ จํานวนใบอนุญาตท่ีเหมาะสม ท้ังในแง:สิทธิ



๔๖ 
 

เสรีภาพ การแข:งขันอย:างเสรีและเปbนธรรม  การกํากับดูแลด�านเนื้อหา (Content) 
รวมท้ังเรื่อง Cyber Security และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาต:อไป   

    
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๖  เรื่อง บริษัท อินเตอร!เนชั่นแนลเกทเวย! จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗:บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม : 

ปท.๑  
 

มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมไปจัดทํารายละเอียด
เอกสารให�มีความครบถ�วนสมบูรณ! ในประเด็นต:างๆ อาทิ เรื่องกระบวนการ     
ทางแผนธุรกิจและเง่ือนไขในการอนุญาตให�มีความชัดเจนในเรื่องสิทธิวงโคจรและ
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี รวมท้ังผลกระทบในการดําเนินการตามอํานาจ
หน�าท่ีของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ 
ตามความเห็นของท่ีประชุม กสทช. แล�วให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือ
พิจารณาอีกครั้ง 

    
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๗  เรื่อง บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๘: การปรับปรุงแก-ไขประกาศ กสทช. เรื่อง แต�งตั้งเจ-าพนักงานผู-ออกใบอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และประกาศ กสทช. เรื่อง 
การแต�งตั้งพนักงานเจ-าหน-าท่ีและการมอบหมายให-พนักงานเจ-าหน-าท่ีปฏิบัติ
หน-าท่ีแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแห�งชาติ ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม : มท. 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แต:งต้ังเจ�าพนักงาน      

ผู�ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และร:างประกาศ 
กสทช. เรื่อง การแต:งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ีและการมอบหมายให�พนักงาน
เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติหน�าท่ีแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคมแห:งชาติ ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ ให�
นําประกาศดังกล:าว เสนอประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนาม ก:อนนําไปลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต:อไป 



๔๗ 
 

หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๘  เรื่อง การปรับปรุงแก�ไขประกาศ กสทช. เรื่อง แต:งต้ังเจ�าพนักงาน
ผู�ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และประกาศ 
กสทช. เรื่อง การแต:งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ีและการมอบหมายให�พนักงานเจ�าหน�าท่ี
ปฏิบัติหน�าท่ีแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคมแห:งชาติ ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๙: การทบทวนการกําหนดผู-มีอํานาจเหนือตลาดอย�างมีนัยสําคัญในตลาดบริการ
เช่ือมต�อโครงข�ายโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ือให-สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง : วท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
   ๑.  รับทราบรายงานการวิเคราะห!ระดับความมีประสิทธิภาพการแข:งขันในตลาด

บริการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรศัพท!ประจําท่ีเพ่ือให�สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง 
(Market Analysis on Fixed Call Termination Market)  

๒ . เห็นชอบให�มีคําสั่งยกเลิกผู�มีอํานาจเหนือตลาดอย:างมีนัยสําคัญในตลาดบริการ
เชื่อมต:อโครงข:ายโทรศัพท!ประจําท่ีเพ่ือให�สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง 
จํานวน ๓ ราย ได�แก: บริษัท ทีทีแอนด!ที จํากัด (มหาชน)  บรษัิท ทรู คอร!ปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โอทาโร: เวิล!ด คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตามคําสั่ง 
กสทช. ท่ี ๗๖.๐๑/๒๕๕๘  เรื่อง ระบุผู�มีอํานาจเหนือตลาดอย:างมีนัยสําคัญ       
ในแต:ละตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข�อง และให�ผู�มีอํานาจเหนือตลาดอย:างมี
นัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะท่ีกําหนด 

 

หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๙  เรื่อง การทบทวนการกําหนดผู�มีอํานาจเหนือตลาดอย:างมีนัยสําคัญ
ในตลาดบริการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรศัพท!ประจําท่ีเพ่ือให�สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :   เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ :  ร�างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแห�งชาติ ว�าด-วยการแต�งตั้ง การปฏิบัติหน-าท่ีและการจ�ายค�าตอบแทน
ของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. .... : นย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร:างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และ

กิจการโทรคมนาคมแห:งชาติ ว:าด�วยการแต:งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ีและการจ:าย
ค:าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. .... ยกเว�นในส:วนของการปรับเพ่ิม
ค:าตอบแทนของอนุกรรมการ เลขานุการ และผู�ช:วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการ
ซ่ึงเปbนพนักงานหรือลูกจ�างของสํานักงาน กสทช. หรือผู�ปฏิบัติงานท่ีได�รับเงิน



๔๘ 
 

ค:าตอบแทนจากสํานักงาน กสทช. เปbนรายเดือน ซ่ึงกําหนดให�มีสิทธิได�รับเบ้ียประชุม
ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท โดยให�ได�รับครั้งละ ๑,๐๐๐ บาทเท:าเดิม ท้ังนี้ ให�นําระเบียบท่ี
แก�ไขเรียบร�อยแล�วเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม ก:อนนําไปลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต:อไป ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑  เรื่อง ร:างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคมแห:งชาติ ว:าด�วยการแต:งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ีและการ
จ:ายค:าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒:  การพิจารณาอนุมัติปรับปรุงระเบียบ กสทช. ว�าด-วยการงบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ : ยย.  นย. 

  
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ปรับปรุงระเบียบ กสทช. ว:าด�วยการงบประมาณของสํานักงาน กสทช. 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงาน
ภายในของสํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�นํา
ระเบียบดังกล:าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนามก:อนนําไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต:อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒  การพิจารณาอนุมัติปรับปรุงระเบียบ กสทช. ว:าด�วยการงบประมาณ
ของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓: ผลการประเมินตัวช้ีวัด (KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. ประจําปE ๒๕๖๐ เพ่ือใช-

ประกอบการจ�ายค�าตอบแทน ประจําปE ๒๕๖๐ : บย. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการประเมินตัวชี้วัด(KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. ประจําปE ๒๕๖๐ 
เพ่ือใช�ประกอบการจ:ายค:าตอบแทน ประจําปE ๒๕๖๐ ตามระเบียบ กสทช. ว:าด�วย
การเบิกจ:ายเงินค:าตอบแทนประจําปE พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. ประจําปE 
๒๕๖๐ เพ่ือใช�ประกอบการจ:ายค:าตอบแทน ประจําปE ๒๕๖๐ 

 
 
 
 



๔๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔:  การจัดทําตัวช้ีวัด (KPIs) ระดับสํานักงาน ประจําปE ๒๕๖๑ : บย.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน ประจําปE ๒๕๖๑ ท่ีได�ปรับปรุงตาม

ความเห็นของท่ีประชุม กสทช. แล�ว ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การจัดทําตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน ประจําปE ๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕:  การพิจารณาต�อสัญญาจ-างรองเลขาธิการ กสทช. และผู-เช่ียวชาญพิเศษ :บย. 
  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว:า เนื่องจากขณะนี้อยู:ในระหว:างกระบวนการสรรหา 
กรรมการ กสทช. ชุดใหม: ดังนั้น เพ่ือมิให�บังเกิดความเสียหายแก:ราชการและให�
การบริหารงานของสํานักงาน กสทช. เปbนไปอย:างต:อเนื่อง จึงมีมติอนุมัติให�ขยาย
ระยะเวลาสัญญาจ�างพนักงานประเภทตําแหน:งบริหาร ตําแหน:งรองเลขาธิการ 
(ระดับ บ.๑) สํานักงาน กสทช. จํานวน ๓ ราย ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ออกไปอีก ๑ ปE 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๕  เรื่อง การพิจารณาต:อสัญญาจ�างรองเลขาธิการ กสทช. และ
ผู�เชี่ยวชาญพิเศษ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖:   โครงการก�อสร-างและตกแต�งภายในอาคาร สํานักงาน กสทช. แห�งใหม� : พย. 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว:าโดยท่ีพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ฉบับท่ี ๒ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ได�กําหนดให�มีกรรมการ กสทช. ๗ ท:าน ซ่ึงจะต�องมีการปรับปรุง
โครงสร�างองค!กรใหม:  รวมท้ังขณะนี้อยู:ในระหว:างกระบวนการสรรหากรรมการ 
กสทช. ชุดใหม: ดังนั้น ในการดําเนินการปรับปรุงผังการก:อสร�างและตกแต:ง
ภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห:งใหม: เพ่ือให�เปbนไปตามพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐  ให�มีความเหมาะสมและสอดคล�องกับ
โครงสร�างองค!กรใหม: จึงให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอ กรรมการ กสทช. ชุดใหม: 
เปbนผู�พิจารณาต:อไป ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ชนะการประกวด
ราคาเพ่ือทราบผลการพิจารณาดังกล:าวข�างต�น และก:อนครบกําหนดการยืนราคา 
๑๘๐ วัน ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ชนะการประกวดราคาให�ทราบ
ล:วงหน�าอีกครั้งหนึ่งว:า หากผู�ชนะการประกวดราคายังมีความประสงค!ท่ีจะ
ดําเนินการต:อไป ขอให�มีหนังสือแจ�งยืนยันราคาให�สํานักงาน กสทช. ทราบด�วย 
   

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง โครงการก:อสร�างและตกแต:งภายในอาคาร สํานักงาน กสทช. แห:งใหม: 

 



๕๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖    :  เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมูนิเคช่ัน จํากัด ขออนุญาตขยายขอบเขต

การใช-งานเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน หมายเลข ๑๒๔๒ และขอให-บริษัท ทรู 
อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด บริษัท เรียล มูฟ จํากัด  และ บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุIป จํากัด 
ใช-เลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๔๒ ร�วมกับบริษัท ทรู มูฟ 
เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมูนิเคช่ัน จํากัด : จท. 
 

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

   ๑. อนุมัติให�บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด ขยายขอบเขต
การใช�งานเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น หมายเลข ๑๒๔๒ ให�ครอบคลุมท้ังลูกค�า
ธุรกิจและลูกค�าท่ัวไป 

   ๒. อนุมัติให�บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
และบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ใช�งานเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๒๔๒ ร:วมกับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที ่ ๖.๑  เรื ่อง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด           
ขออนุญาตขยายขอบเขตการใช�งานเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น หมายเลข ๑๒๔๒ 
และขอให�บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด บริษัท เรียล มูฟ จํากัด
และบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๒๔๒ ร:วมกับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ : บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด ขออนุญาตขยายขอบเขตการใช-งาน

เลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน หมายเลข ๑๒๓๙ และขอให-บริษัท ทรู มูฟ เอช       
ยูนิเวอร�แซล คอมมูนิเคช่ัน จํากัด  บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู 
วิช่ันส� กรุIป จํากัด ใช-เลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๓๙ 
ร�วมกับบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด : จท. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
   ๑. อนุมัติให�บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด ขยายขอบเขตการใช�งาน      

เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น หมายเลข ๑๒๓๙ ให�ครอบคลุมท้ังลูกค�าธุรกิจและ
ลูกค�าท่ัวไป 

   ๒. อนุมัติให�บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด บริษัท เรียล มูฟ 
จํากัด และบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๒๓๙ ร:วมกับบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด 

 



๕๑ 
 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระที่ ๖.๒  เรื ่อง บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด ขออนุญาตขยาย
ขอบเขตการใช�งานเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น หมายเลข ๑๒๓๙ และขอให�บริษัท 
ทรู มูฟ เอช  ยูนิเวอร!แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด  บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และ
บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 
๑๒๓๙ ร:วมกับบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด 

 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑          

ให�ท่ีประชุมทราบ พร�อมกล:าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล:าวปHดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.         

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


