
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
___________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ท าหน้าที่ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ กรรมการ  
๓. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๕. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๖.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ ติดภารกิจ 
๒. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์ ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส่วน  
   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์  ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
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 ๒ 
 

๖. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี       นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักสื่อสารองค์กร 
๑๐. นางสาวนภาภรณ์  ล้ออัศจรรย์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 

ผู้ชี้แจง 
๑.   นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถี่ 
๒. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๓. นางสุพินญา  จ าปี ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๔.  นายจาตุรนต์  โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ๑ 
๕. นางธีตานันตร์  สีวะรา ผู้อ านวยการส่วน ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากร

โทรคมนาคม 
๖. นายโสรัจจ์  ศรีพุฒ ผู้อ านวยการส่วน ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๗. นายกฤษฎิ์  สุขโสต ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของส านักงาน กสทช. 
  ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
  
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. ในช่วงเช้าของวันนี้ (วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑) ประธาน กสทช. ได้ไปร่วม
ในพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 
2018 “โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน : Thailand Big Data” ซึ่งกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี และส านักงาน กสทช. ได้
ร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุน โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็น
ประธานเปิดงาน  และขอขอบคุณ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ 
ทีไ่ปร่วมกิจกรรมดังกล่าว  



 ๓ 
 

๒. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑  ประธาน กสทช. เป็นประธานเปิดการ
ประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ  International Symposium on 
Converging  Technologies   &  Disruptive Communications – Moving 
Forward 2561   ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
เชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีประธาน กสทช. ของประเทศแคนาดา 
เข้าร่วมงานด้วย นอกจากนี้ เลขาธิการ กสทช. ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาฯ ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก  และขอขอบคุณ กสทช. ประวิทย์ฯ 
ที่ไปร่วมงาน  

๓. เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. พร้อมด้วยผู้บริหารส านักงาน 
กสทช. ได้ให้การต้อนรับ Mr.Ioane Koroivuki ผู้อ านวยการภูมิภาคเอเซีย
และแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึ่งเข้าพบเพ่ือ
เยี่ยมคารวะ รวมทั้งได้หารือประเด็นที่ส านักงาน กสทช. เป็นหน่วยงาน
อ านวยการในนามของรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงาน กสทช. จะได้จัด
ประชุมเพ่ือก าหนดบทบาทการท างานต่อไป 

๔. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. พร้อมด้วยเลขาธิการ 
กสทช. ได้ให้การต้อนรับ Mr.Katsuya Watanabe รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกิจการภายในและสื่อสารของญี่ปุ่น (MIC) และคณะ เนื่องในโอกาส
เข้าพบเพ่ือเยี่ยมคารวะและขอบคุณส าหรับความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น โดยจะจัดงานร่วมกัน “Workshop on Future 
of ICT Application for 5G and beyond” ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ณ  โรงแรม St.Regis Bangkok และหารือความร่วมมือกันหลาย
ประเด็นรวมทั้งการทบทวนบันทึกความตกลง (MoU) และได้เชิญไปติดตาม        
ความก้าวหน้า Full trial ในการท า ๕G ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
และ เลขาธิการ กสทช. จะได้เดินทางไปลงนามใน Letter of Intent  (LoI) กับ
กระทรวงกิจการภายในและสื่อสารของประเทศญี่ปุ่น 

๕. เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช.พร้อมด้วย กสทช. รศ. 
ประเสริฐฯ กสทช. ประวิทย์ฯ และ เลขาธิการ กสทช. ได้เข้าร่วมพิธีการช าระเงิน
ประมูลคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม  ย่าน ๑๘๐๐ MHz งวดที่ ๑ ของ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด จ านวน ๖,๖๙๓,๓๘๕,๐๐๐ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของราคาประมูลสูงสุด และในวันนี้จะมีวาระการ         
ขอรับใบอนุญาตของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ด้วย 

 
มติที่ประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
 
 



 ๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒     :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ :   รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๕ กันยายน  ๒๕๖๑  

  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๕ กันยายน 

๒๕๖๑ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  :  รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๒ กันยายน  

๒๕๖๑   
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๒ กันยายน  
๒๕๖๑ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ    

 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการด าเนินงาน  
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพื่อทราบ 

 

เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จ านวน 
๑ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่   

๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ : ปส. ๑ 
  
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙  ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ของผู้ยื่นต่ออายุ
การทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่ามีการ
ออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๒๐๔ สถานี ตาม
เอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จ านวน ๑๕๒ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จ านวน ๔๒ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน    จ านวน ๑๐ สถานี 
 
 
 



 ๕ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเรื่องการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงว่าผมได้แสดงความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมี
การประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่ องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะ
เวลานาน โดยมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด 
โดยเฉพาะส าหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้น
เมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่น
ความถี่ออกไปด้วย จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการ
ก ากับดูแลที่ชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
บริการทางธุรกิจ ให้มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการ หรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๑๘/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ 
๑๖๕๐/๒๕๖๑ (ระหว่างบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช.          
ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑  เลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และส านักงาน กสทช.            
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และ กสท. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔)   : มส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย
เห็นชอบให้อุทธรณ์ค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๑๘/๒๕๕๘ คดี
หมายเลขแดงที่ ๑๖๕๐/๒๕๖๑  (ระหว่างบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ 
กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  เลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และส านักงาน กสทช.          
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และ กสท. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔)  ตามแนวทางการจัดท าค าอุทธรณ์ ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

        
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๑๘/๒๕๕๘ 
หมายเลขแดงที่ ๑๖๕๐/๒๕๖๑ (ระหว่างบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  ผู้ฟ้องคดี 
กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  เลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และส านักงาน 
กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และ กสท. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔)   

 ๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 



 ๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๒๒/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ 
๑๖๕๑/๒๕๖๑  (ระหว่างบริษัท ทรู โฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช.      
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  เลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๓ และ กสท. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) : มส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย
เห็นชอบให้อุทธรณ์ค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่  ๒๐๒๒/๒๕๕๘         
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๕๑/๒๕๖๑  (ระหว่างบริษัท ทรู โฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด ผู้ฟ้อง
คดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  เลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และส านักงาน 
กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และ กสท. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔)  ตามแนวทางการจัดท าค าอุทธรณ์ 
ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที ่ ๕.๑.๒  เรื่อง ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๒๒/๒๕๕๘ 
คดหีมายเลขแดงที่ ๑๖๕๑/๒๕๖๑ (ระหว่างบริษัท ทรู โฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด  ผู้ฟ้องคดี 
กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  เลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และส านักงาน 
กสทช.   ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และ กสท. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) 

 ๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓: ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๒๓/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ 

๑๖๕๒/๒๕๖๑ (ระหว่างบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด  ผู้ฟ้องคดี 
กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  เลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และส านักงาน 
กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และ กสท. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) : มส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย
เห็นชอบให้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๒๐๒๓/๒๕๕๘ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๕๒/๒๕๖๑  (ระหว่างบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด   
ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  เลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และส านักงาน 
กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และ กสท. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ) ตามแนวทางการจัดท าค าอุทธรณ์
ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

        
 
 
 



 ๗ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที ่๕.๑.๓ เรื่อง ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๒๓/๒๕๕๘ 
คดหีมายเลขแดงที่ ๑๖๕๒/๒๕๖๑ (ระหว่างบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค  (ทีเอ็นเอ็น) 
จ ากัด  ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  เลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
และส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และ กสท. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔: ค าสั่งก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา  (คดีปกครอง
หมายเลขด าที่ ๖๑๓/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๗๐๗/๒๕๕๘) : มส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ       
โดยเห็นชอบให้อุทธรณ์ค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาใน
คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๖๑๓/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๗๐๗/๒๕๕๘  ให้ทุเลาการ
บังคับตามมติของ กสท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ที่ให้ก าหนดค่าปรับทางปกครองวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมี
ค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน  ตามแนวทางการจัดท าค าอุทธรณ์ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

        
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๔  เรื่อง ค าสั่งก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการ
พิพากษา (คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๖๑๓/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๗๐๗/๒๕๕๘) 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๕ :  กองทัพบกแจ้งขอยกเลิกสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้ 
                                  คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดจิิตอลกับบริษัท  แบงกอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง 

จ ากัด : จส.  
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการบอกเลิกสัญญาให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

ระหว่างกองทัพบก ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
กับบริษัท แบงกอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด ผู้ใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  

๒. ให้กองทัพบกมีหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ให้บริษัท แบงกอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด ทราบ ไม่น้อยกว่า 
๓๐ วันก่อนเลิกสัญญา 

  



 ๘ 
 

หมายเหตุ             ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง กองทัพบกแจ้งขอยกเลิกสัญญาเช่าใช้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลกับ
บริษัท แบงกอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖:   การด าเนินการเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล : จส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบผลการด าเนินการเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตเพ่ือให้บริการ

โครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ดังนี้ 
๒.๑ ให้กองทัพบก กรมประชาสัมพันธ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ โดยเคร่งครัด 
ทั้งนี้ ให้จัดส่งรายงานผลการด าเนินการเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่
ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลให้ส านักงาน กสทช. ทุกเดือน 
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป  

๒.๒ ให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ โดยเคร่งครัด 
ทั้งนี้ ให้จัดส่งรายงานผลการด าเนินการเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์  
ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลให้ส านักงาน กสทช. ทุกเดือน 
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป พร้อมทั้งให้ด าเนินการบ ารุงดูแลรักษา
และปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและต้องสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กสทช. ก าหนด 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที ่๕.๑.๖ เรื่อง การด าเนินการเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้
คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 ๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
 



 ๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ :  การด าเนินการกรณีผู้รับใบอนุญาตไม่น าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการน าส่งเงิน
รายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ : มส.  ชส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ         
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ที่ไม่น าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้น าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม           
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากได้รับหนังสือ พร้อมแจ้ง
ผลทางกฎหมาย กรณีหากไม่ด าเนินการจะต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้ น ๓ 
ตามมาตรา ๕๗ (๓) และมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

 อนึ่ง กสทช.ประวิทย์ฯ ขอเปิดเผยความเห็น โดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่ง
ให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง การด าเนินการกรณีผู้รับใบอนุญาตไม่น าส่งเงินรายปี
เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
น าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
๓. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน 

๒๕๖๑ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๗ 
ดังนี้ 
“ผมเห็นชอบต่อข้อเสนอที่ให้ส่งเรื่องนี้หารือคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย กสทช. ในทั้งสองประเด็นตามความเห็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า โทษปรับทางปกครองชั้น ๓ กสทช. จะตักเตือน
ผู้กระท าความผิดโดยไม่ลงโทษปรับได้หรือไม่ ทั้งนี้ ในความเห็นของผม การกระท าใด
ที่กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนแล้วว่าถือเป็นความผิดที่มีโทษ เมื่อเกิดกรณี
ดังกล่าวขึ้น ผู้มีอ านาจหน้าที่ก็ย่อมด าเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติได้เลย 
โดยไม่จ าเป็นต้องมีการเตือน เนื่องจากเป็นเรื่องที่กฎหมายก าหนดไว้ชัดเจน
แล้ว และผู้เกี่ยวข้องต่างก็รับทราบอยู่แล้ว โดยส าหรับกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต



 ๑๐ 
 

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ไม่น าส่งเงินรายปีเข้ากองทุน
วิจัยและพัฒนาฯ ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น บทบัญญัติมาตรา ๖๐ 
แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องระวางโทษปรับทาง
ปกครองชั้น ๓ ซึ่งตามมาตรา ๕๗ บัญญัติว่า ระวางโทษชั้นดังกล่าวคือปรับตั้ง
แต่ห้าแสนบาท แต่ไม่เกินห้าล้านบาท ส่วนมาตรา ๖๒ ก็บัญญัติไว้ว่า “ให้
ส านักงานเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดที่มีโทษทาง
ปกครองเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง...” กรณี
พบการฝ่าฝืนในเรื่องนี้ ส านักงาน กสทช. จึงควรปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ คือ
รวบรวมข้อเท็จจริงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาโทษ จากนั้นก็แจ้งโทษไป
ยังผู้รับใบอนุญาตที่ปฏิบัติฝ่าฝืนได้เลย โดยไม่ต้องมีหนังสือเตือนไปก่อน ซึ่งใน
ข้อเท็จจริงจะเท่ากับเป็นการเตือนครั้งที่ ๓ แล้ว และส่งผลในลักษณะเป็นการ
ผ่อนผันโทษไปโดยปริยาย ส่วนการที่จะอ้างว่าเพราะไม่ได้แจ้งเตือนจึงไม่
ลงโทษนั้นยิ่งไม่ถูกต้อง” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : กรณีบริษัท สุขทรรศน ์จ ากัด ช่องรายการ S Channel โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
 ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ : บส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดย
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั ่งทางปกครองตักเตือน 
บริษัท สุขทรรศน์ จ ากัด ช่องรายการ S Channel ให้ระงับการกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง JANJIRA HAIR 
RESURRECTING ACTIVES TONIC และผลิตภัณฑ์น้ ามันงาด าสกัดเย็น 
(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรานิโกะ) COLD PRESS BLACK SESAME OIL DIETARY 
SUPPLEMENT PRODUCT) (NIKO BRAND) เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๑๔๑๕๓-
๑-๐๒๖๓ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการ       
จูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความ
เข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง            
โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ 
(๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ .  ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑   

 



 ๑๑ 
 

 
ทั้งนี้ หากบริษัท สุขทรรศน์ จ ากัด ช่องรายการ S Channel ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่
ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที ่๕.๑.๘  เรื่อง  กรณีบริษัท สุขทรรศน์ จ ากัด ช่องรายการ S Channel 
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... 
ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ : ปส. ๒ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการ
รวบรวมและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่
ระยะเวลาตามข้อ ๙ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้สิ้นสุดลง (ขยายถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที ่๕.๑.๙  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณารา่งประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการโทรคมนาคม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๙๙ ของบริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) และการใช้งานเลขหมายโทรศัพทแ์บบสั้น หมายเลข ๑๒๙๙ 
ต่อเนื่อง ของส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ : จท. 

 
  



 ๑๒ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑.  อนุมัติให้รับคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๙๙ ของ
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป  

 ๒. อนุญาตให้ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ใช้งานเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น หมายเลข ๑๒๙๙ ต่อเนื่องจากบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม
พิจารณาค าขอและค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ตามข้อ ๗๗ (๒) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  
ทั้งนี้ ให้ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปฏิบัติตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร่งครัด
ต่อไป  

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก  หมายเลข 
๑๒๙๙ ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และการใช้งานเลขหมายโทรศัพทแ์บบสั้น 
หมายเลข ๑๒๙๙ ต่อเนื่อง ของส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 
๔ หลัก : จท.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร 
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๑๖ ให้แก่บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากัด ทั้งนี้ ให้บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร่งครัดต่อไป  

 
หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จ ากัด  ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น   
๔ หลัก : จท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร 
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๑๗ ให้แก่บริษัท สยามคูโบต้า              
ลีสซิ่ง จ ากัด  ทั้งนี้ ให้บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จ ากัด  ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร่งครัดต่อไป  

 
หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จ ากัด  ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : บริษัท เดอะบางกอก เรซิเดนซ์ ๘๘ จ ากัด  ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์

แบบสั้น ๔ หลัก : จท.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร 
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๑๙ ให้แก่บริษัท เดอะบางกอก         
เรซิเดนซ์ ๘๘ จ ากัด ทั้งนี้  ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร่งครัดต่อไป                    

 
หมายเหตุ                  ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง  บริษัท เดอะบางกอก เรซิเดนซ์ ๘๘ จ ากัด ขอรับ
การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บริษัท ไอ.แอล.เอส จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก : 

จท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร 
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๒๐ ให้แก่บริษัท ไอ.แอล.เอส จ ากัด 
ทั้งนี้ ให้บริษัท ไอ.แอล.เอส จ ากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์            
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร่งครัดต่อไป  

 



 ๑๔ 
 

หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท ไอ.แอล.เอส จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด  ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก : 
จท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร 
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๒๔ ให้แก่บริษัท เพาเวอร์บาย 
จ ากัด  ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร่งครัดต่อไป  

 
หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด  ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : การพิจารณาค าขอลดหรือยกเว้นค่าบริการส าหรับการใช้บริการเลขหมาย

โทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๐๖ ของส านักงานประกันสังคม : จท.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้ยกเว้น
ค่าบริการส าหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 
๑๕๐๖ ของส านักงานประกันสังคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การลดหรือยกเว้น
ค่าบริการส าหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๗  เรื่อง การพิจารณาค าขอลดหรือยกเว้นค่าบริการ
ส าหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๐๖ 
ของส านักงานประกันสังคม 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
 
 
 



 ๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของบริษัท คมน์ จ ากัด 
: ปท. ๒ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.  อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งแก่บริษัท คมน์ จ ากัด 

เพ่ือให้บริการวิทยุสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Radio over Internet 
Protocol - RoIP) ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปี   

๒. อนุมัติในหลักการให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการวิทยุสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Radio 
over Internet Protocol - RoIP) โดยให้เช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับ
ใบอนุญาตรายอ่ืน เพ่ือให้บริการได้ตามกระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ
ตามประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic 
License)   

   
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๘  เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง 
ของบริษัท คมน์ จ ากัด   

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว่า ขอฝาก
ส านักงาน กสทช. ปรับปรุงประกาศ กทช. ในเรื่องเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ให้สอดคล้องกับหลักการตามที่กฎหมาย 
(พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗) 
ก าหนด นั่นคือ ส าหรับการประกอบกิจการประเภทที่หนึ่ง เมื่อผู้ประสงค์จะ
ประกอบกิจการได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบแล้ว “คณะกรรมการต้องออก
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการได้” ดังนั้น แท้จริงแล้ว การประกอบกิจการ
ประเภทที่หนึ่งควรเป็น automatic licence ทั้งหมด 

๓. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙:บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ MHz : ปท. ๑ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ MHz ซึ่งเป็นการปรับปรุง
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม เลขที่ NBTC/FREQ/TEL/



 ๑๖ 
 

๕๕/๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒) ทั้งนี้ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๖๑ และสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๗๖      

๒. อนุญาตให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ MHZ  ความถี่ช่วง ๑๗๔๐-๑๗๔๕ MHz คู่กับ 
๑๘๓๕ - ๑๘๔๐ MHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile Service) 
เพ่ือให้บริการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ ย่าน ๑๘๐๐ MHz ตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ใบอนุญาตเลขที่ ๓ก/๕๑/๐๐๓   

๓. อนุมัติเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน ๑๘๐๐ MHz และเงื่อนไขการ
อนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ในส่วนที่แก้ไข
เพ่ิมเติมของบริษัทฯ  

๔. เมื่อบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ได้ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่
เรียบร้อยแล้ว และการอนุญาตมีผลนับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ บริษัทฯ 
จึงจะมีสิทธิในการใช้งานคลื่นความถ่ีช่วง ๑๗๔๐ - ๑๗๔๕ MHz และ ๑๘๓๕ - 
๑๘๔๐ MHz ที่ประมูลได้ โดยบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) จะต้องยุติการใช้งานคลื่นความถี่ช่วง ๑๗๔๐ - ๑๗๔๕ MHz และ  
๑๘๓๕ - ๑๘๔๐ MHz ดังกล่าวโดยทันที นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป         
ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) เพ่ือทราบด้วย 

 
หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช.  วาระที่ ๕.๒.๙  เรื่อง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ MHz 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง : ปท. ๑ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง  ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง แก่
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 
๑๕ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ ทั้งนี้ โดยก าหนดเงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกจิการโทรคมนาคมรายอ่ืนที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน  

 
 
 



 ๑๗ 
 

หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๐  เรื่อง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่าย
เป็นของตนเอง 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑: บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง : ปท. ๑ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้บริษัท 
แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์  จ ากัด  ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เลขที่ ๒ก/๕๒/๐๐๑ โดยให้มี
ผลนับจากวันที่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้รับ
ใบอนุญาตจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวริ์คส์ จ ากัด  ขอยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒: พิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดี 
                              หมายเลขด าที่ ๑๘๐๒/๒๕๖๑ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จ ากัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) : มท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลางเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดี

หมายเลขด าที่ ๑๘๐๒/๒๕๖๑ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี)  

๒. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากระยะเวลาที่จะยื่นอุทธรณ์จะครบก าหนด
ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงยังมีระยะเวลาที่จะพิจารณาเรื่องนี้หากมีข้อมูล
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง และให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาอีกครั้งต่อไป 

 
 



 ๑๘ 
 

หมายเหตุ                  ๑.  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๒ เรื่อง  พิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว
ก่อนการพิพากษา ในคดีหมายเลขด าที่ ๑๘๐๒/๒๕๖๑  ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓: ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐ - ๘๙๕ / ๙๓๕ – ๙๔๐ MHz : คณะท างาน
จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตฯ  วท.  

 
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐-
๘๙๕ / ๙๓๕ – ๙๔๐ MHz ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ทั้งนี้ โดย
ให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงข้อ ๑๗ ของร่างประกาศดังกล่าวก่อน
น าไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

  ๑.๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกับผู้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ใช้งานคลื่นความถ่ีย่าน ๘๕๐ MHz ในช่วง ๘๓๙ – ๘๔๔ / ๙๔๘-๙๘๙ 
MHz อยู่เดิม ผู้รับใบอนุญาตอาจใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวในการให้บริการ
แทนคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ในระหว่างที่
มีการสร้างโครงข่ายส าหรับคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz แต่ทั้งนี้ไม่เกิน
ระยะเวลา ๒ ปี  

  ๑.๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งแผนการใช้งานคลื่นความถี่ของการใช้งานคลื่น
ความถี่ย่าน ๘๕๐ MHz และย่าน ๙๐๐ MHz ให้ส านักงาน กสทช. ทราบ
เป็นการล่วงหน้า 

๒. เห็นชอบแนวทาง กระบวนการ และระยะเวลาในการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐-๘๙๕ / ๙๓๕ – ๙๔๐ MHz 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศ
ดังกล่าวไปด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนน าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป 

๓. เห็นชอบกรอบเวลาการด าเนินการประมูลคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม 
ย่าน ๘๙๐ - ๘๙๕ / ๙๓๕ – ๙๔๐ MHz ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช.  วาระที่ ๕.๒.๑๓  เรื่อง  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรบักิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐ - ๘๙๕ / ๙๓๕ – 
๙๔๐ MHz 



 ๑๙ 
 

ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๑ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.       

 
 

 


