
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังที่ ๑๘/๒๕๖๒ 
วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห,องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

___________________________ 
 
ผู,ผู,เข,าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ   
๒. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ  
๓. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๔. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ   
๕.    นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๖.  นายฐากร  ตัณฑสิทธ์ิ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู,ไม�เข,าประชุม 
 

๑. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! ติดภารกิจไปต5างประเทศ    
 
ผู,เข,าร�วมประชุม 
 

๑. พลตํารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กสทช. 
 
เจ,าหน,าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก7กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส5วน  
   รักษาการในตําแหน5งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส5วน  
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม     
๔. นายขจรศักดิ์  ทานานนท! ผู�อํานวยการส5วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางนภาพร  เก5งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖.   นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๗. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๙. นางสาวนลินทิพย!  เลิศไพบูลย! นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาวพยุงทรัพย!  เรืองสม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ5มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ชี้แจง 
 

๑. นายเสน5ห!  สายวงศ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี และรักษาการในตําแหน5ง 
  ผู�อํานวยการสํานักกิจการดาวเทียมสื่อสาร 
๒. นางสาวสุภัทรา  กฤตยาบาล ผู�อํานวยการสํานักค5าธรรมเนียมและอัตราค5าบริการในกิจการ
  โทรคมนาคม    
๓. นางสาวสรินทร!  อัศดรศักดิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง         
  สํานักค5าธรรมเนียมและอัตราค5าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๔. นายเชาวน!เนตร  บุญไชย เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง   
  สํานักค5าธรรมเนียมและอัตราค5าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๕. นางสาวประไมย!พร  ปทุมลักษณ! นิติกรปฏิบัติการระดับต�น    
  สํานักค5าธรรมเนียมและอัตราค5าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๖. นางสาวพรพรรณ!  ดุลยกาญจน! วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักกิจการดาวเทียมสื่อสาร 
๗. นายสุภพล  จรูญวณิชกุล วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง   
  สํานักบริหารคลื่นความถ่ี    
 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล5าวเปEดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   : เร่ืองท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 
 ๑. เม่ือวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เปGนวันคล�ายวันสถาปนา กสทช. ครบรอบ ๘ ปH      
ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได�จัดพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวงฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย! และพิธีบําเพ็ญกุศล
ทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ! พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู5หัว/
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร /จอมพล สมเด็จ
พระราชปEตุลา บรมพงศาภิมุข เจ�าฟPาภาณุรังษีสว5างวงศ! กรมพระยาภาณุพันธุวงศ!วรเดช และพลเอก    



๓ 
 

พระเจ�าบรมวงศ!เธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ณ อาคารหอประชุม สํานักงาน กสทช. ขอขอบคุณ
กรรมการ กสทช. ทุกท5านที่เข�าร5วมพิธีฯ ในวันดังกล5าว ทั้งน้ี สํานักงาน กสทช. ได�มีการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการสํานักงาน กสทช. ซ่ึงมีหน5วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาร5วมแสดงความยินดีและร5วมสมทบ
กองทุนสวัสดิการสํานักงาน กสทช. รวมเปGนเงินทั้งสิ้น ๒๙๓,๐๐๐ บาท 
               ๒. เมื ่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เปGนประธานในพิธี
ทําบุญตักบาตรข�าวสารอาหารแห�งแด5พระสงฆ! จํานวน ๗๐ รูป เนื่องในโอกาสวันคล�ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม)  
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย! สํานักงาน กสทช. 
               ๓. เม่ือวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. พร�อมด�วยผู�บริหารสํานักงาน 
กสทช. ได�ไปร5วมพิธีทําบุญตักบาตรข�าวสารอาหารแห�งแด5พระสงฆ!และสามเณร จํานวน ๔๘๙ รูป 
ณ ท�องสนามหลวง และในช5วงเย็นสํานักงาน กสทช. ได�มอบหมายให�รองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน! 
วิริยะศิริกุล) ไปร5วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม และร5วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน�อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ   
               ๔. เมื่อวัน ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เปGนประธานในพิธี     
ตั้งเสาเอก เสาโท ณ สถานที่ก5อสร�างอาคารสํานักงาน กสทช. แห5งใหม5 ถนนรัตนาธิเบศร! อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี โดยมีเลขาธิการ กสทช./รองเลขาธิการ กสทช./ผู�บริหาร และพนักงานสํานักงาน กสทช.เข�า
ร5วมพิธี 
               ๕. เปGนเร่ืองที่น5ายินดีสําหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร5งใสในการ
ดําเนินงานของหน5วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปHงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสํานักงาน กสทช. (ประเมินปHแรก) โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ได�ประกาศผลการประเมิน
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ สํานักงาน กสทช. ได�คะแนนคิดเปGนร�อยละ ๙๔.๗๑ อยู5ในระดับ A 
เปGนอันดับท่ี ๑ ของกลุ5มหน5วยงานของรัฐอ่ืนๆ จากหน5วยงาน ๒๘ หน5วยงาน และเปGนอันดับที่ ๔๐ ของประเทศ 
จากหน5วยงานของรัฐ ๘,๒๙๙ หน5วยงาน ที่เข�าร5วมการประเมิน จึงขอขอบคุณท5านเลขาธิการ กสทช. และ
พนักงานทุกท5านท่ีได�ร5วมมือร5วมใจกันในการปฏิบัติตามตัวชี้วัดและผลักดันจนประสบผลสําเร็จเปGนอย5างดี 
 ๖. วันนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม กสทช. แล�ว จะไปลงนามถวายพระพร
และนําแจกันดอกไม�ไปถวายหน�าพระฉายาลักษณ! สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ! สภากาชาดไทย หากกรรมการ กสทช. 
ท5านใดไม5ติดภารกิจขอเชิญไปร5วมได� 
               ๗. ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สํานักงาน กสทช. กําหนดจัดพิธีถวายผ�ากฐิน
พระราชทาน ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญท5านกรรมการ กสทช. 
เข�าร5วมพิธี นอกจากนี้ ยัง มีเรื่องความคืบหน�าเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. .... ขอให�เลขาธิการ กสทช. ได�ชี้แจงให�ท่ีประชุมทราบ 
 เลขาธิการ กสทช. ได�ขออนุญาตท่ีประชุมชี้แจงเพ่ิมเติมเร่ืองพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. .... ว5าสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
ในวันอังคารท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งน้ี สํานักงาน กสทช. ได�รับการประสานให�ไปช้ีแจงในวันดังกล5าว    
 
มติท่ีประชุม             รับทราบเร่ืองตามท่ีประธาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แจ�งให�ที่ประชุมทราบ   



๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ วันศุกร�ที่ ๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๗/๒๕๖๒ วันศุกร!ท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระที่ ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑๗/๒๕๖๒ วันศุกร�ที่ ๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑๗/๒๕๖๒ วันศุกร!ที่ ๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
 
ระเบียบวาระที่ ๔   : เร่ืองเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติหน,าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร,าง

ศูนย�การเรียนรู,ของสํานักงาน กสทช. ระหว�างเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
: คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ วย. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและ

สร�างศูนย!การเรียนรู�ของสํานักงาน กสทช. ระหว5างเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
ทั้งนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว5าด�วยการแต5งตั้ง การปฏิบัติหน�าที่ 
และการจ5ายค5าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
 และที่แก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒ : ทท. ดท. มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต5งตั้งเจ�าพนักงานผู�ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓  : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู,กระทําความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 
: คส. 

 
 



๕ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข�อง ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการบังคับ
ใช�กฎหมายกับผู�กระทําความผิดโดยเคร5งครัดต5อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔  : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข,อมูล ณ วันท่ี ๒๔ 
 กันยายน ๒๕๖๒ : ปส.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข�อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 

 ๑. สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได�รับอนุญาต ๑ นิติบุคคล 
๑ สถานี ระหว5างวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
รวมทั้งสิ้นจํานวน  ๕๐ สถานี ได�แก5    
๑.๑ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน   ๔๓  สถานี  
๑.๒ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน     ๔  สถานี  
๑.๓ ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน     ๓  สถานี  

๒. สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว5า ๑ สถานีข้ึนไป ข�อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๕ นิติบุคคล จํานวน ๓๙ สถานี 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต5อเร่ืองการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงว5า ขอยืนยันความเห็นตามที่ได�เคยย้ํามาหลายคร้ังแล�วว5า 
จําเปGนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเร่ืองการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เน่ืองจากเปGนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปGนระยะ
เวลานาน โดยที่มีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเร่ือยๆ อย5างไร�จุดสิ้นสุด 
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปGนการเฉพาะว5าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังน้ัน
เม่ือมีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเปGนการต5ออายุการใช�คลื่น
ความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล5าว
อย5างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปjญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับ
ดูแลให�มีความกระชับและชัดเจน เพื่อให�ตอบสนองต5อเปPาหมายตามเจตนารมณ!
ของกฎหมายองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ โดยเฉพาะสําหรับการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจนั้น ควรมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน เพ่ือเดินหน�าสู5การจัดสรรคลื่นความถ่ี
อย5างถูกต�องเหมาะสมต5อไป 



๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕  : การเปลี่ยนแปลงผู,อํานวยการสถานีของผู,ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๓ สถานี : ปส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุ 

กระจายเสียง จํานวน ๓ สถานี ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง ก่ิงกาญจน! เรดิโอ เน็ตเวิร!ค โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด   

ก่ิงกาญจน! เรดิโอ เน็ตเวิร!ค 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง เครือข5ายชุมชนเทศบาลเมืองลุง โดยกลุ5มคนเครือข5าย

ชุมชนเทศบาลเมืองพัทลุง  
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงจากพยัคฆภูมิ โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด พยัคฆภูมิ

แอดเวอร!ไทซ่ิง   
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖  :  สรุปผลการเข,าร�วมประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับการโยกย,ายคลื่นความถ่ี ๗๐๐ MHz 
 ของกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ือรองรับระบบ ๔G/๕G และ
 เย่ียมชมสถานีส�งสัญญาณโทรทัศน� ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร : ทบ.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการเข�าร5วมประชุมทางวิชาการเก่ียวกับการโยกย�าย

คลื่นความถ่ี ๗๐๐ MHz ของกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพื่อ
รองรับระบบ ๔G/๕G และเยี่ยมชมสถานีส5งสัญญาณโทรทัศน! ระหว5างวันที่ 
๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว5า ข�อมูลทางวิชาการเก่ียวกับการโยกย�ายคล่ืน

ความถ่ี ๗๐๐ MHz มีข�อมูลที่น5าสนใจ ดังนี ้๑) ในการจัดสรรคลื่นความถ่ี ๗๐๐ MHz 
ของสหราชอาณาจักรได�มีการกําหนด Roll-out Obligation ว5าจะต�องครอบคลุม
ร�อยละ ๙๐ ภายในระยะเวลาเท5าใด และ ๒) ในการยุติทีวีดิจิตอลจะต�องมีการ
ประชาสัมพันธ! ดังนั้น ในกรณีประเทศไทย ถ�าหากคาดว5าจะเปEดให�บริการคลื่น
ความถ่ี ๗๐๐ MHz ในปH ๒๕๖๓ จะต�องเร5งวางแผนการประชาสัมพันธ!ในส5วน
การปรับเปลี่ยน ๓) ในส5วนของคลื่นความถ่ีย5าน C-Band ก็เช5นเดียวกัน คือจะไม5
สามารถนํามาใช�ได�ถ�าหากยังไม5มีการเตรียมการ ซ่ึงอาจจะใช�เวลาถึง ๒-๓ ปH 
ดังนั้น ถ�าหากประเทศไทยจะใช�คลื่นความถ่ีย5าน C-Band ก็ควรจะต�องดําเนินการ
ในลักษณะคล�ายคลึงกัน  

 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗  : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ�นันท�) 
 ไตรมาสที่ ๓ ประจําปJ ๒๕๖๒ : กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ!นันท!

ไตรมาสที่ ๓ ประจําปH ๒๕๖๒ ระหว5างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
จํานวน ๓ ท5าน ได�แก5 นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห! พลตรี ชัยณรงค! เชิดชู และ 
นายสุชาติ ขวัญเก้ือ ท้ังนี้  ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว5าด�วยการจ�าง         
ที่ปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู�ช5วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓        
ตามเอกสารท่ี กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘  : รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๒ ปJ ๒๕๖๒ : วท.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๒ ปH ๒๕๖๒ ซ่ึงสํานักงาน กสทช. 

ได�ดําเนินการตามข�อ ๑๓ ของประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการเพื่อปPองกันมิให�
มีการกระทําอันเปGนการผูกขาดหรือก5อให�เกิดความไม5ธรรมในการแข5งขันใน
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต5อเร่ืองรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๒   
   ปH ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑) ขอบคุณที่สํานักงาน กสทช. ได�ดําเนินการปรับปรุงแก�ไข

รายงานในบางประเด็นตามที่เคยได�ให�ข�อสังเกตไว� เช5น การเปลี่ยนหน5วยจาก 
“บาท/Kbps” เปGน “บาท/Mbps” และปรับข�อมูลในตลาด Termination 
ให�สมเหตุสมผล ๒) ควรปรับนิยามข�อมูลบริการโทรคมนาคมต5างๆ ให�ชัดเจนและ
ไม5แย�งกับสํานักอ่ืนที่เก่ียวข�อง เช5น นิยามของผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
(Active Mobile Subscriber) ที่ยังไม5ตรงกันระหว5างสํานัก วท. กับสํานัก จท. 
ทั้งนี้ควรจัดทําเปGนพจนานุกรมกลางที่ทุกสํานักสามารถใช�งานร5วมกันได� 
โดยอาจศึกษานิยามที่ใช�ในต5างประเทศประกอบ รวมท้ังมีการจัดทํา Focus Group    
กับผู�รับใบอนุญาต เพ่ือทําความเข�าใจเก่ียวกับแนวทางในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
ที่ชัดเจน ซ่ึงจะทําให�ได�เป�นข�อมูลกลางที่ทุกหน�วยทุกสํานักเข�าถึงได�และใช�
เป�นข�อมูลอ�างอิงอย�างสอดคล�องกัน ซึ่งจะสอดคล�องไปถึงรายงานที่ต�อง
รายงานต�อวุฒิสภาหรือต�อบุคคลภายนอกต�างๆ ด�วย ๓) ฐานข�อมูลโทรคมนาคม 
ยังไม�มีการปรับให�ครอบคลุมตามความเป�นจริงในป-จจุบันและสอดคล�องกับ
สภาพตลาดบริการโทรคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช5น ในกรณีของตลาดบริการ
โทรศัพท!ประจําที่ (Fixed Line) ซ่ึงผู�ให�บริการรายเดิมสิ้นสุดสัมปทานหรือยุติการ
ให�บริการลง และมีผู�ให�บริการรายใหม5เข�าสู5ตลาด แต5กลับไม5มีการเก็บข�อมูลของ
บริการ/ผู�ให�บริการรายใหม5 เนื้อหาท่ีเสนอมาจึงมีเพียงคร่ึงหน�า โดยไม5มีข�อมูล 
Market Share จํานวนผู�ให�บริการ และจํานวน Subscriber ของแต5ละราย ซ่ึงถือได�ว5า
เปGนข�อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญ ดังน้ัน สํานักงาน กสทช. ควรปรับปรุงฐานข�อมูลให�



๘ 
 

ครอบคลุมความเปGนจริงในปjจจุบัน ตลอดจนปรับรูปแบบของรายงานฉบับต�างๆ 
ว�าควรจะต�องมีข�อมูลพื้นฐานอะไรบ�าง เช�น จําเป�นต�องมีข�อมูลสภาพท่ัวไปของตลาด
ที่เกี่ยวข�อง เพื่อจะทําให�เห็นภาพรวมได�ทั้งหมด และควรมี Data Dictionary 
ที่อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับตัวแปรต5างๆ อย5างชัดเจน 

   
ระเบียบวาระที่ ๔.๙  : รายงานการมอบอํานาจช�วงให,ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด,านกิจการ

โทรคมนาคมแทน กสทช. ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒ : มท. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการมอบอํานาจช5วงให�ดําเนินคดีต5อศาลปกครองในด�านกิจการ
โทรคมนาคมแทน กสทช. ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จํานวน ๔ คดี ท้ังนี้ ตามมติ
ที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

    
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเปKนของตนเอง 
 ฉบับที่ ๘/๒๕๖๒ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ : ปท.๒  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม5มีโครงข5าย

เปGนของตนเอง ฉบับที่ ๘/๒๕๖๒ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต5อเร่ืองรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ที่ไม5มีโครงข5ายเปGนของตนเอง ฉบับที่ ๘/๒๕๖๒ ว5า สํานักงาน กสทช. 
ควรศึกษาวิเคราะห!สาเหตุการสิ้นสุดใบอนุญาต โดยเฉพาะในส5วนของการขาด 
ต5ออายุใบอนุญาต การละทิ้งใบอนุญาต การไม5ชําระค5าธรรมเนียม การไม5เปEด
ให�บริการ ว5ามีสาเหตุหลักเกิดจากอะไร 

 
ระเบียบวาระที่ ๕   : เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด,านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : พิจารณาคําร,องขอขยายระยะเวลาการย่ืนแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ
 วิทยุกระจายเสียงของห,างหุ,นส�วนจํากัด ประสพ ๒๐๑๓ มีเดีย สถานี PS เรดิโอ 
 (เฉลิมพระเกียติ ตําบลเช้ือเพลิง) รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๔๖ : ปส.  
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าที่ประธาน กสทช. กสทช. 
 พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการ
 พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
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 ๑. อนุญาตให�ขยายระยะเวลาการยื่น คําขอทดลองประกอบกิจการของ
ห�างหุ�นส5วนจํากัด ประสพ ๒๐๑๓ มีเดีย สถานี PS เรดิโอ (เฉลิมพระเกียติ 
ตําบลเชื้อเพลิง) รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๔๖ ทั้งนี้  ตามมาตรา 65 แห�ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยกําหนด
เง่ือนไขให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด ประสพ ๒๐๑๓ มีเดีย ดําเนินการภายใน ๓๐ วัน 
นับแต�วันที่ได�รับหนังสือแจ�งผลการพิจารณา ดังนี้ 

 ๑.๑ ยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 ๑.๒ ยื่นคําร�องขอหนังสือนําส�งตัวเพื่อทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของ

เคร่ืองส�งวิทยุกระจายเสียง  
 ๑.๓ ยื่นคําร�องขอออกอากาศชั่วคราวเพ่ือตรวจวัดแพร�แปลกปลอมของสถานี 
 ๑.๔ ยื่นคําร�องขอแก�ไขชื่อสถานีให�เหมาะสมกับประเภทการทดลองประกอบ

กิจการ เพ่ือให�สอดคล�องกับหลักการตั้งชื่อสถานีตามมติที่ประชุม กสท. 
คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๙ กุมภาพันธJ ๒๕๕๘ เนื่องจากชื่อสถานีมีคําว�า 
“เฉลิมพระเกียรติ” ซ่ึงอาจก�อให�เกิดความเข�าใจคลาดเคลื่อนได�  

 2. ให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด ประสพ ๒๐๑๓ มีเดีย ชําระค�าดําเนินการและเงินเพ่ิมใน
อัตราสูงสุดตามข�อ 9 วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑJการกํากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) เนื่องจากเหตุ
แห�งความล�าช�าเกิดจากความสําคัญผิดในสาระสําคัญของห�างหุ�นส5วนจํากัด 
ประสพ ๒๐๑๓ มีเดีย เอง 

     ทั้งนี้ หากห�างหุ�นส5วนจํากัด ประสพ ๒๐๑๓ มีเดีย ไม�ดําเนินการตามข�อ ๑. 
และข�อ ๒. ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล�าว จะถือว�าห�างหุ�นส5วนจํากัดฯ 
ไม5ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอีกต5อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลอง
ประกอบกิจการสิ้นสุดลงทันทีนับแต5วันท่ีครบกําหนด  

 อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) 
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส5งให�ในภายหลัง 

      กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต5อเร่ืองการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงว5า ขอยืนยันความเห็นตามที่ได�เคยย้ํามาหลายคร้ังแล�วว5า 
จําเปGนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเร่ืองการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เน่ืองจากเปGนเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใช�มา 
เปGนระยะเวลานาน โดยที่มีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเร่ือยๆ 
อย5างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมาย  
ได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปGนการเฉพาะว5าต�องทําด�วยวิธีการประมูล 
ดังน้ันเม่ือมีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเปGนการต5ออายุการใช�
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล5าวอย5างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปjญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลให�มีความกระชับและชัดเจน เพื่อให�ตอบสนองต5อเปPาหมาย
ตามเจตนารมณ!ของกฎหมายองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ โดยเฉพาะสําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้น ควรมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด
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การอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน เพื่อเดินหน�าสู5การ
จัดสรรคลื่นความถ่ีอย5างถูกต�องเหมาะสมต5อไป นอกจากนี้มีข�อสังเกตต5อกรณีน้ีว5า 
การสําคัญผิดในเร่ืองวันของห�างหุ�นส5วนจํากัดฯ มีการอ�างว5าได�รับการแจ�งจาก
เจ�าหน�าท่ี ซ่ึงไม5มีหลักฐานที่จะยืนยันว5าจริงหรือไม5 ดังนั้น ในอนาคตเห็นว5า 
สํานักงาน กสทช. ควรต�องมีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจนในการให�คําแนะนําและ
ในการตรวจสอบการยื่นใบคําขอต5ออายุใบอนุญาต โดยมีหลักฐานในการแจ�ง
ที่ชัดเจนว5าขาดส5วนใด ต�องนําส5งภายในเม่ือไร อย5างไร 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๘/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑ เร่ือง พิจารณาคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห�างหุ�นส5วนจํากัด ประสพ ๒๐๑๓ 
มีเดีย สถานี PS เรดิโอ (เฉลิมพระเกียติ ตําบลเชื้อเพลิง) รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๔๖   

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๐๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒    
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังน้ี 

  “ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ซ่ึงเปGนการ
ขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลองฯ เปGนคร้ังที่สอง หลังจากในคราวแรก
ที่ประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให�ขยายระยะเวลาการยื่น
แบบคําขอทดลองฯ โดยให�ดําเนินการภายใน ๓๐ วัน ไปแล�ว จึงสะท�อน
ประเด็นปjญหาการกํากับดูแลกลุ5มผู�ทดลองวิทยุในกรณีท่ีไม5สามารถดําเนินการ
เก่ียวกับการยื่นต5ออายุใบอนุญาตได�ก5อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได� จึงเห็นควร
ให�กํากับดูแลด�วยความเฉียบขาด ไม5ต5อใบอนุญาตให�อีกเพื่อให�สามารถ
บรรลุเปPาหมายตามที่พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และที่แก�ไขเพิ่มเติมกําหนดได�” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : แผนการดําเนินงานเพ่ือยกระดับมาตรฐานผู,รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 
 วิทยุกระจายเสียง : ปส.   
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ในหลักการของแผนการดําเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานผู�รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

      อน่ึง กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเพิ่มเติมว5า ๑) สิ่งท่ีเสนอมาในชั้นน้ีเสมือน
เปGนเพียงกรอบแนวทางการดําเนินงาน ซ่ึงหากเปGนแผนก็จําเปGนต�องมีรายละเอียด
ที่มากข้ึน โดยเฉพาะในส5วนของวิทยุธุรกิจ ท้ังในแง5ของแผนระยะกลางและระยะยาว 
รวมทั้งแนวทางการประเมินผล ซ่ึงควรมีการนําเสนอให�พิจารณาต5อไป ๒) ตามแผน
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ที่เสนอมามีการระบุว�า ในระยะสั้นจะกํากับดูแลลงโทษเด็ดขาดกรณีกระทําฝRาฝSน
ทั้งหลาย รวมท้ังจะมีการกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือให�มีการใช�งานคลื่น
อย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหากมีการนําหลักการไปดําเนินการปฏิบัติจริง คือเข�มงวด
ต�อผู�ขอต�ออายุใบอนุญาตท่ีกระทําผิดกฎหมายหรือฝRาฝSนเง่ือนไขการอนุญาต     
ก็จะเกิดประโยชนJ เน่ืองจากสามารถลดจํานวนวิทยุได�จริง ๓) กรณีการคืนคลื่น
ความถ่ีวิทยุ ซ่ึงมีกรอบระยะเวลากําหนดไว� ๕ ปUตามแผนแม�บท และได�รับการ
ขยายโดยคําสั่ง คสช. ตามมาตรา ๔๔ ขณะนี้ระยะเวลาล�วงเลยมาระยะหน่ึงแล�ว 
จึงควรต�องมีแผนการดําเนินการในเร่ืองดังกล�าวท่ีชัดเจน รวมท้ังการเตรียมการ
จัดระบบใบอนุญาตใหม�สําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

 ที่ประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส5งให�ในภายหลัง 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๘/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒ เร่ือง แผนการดําเนินงานเพ่ือยกระดับมาตรฐานผู�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๐๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒    
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ ดังน้ี 

  “ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระน้ี เนื่องจากท่ีผ5านมาผมได�สงวนความเห็น
ต5อท่ีประชุม กสทช. ตลอดจนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ในวาระการพิจารณาและมีมติ
เก่ียวข�องกับการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงมาโดยตลอด 
นับตั้งแต5ปH ๒๕๕๙ ผมเห็นสมควรท่ี กสทช. หรือ กสท. ในขณะนั้น ต�องเร่ิมกําหนด
แนวนโยบายและมาตรการที่เข�มข�นมากข้ึน รวมท้ังให�กํากับดูแลกลุ5มวิทยุทดลอง
ประกอบกิจการด�วยความเฉียบขาด โดยผมมีความเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี  

         ๑. กสทช. ได�ให�อนุญาตและกํากับดูแลวิทยุขนาดเล็กซ่ึงเปGนวิทยุรายใหม5
ภายใต�ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือเปGนการเตรียมความพร�อมเปลี่ยนผ5านไปสู5
ระบบการออกใบอนุญาตตามประเภทที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนด และดําเนินการควบคู5
ไปกับกระบวนการเรียกคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนํามาจัดสรรใหม5ตามพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแผนแม5บทกําหนดให�ต�องแล�วเสร็จ
ในต�นปH ๒๕๖๐ แต5อย5างไรก็ดีเมื่อหัวหน�า คสช. ได�มีคําสั่งที่ ๗๖/๒๕๕๙ 
ขยายระยะเวลาการเรียกคืนคลื่นความถ่ีเพื่อนํามาจัดสรรใหม5ออกไป โดยกําหนดให� 
กสทช. ดําเนินการเรียกคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนํามาจัดสรรใหม5นับต5อไปอีก ๕ ปH 
ซ่ึงจะส้ินสุดลงในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ดังนั้นการกําหนดข้ันตอนกระบวนการ
ตามแผนการดําเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานผู�รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงในโอกาสน้ี จึงสมควรต�องมีทิศทางที่สอดคล�องกับ
เจตนารมณ!ของกฎหมายและกรอบระยะเวลาที่เหลืออยู5 ๒ ปH ๖ เดือน  



๑๒ 
 

         ๒. ตามที่กล5าวมาแล�วข�างต�น ผมได�สงวนความเห็นและไม5เห็นด�วยกับการ
ต5อใบอนุญาตวิทยุทดลองในประเภททางธุรกิจที่ทําผิดกฎระเบียบมาโดยตลอด 
และกระตุ�นให�กรรมการกําหนดมาตรการกํากับดูแลและมาตรการลงโทษการ
กระทําที่ฝ�าฝ�นเงื่อนไขการทดลองวิทยุกระจายเสียงด�วยความเด็ดขาด ตลอดจน
มาตรการปรับปรุงจํานวนสถานีให�มีการใช�คลื่นความถ่ีอย5างมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงจะทําให�สามารถลดปริมาณสถานีลงได�จํานวนมาก โดยพิจารณาจากเกณฑ!
ด�านความพร�อมที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไข เพื่อทําให�สถานีวิทยุกระจายเสียงที่
ได�รับอนุญาตทดลองไม5กล�ากระทําการฝ�าฝ�นประกาศหลักเกณฑ!การประกอบ
กิจการทั้งด�านเนื้อหารายการและมาตรฐานเทคนิคอีกต5อไป อีกท้ังส5งผลให� 
กสทช. สามารถดําเนินการเข�าใกล�เปPาหมายที่กําหนดไว�ในพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มากข้ึน 

         ๓. ควรกําหนดกรอบระยะเวลาในการยุติกระบวนการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงให�ชัดเจน รวมถึงมาตรการจัดการและระยะเวลาใน
การจัดสรรคลื่นใหม5 เพื่อให�ผู�ประสงค!จะประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทุกราย 
ได�เตรียมความพร�อมเพ่ือเข�าสู5ระบบใบอนุญาต และสามารถออกอากาศได�
อย5างต5อเน่ืองจากผู�ที่ได�รับสิทธิประกอบกิจการอยู5เดิม ซ่ึงในกรณีน้ีต�องกําหนด
มาตรการเพื่อดําเนินการจัดทําแผนการจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
กระจายเสียงในระบบแอนะล็อกเพ่ือรองรับการเข�าสู5ระบบใบอนุญาต โดยอาจ
จัดสรรคลื่นความถ่ีเปGนย5านสําหรับการให�อนุญาตในแต5ละประเภทการ
ประกอบกิจการให�สอดคล�องกับเจตนารมณ!ของกฎหมาย ตามข�อเสนอแนะ
และแนวทางการกําหนดการแบ5งสัดส5วนการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือ
ประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ของคณะทํางานพิจารณาแบ5งสัดส5วนการ
อนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ซ่ึง กสทช. ได�แต5งตั้งข้ึนในปH ๒๕๕๕      

         ๔. ส5วนการกําหนดแนวทางการทดลองทดสอบการประกอบกิจการ
กระจายเสียงในระบบดิจิตอลหรือวิทยุดิจิตอลน้ัน ผมเห็นว5าไม5มีความเก่ียวข�อง
กับการแก�ไขปjญหาผู�ทดลองประกอบกิจการที่มีอยู5มากเกินกว5าท่ีระบบจะ
รองรับได�ในปjจจุบันแต5อย5างใด เนื่องจากการดําเนินการวิทยุดิจิตอลต�องอาศัย
ทุนจํานวนไม5น�อยและใช�ระยะเวลาหลายปH แนวโน�มผู�ท่ีจะเข�าร5วมทดลองวิทยุ
ดิจิตอลจึงอาจเปGนกลุ5มสถานีวิทยุหลักหรือเอกชนท่ีมีทุนสูง กลุ5มวิทยุทดลอง
ไม5มีความพร�อมที่จะดําเนินการวิทยุดิจิตอลอันจะส5งผลให�เปGนการลดจํานวน
สถานีวิทยุทดลองลงได� นอกจากน้ีหากไม5มีมาตรการกํากับท่ีชัดเจน การกระทํา
ที่ผิดกฎหมายในวิทยุระบบแอนะล็อกก็สามารถเกิดในระบบดิจิตอลได�เช5นกัน 
ดังนั้นจึงควรแยกการทดลองทดสอบการประกอบกิจการกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอลออกจากแผนการดําเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานผู�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในข�างต�น”          

 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ : การอนุญาตให,บริษัท นิว ทีเอ็ม จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ โทรทัศน�
 ที่ไม�ใช,คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ สถานีโทรทัศน� นิว ทีเอ็ม 
 (NEW TM) : ปส.  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู�ถือหุ�นของบริษัท นิว ทีเอ็ม จํากัด   

ช5องรายการ สถานีโทรทัศน! นิว ทีเอ็ม (NEW TM) ทั้งนี้ ให�มีหนังสือแจ�ง 
บริษัท นิว ทีเอ็ม จํากัด ช5องรายการ สถานีโทรทัศน! นิว ทีเอ็ม (NEW TM) 
เพ่ือขอให�ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการที่ไม5ใช�คลื่นความถ่ีโดยเคร5งครัด  

 ๒. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการที่ไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช5องรายการ 
สถานีโทรทัศน! นิว ทีเอ็ม (NEW TM) แก5บริษัท นิว ทีเอ็ม จํากัด โดยกําหนดให�
มีอายุใบอนุญาต ๒ ปHนับแต5วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๑.๓ เร่ือง การอนุญาตให�บริษัท นิว ทีเอ็ม จํากัด ประกอบกิจการ
 เพื่อให�บริการโทรทัศน!ที่ไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช5องรายการ
 สถานีโทรทัศน! นิว ทีเอ็ม (NEW TM)            
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ : บริษัท ทริปเปUล วี บรอดคาสท� จํากัด ขอแจ,งสิทธิเผยแพร�การถ�ายทอดสด 
 การแข�งขันฟุตบอล : ปส. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทริปเปEล วี บรอดคาสท! จํากัด 
เพ่ือให�ถือปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การเผยแพร5กิจการโทรทัศน!ที่
ให�บริการเปGนการทั่วไป (Must Carry) โดยเคร5งครัด   

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔ เร่ือง บริษัท ทริปเปEล วี บรอดคาสท! จํากัด ขอแจ�งสิทธิเผยแพร5
การถ5ายทอดสดการแข5งขันฟุตบอล   

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเพ่ิมเติมว5า ควรท่ีจะมีการแจ�งทําความเข�าใจกับ
ผู�รับใบอนุญาตทุกรายให�ยึดถือปฏิบัติตามประกาศฯ เนื่องจากเร่ือง Must Carry นี้
ยังเปGนเรื่องที ่มีความสับสนและมีข�อสงสัยสอบถามเข�ามาจํานวนมาก         
ซ่ึง กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ ให�ข�อมูลว5า ทางสํานักงาน กสทช. กําลังดําเนินการ



๑๔ 
 

เชิญผู�ประกอบกิจการทั้งหลายเข�ามารับฟjงแนวทางดําเนินการ และ กสทช. 
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ แจ�งว5า ขณะนี้ได�มีการจัดทําร5างแนวทางการปฏิบัติในเรื่อง
ดังกล5าวออกมาแล�ว ซ่ึงจะทําให�เกิดความชัดเจนยิ่งข้ึนอยู5ระหว5างการนําไปรับฟjง
ความคิดเห็น แล�วจะได�นําเสนอที่ประชุม กสทช. ต5อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒  : เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด,านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : นายวีรวิทย� ลิ้นทอง ร,องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปWญหา   
 เลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนที่ถูกนําไปลงทะเบียนเปKนชื่อบุคคลอ่ืน : รท.   
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    
 ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายวีรวิทย! ลิ้นทอง ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
 กรณีประสบปjญหาเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีถูกนําไปลงทะเบียนเปGนชื่อบุคคลอ่ืน 
 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอดังนี้  
 ๑. เน่ืองจากมีข�อเท็จจริงว5าการลงทะเบียนซิมการ!ดเลขหมายตามข�อร�องเรียน

จํานวน ๑๒ เลขหมายโดยบุคคลอ่ืนไม5ได�เปGนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดตาม
ประกาศ กสทช. เร่ือง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข�อมูลผู�ใช�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนที่ และโดยที่มีข�อเท็จจริงว5า ผู�ร�องเรียนซ่ึงเปGนผู�ค�าปลีกได�ซ้ือ
ซิมการ!ดจากผู�ค�าส5งของบริษัทฯ มาโดยสุจริต แต5มีบุคคลอ่ืนมาสวมสิทธิ
ลงทะเบียนซิมการ!ดดังกล5าว บริษัท เรียล มูฟ จํากัด จึงมีหน�าท่ีเยียวยาในการ
จัดหาเลขหมายท่ีมีลักษณะใกล�เคียงกับเลขหมายท่ีผู�ร�องเรียนซ้ือมา  

 ๒. ให�บริษัท เรียล มูฟ จํากัด เสนอแนวทางแก�ไขปรับปรุงเพ่ือพิจารณาในส5วน
ของมาตรการการดําเนินการปPองกันปjญหาในลักษณะเดียวกันที่อาจเกิดข้ึน
ต5อไปในอนาคต 

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. กําหนดแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนว5า หากมีการ
ออกซิมการ!ดแล�ว ต�องมีซิมการ!ดมาแสดงเปGนหลักฐานในการลงทะเบียนด�วย 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑ เร่ือง นายวีรวิทย! ลิ้นทอง ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณี
ประสบปjญหาเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีถูกนําไปลงทะเบียนเปGนชื่อบุคคลอ่ืน        

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดและกํากับดูแลโครงสร,างอัตรา ค�าบริการ
 โทรศัพท�เคลื่อนท่ีภายในประเทศ : คณะทํางานเพ่ือการจัดทําหลักเกณฑ�การ
 กํากับดูแลฯ นท. 
 



๑๕ 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 
พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)  
 มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
 กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอดังนี้ 

 ๑. รับทราบเอกสารแสดงความคิดเห็นของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ไม5ได�นําไปใช�ประกอบร5างสรุปผลการรับฟjง
ความคิดเห็นสาธารณะ ต5อร5างประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดและกํากับ
ดูแลโครงสร�างอัตราค5าบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่ภายในประเทศ เนื่องจาก
เปGนการส5งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟjงความคิดเห็นสาธารณะ 

 ๒. เห็นชอบสรุปผลการรับฟjงความคิดเห็นสาธารณะ ต5อร5างประกาศ กสทช. เร่ือง 
การกําหนดและกํากับดูแลโครงสร�างอัตราค5าบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่
ภายในประเทศ และผลการพิจารณาของ กสทช. ต5อร5างประกาศดังกล5าว    
ทั้งน้ี ให�สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร5ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต5อไป 

 ๓. เห็นชอบต5อร5างประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดและกํากับดูแลโครงสร�าง
อัตราค5าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ โดยให�สํานักงาน กสทช.   
รับข�อคิดเห็นไปดําเนินการแก�ไขเพิ่มเติมร5างประกาศฯ ดังนี้ 

 ๓.๑ แก�ไขระยะเวลาในการจัดทํารายงานวิเคราะห!แนวทางการกําหนดและ
กํากับดูแลโครงสร�างอัตราค5าบริการในส5วนที่เกินกว5าสิทธิการใช�งานของ
รายการส5งเสริมการขายเสนอต5อ กสทช. จากเดิมภายใน ๑ ปH แก�ไขใหม5เปGน
ภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 ๓.๒ ให�เพ่ิมเติมเร่ืองการกําหนดระยะเวลาท่ี กสทช. จะประกาศกําหนดอัตรา
ข้ันสูงสําหรับอัตราค5าบริการในส5วนที่เกินกว5าสิทธิการใช�งาน ภายในวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดส5งร5างประกาศฯ ท่ีได�แก�ไขปรับปรุงให�

กรรมการ กสทช. พิจารณาตรวจสอบความถูกต�อง ก5อนนําประกาศดังกล5าว
เสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามและนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต5อไป   

 ๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดทําร5างหนังสือแจ�งคณะกรรมการองค!การ
อิสระเพ่ือการคุ�มครองผู�บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) เร่ือง ข�อเสนอต5อการ
กําหนดและกํากับดูแลโครงสร�างอัตราค5าบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่ภายในประเทศ 
และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต5อไป 

 อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การกําหนดโครงสร�างอัตราค5าบริการในข�อ ๖ ของร5างประกาศฯ ในส5วนอัตรา
ค5าบริการในส5วนที่เกินกว5าสิทธิการใช�งานของรายการส5งเสริมการขยาย (นอกโปรฯ) 
โดยเห็นว5าเปGนอํานาจหน�าท่ีของ กสทช. ตามกฎหมายท่ีจะต�องกํากับดูแลอัตรา
ค5าบริการในส5วนนี้ ให�เปGนอัตราท่ีสะท�อนต�นทุน ซ่ึงเปGนสิ่งท่ีสามารถดําเนินการได�
ในการออกประกาศคราวน้ีเลย เน่ืองจากว5าตามร5างประกาศท่ีสํานักงาน กสทช. 



๑๖ 
 

เสนอและ กสทช. ได�พิจารณามีมติเห็นชอบในหลักการให�นําไปรับฟjงความคิดเห็น
สาธารณะก็ได�กําหนดอัตราค5าบริการในส5วนนี้ไว�แล�วในอัตรา ๐.๙๐ บาท/นาที
สําหรับบริการเสียง และแม�ว5าในการรับฟjงความคิดเห็นสาธารณะจะมีการคัดค�าน
จากผู�ให�บริการ แต5สําหรับภาคส5วนอ่ืนๆ รวมทั้งตัวแทนผู�บริโภค ก็ไม5ได�คัดค�านใน
ประเด็นดังกล5าวแต5อย5างใด (เท5ากับให�ความเห็นชอบ) ดังนั้น จึงไม5มีเหตุผลท่ีมี
น้ําหนักความสมเหตุสมผลแต5อย5างใดที่จะต�องให�สํานักงาน กสทช. ศึกษาเก่ียวกับ
อัตราค5าบริการในส5วนนี้อีก อีกทั้ง หากพิจารณาจากบรรทัดฐานของการกํากับ
อัตราค5าบริการข้ันสูงในบริการเสียงระบบ ๒G ที่ ๐.๙๙ บาท/นาที ซ่ึงเปGนอัตรา
ในการให�บริการยุคสัญญาสัมปทานที่ต�องมีการแบ5งส5วนแบ5งรายได�แก5รัฐวิสาหกิจ 
อัตราค5าบริการ ๐.๙๙ บาทจึงย5อมเปGนกรอบข้ันสูงที่ชัดเจนอยู5แล�วสําหรับอัตรา
ค5าบริการในยุคใบอนุญาต การมีบทเฉพาะกาลให�นําอัตราค5าบริการในปjจจุบันมา
ใช�กํากับดูแลไปพลางก5อน โดยที่ในตลาดมีการกําหนดใช�อยู5หลายอัตราท่ีแตกต5าง
หลากหลาย จึงเท5ากับเปGนการหลีกเลี่ยงการกํากับดูแลในส5วนนี้ 

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง ร5างประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดและกํากับดูแล
โครงสร�างอัตราค5าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : บริษัท โครงข�ายระหว�างประเทศและศูนย�ข,อมูลอินเทอร�เน็ต จํากัด 

ขอขยายระยะเวลาการเร่ิมให,บริการอินเทอร�เน็ตเกตเวย�ระหว�างประเทศ   
และบริการชุมสายอินเทอร�เน็ตแบบที่สอง ท่ีมีโครงข�ายเปKนของตนเอง : ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
 บริษัท โครงข5ายระหว5างประเทศและศูนย!ข�อมูลอินเทอร!เน็ต จํากัด ขยายระยะเวลา
 การเร่ิมให�บริการอินเทอร!เน็ตเกตเวย!ระหว5างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร!เน็ต 
 ภายใต�ใบอนุญาตให�บริการอินเทอร!เน็ตเกตเวย!ระหว5างประเทศและบริการ
 ชุมสายอินเทอร!เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข5ายเปGนของตนเอง ออกไปอีก ๑ ปH นับแต5
 วันที่ครบกําหนดการเร่ิมให�บริการ (วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยบริษัทฯ จะต�อง
 เร่ิมให�บริการภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ท้ังน้ี ให�บริษัทฯ รายงานผลการ
 ดําเนินการทุก ๓ เดือน จนกว�าจะให�บริการ ซ่ึงเป�นไปตามเง่ือนไขในการอนุญาต  
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๓ เ ร่ือง บริษัท โครงข5ายระหว5างประเทศและศูนย!ข� อ มูล
 อินเทอร!เน็ต จํากัด ขอขยายระยะเวลาการเร่ิมให�บริการอินเทอร!เน็ตเกตเวย!
 ระหว5างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร!เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข5ายเปGนของตนเอง       
 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ : บริษัท ล็อกซเล�ย�ไวร�เลส จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลาการเร่ิมให,บริการ
 วงจรเช�าส�วนบุคคลระหว�างประเทศ (IPLC) และโครงข�ายใยแก,วนําแสงแบบ
  Dark Fiber ภายใต,ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท ล็อกซเล5ย!ไวร!เลส จํากัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาการเร่ิมให�บริการวงจรเช5า
ส5วนบุคคลระหว5างประเทศ (IPLC) และโครงข5ายใยแก�วนําแสงแบบ Dark Fiber  
ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ออกไปจนถึงวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ท้ังน้ี ให�บริษัทฯ รายงานผลการดําเนินการทุก ๓ เดือน จนกว�า
จะให�บริการ ซ่ึงเป�นไปตามเง่ือนไขในการอนุญาต  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๔ เร่ือง บริษัท ล็อกซเล5ย!ไวร!เลส จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลา
 การเร่ิมให�บริการวงจรเช5าส5วนบุคคลระหว5างประเทศ (IPLC) และโครงข5ายใยแก�ว
 นําแสงแบบ Dark Fiber ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม       
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ : บริษัท ราช โอแอนด�เอ็ม จํากัด ขอขยายระยะเวลาการเร่ิมให,บริการโทรคมนาคม 
 ภายใต,ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม : ปท.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท ราช โอแอนด!เอ็ม จํากัด ขยายระยะเวลาการเร่ิมให�บริการโทรคมนาคม
ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ออกไปอีกเปGนระยะเวลา 
๑ ปH นับแต5วันท่ีครบกําหนดการเร่ิมให�บริการ โดยบริษัทฯ จะต�องเร่ิมให�บริการ
ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ รายงานผลการดําเนินการทุก ๓ เดือน
จนกว�าจะให�บริการ ซ่ึงเป�นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๒.๕ เร่ือง บริษัท ราช โอแอนด!เอ็ม จํากัด ขอขยายระยะเวลาการเร่ิม
 ให�บริการโทรคมนาคมภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม : ปท.๒. ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 



๑๘ 
 

 ๑. ท่ีประชุมมติเอกฉันท!เห็นชอบในหลักการร5างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!
และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

๒. เห็นชอบรูปแบบ แนวทาง ระยะเวลา และเอกสารในการจัดรับฟjงความคิดเห็น
สาธารณะต5อร5างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม โดยให�สํานักงาน กสทช. นําประเด็นการปรับแก�ข�อความ
ในใบอนุญาตและเง่ือนไขในการอนุญาตที่ออกให�ผู�รับใบอนุญาตโดยกําหนด
อายุการนําไปใช�งาน ไปรับฟjงความคิดเห็นสาธารณะด�วย ท้ังนี้ เพื่อให�เปGนไป
ตามมาตรา ๒๘ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๒.๖ เร่ือง ร5างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาต
 ประกอบกิจการโทรคมนาคม   
       
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ : การขอต�ออายุใบอนุญาตการให,บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหน่ึงและใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง ของบริษัท ทีที แอนด� ที ซับสไครเบอร� 
เซอร�วิสเซส จํากัด บริษัท ทริปเปUลที โกลบอล เน็ท จํากัด และบริษัท แอมเน็กซ� 
จํากัด : ปท.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
 ๑. ไม5อนุญาตให�บริษัท ทีที แอนด! ที ซับสไครเบอร! เซอร!วิสเซส จํากัด ต5ออายุใบอนุญาต 

โดยให�ใบอนุญาตสิ้นผลในวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ดังน้ี 
 ๑.๑ ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบที่หน่ึง  
  เลขที่ NTC/MM/INT/ISP/1/006/2548 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อให�บริการอินเทอร!เน็ต  
 ๑.๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/๕๐/๐๒๔

วันท่ีใบอนุญาตหมดอายุ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให�บริการบัตรโทรศัพท!
ระหว5างประเทศ (International Calling Card Service : ICC) 

 ๑.๓ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/๕๑/๐๑๙
วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให�บริการโทรศัพท!
สาธารณะ (Public Phone Telephony)   

 โดยบริษัท ทีที แอนด! ที ซับสไครเบอร! เซอร!วิสเซส จํากัด มีการกระทําผิดเงื่อนไข
ในเร่ืองของการยุติการให�บริการก5อนได�รับอนุญาต ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
บันทึกลงในบัญชีรายชื่อผู�ไม5ปฏิบัติตามเง่ือนไขต5อไป 

 ๒. ไม5อนุญาตให�บริษัท ทริปเปEลที โกลบอล เน็ท จํากัด ต5ออายุใบอนุญาต 
โดยให�ใบอนุญาตสิ้นผลในวันท่ีใบอนุญาตหมดอายุ ดังนี้ 

 



๑๙ 
 

 ๒.๑ ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบที่หน่ึง  
  เลขที่ NTC/MM/INT/ISP/1/015/2551 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 

๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือให�บริการอินเทอร!เน็ต  
 ๒.๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/๕๑/๐๒๖

วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให�บริการโทรศัพท!
สาธารณะ (Public Phone Telephony) และบริการบัตรโทรศัพท!
ระหว5างประเทศ (International Calling Card Service : ICC)    

 โดยบริษัท ทริปเปEลที โกลบอล เน็ท จํากัด มีการกระทําผิดเงื่อนไขในเร่ืองของ
การยุติการให�บริการก5อนได�รับอนุญาต ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. บันทึกลงใน
บัญชีรายชื่อผู�ไม5ปฏิบัติตามเง่ือนไขต5อไป 

 ๓. ไม5อนุญาตให�บริษัท แอมเน็กซ! จํากัด ต5ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หน่ึง เลขท่ี ๑/๕๗/๐๒๒ วันท่ีใบอนุญาตหมดอายุ 
๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให�บริการขายต5อบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่เสมือนแบบ 
Non Facilities Based MVNO – Medium MVNO โดยให�ใบอนุญาตสิ้นผล
ในวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 

 โดยบริษัท แอมเน็กซ! จํากัด มีการกระทําผิดเง่ือนไขในเร่ืองของการไม5เปEด
ให�บริการตามระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. บันทึกลงในบัญชี
รายชื่อผู�ไม5ปฏิบัติตามเงื่อนไขต5อไป 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๗ เร่ือง การขอต5ออายุใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหน่ึง 
และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของบริษัท ทีที แอนด! ที 
ซับสไครเบอร! เซอร!วิสเซส จํากัด บริษัท ทริปเปEลที โกลบอล เน็ท จํากัด และ
บริษัท แอมเน็กซ! จํากัด   

   
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ : การอุทธรณ�คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี ๒๓๔๕/๒๕๕๖
 คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๗๓๒/๒๕๖๒ ระหว�างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 ผู,ฟeองคดี กับ กสทช. ผู,ถูกฟeองคดีท่ี ๑ และเลขาธิการ กสทช. ผู,ถูกฟeองคดีท่ี ๒ 
 และคดีหมายเลขดําท่ี ๑๕๐๔/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๓๓/๒๕๖๒ 
 ระหว�างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผู,ฟeองคดี กับ กสทช. ผู,ถูกฟeองคดี : มท.  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.  
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี  

๑. รับทราบผลคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี ๒๓๔๕/๒๕๕๖   
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๓๒/๒๕๖๒ ระหว5างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ผู�ฟPองคดี กับ กสทช. ผู�ถูกฟPองคดีที่ ๑ และเลขาธิการ กสทช. ผู�ถูกฟPองคดีท่ี ๒ 
และคดีหมายเลขดําที่ ๑๕๐๔/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๓๓/๒๕๖๒ 



๒๐ 
 

ระหว5างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผู�ฟPองคดี กับ กสทช. ผู�ถูกฟPองคดี  
คดีพิพาทเก่ียวกับการขอเพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการเปGนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา
ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศมาตรการคุ�มครองฉบับที่ ๑) 
และประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปGนการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี (ฉบับที่ ๒) 
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประกาศมาตรการคุ�มครองฉบับที่ ๒) 

๒. เห็นชอบให�อุทธรณ!คําพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี 
๒๓๔๕/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๗๓๒/๒๕๖๒ และคดีหมายเลขดําที่ 
๑๕๐๔/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๓๓/๒๕๖๒ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
 วาระท่ี ๕.๒.๘ เร่ือง การอุทธรณ!คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดํา
 ที่ ๒๓๔๕/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๓๒/๒๕๖๒ ระหว5างบริษัท ทีโอที จํากัด 
 (มหาชน) ผู�ฟPองคดี กับ กสทช. ผู�ถูกฟPองคดีท่ี ๑ และเลขาธิการ กสทช. ผู�ถูกฟPอง
 คดีที่ ๒ และคดีหมายเลขดําท่ี ๑๕๐๔/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๓๓/๒๕๖๒ 
 ระหว5างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผู�ฟPองคดี กับ กสทช. ผู�ถูกฟPองคดี 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๙ : กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส�ทหารอากาศขออนุญาตตั้ งสถานีดาวเทียม

ภาคพ้ืนดินเพ่ิมเติม จํานวน ๑ สถานี สําหรับระบบดาวเทียมในโครงการ
พัฒนาด,านไซเบอร�และการสังเกตการณ�ห,วงอวกาศ : คท.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศ ใช�ความถ่ีวิทยุย5าน VHF UHF และ S-band  
และต้ังสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดินเพ่ิมเติม จํานวน ๑ สถานี ณ อาคารศูนย! 
ปฏิบัติการทางอากาศ (เปGนสถานีหลัก) และมีสถานีดาวเทียมกองโทรคมนาคม 
กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศ และสถานี
ดาวเทียม บน.๔ กองบิน ๔ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค! ที่ได�รับ
อนุญาตแล�ว (เปGนสถานีสํารอง) เพื่อใช�ในโครงการพัฒนาด�านไซเบอร!และการ
สังเกตการณ!ห�วงอวกาศ โดยมีลักษณะทางเทคนิคของสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน
และกําหนดเงื่อนไขดังนี้  

 ๑. ให�ใช�คลื่นความถ่ีดังกล5าวเปGนระยะเวลา ๕ ปHนับแต5วันที่ได�รับการจัดสรร ทั้งนี้ 
การขอขยายระยะเวลาการใช�คลื่นความถ่ีจะต�องแจ�งขออนุญาตใช�คลื่นความถ่ี
ก5อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล5าว เพื่อให� ถูกต�องตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  



๒๑ 
 

 ๒. ให�ใช�ความถ่ีวิทยุดังกล5าวเพ่ือใช�ในโครงการพัฒนาด�านไซเบอร!และการ
สังเกตการณ!ห�วงอวกาศเท5านั้น 

 ๓. หากการใช�ความถ่ีวิทยุก5อให�เกิดการรบกวนต5อข5ายสื่อสารอ่ืนท่ีได�รับอนุญาต
อยู5ก5อนแล�ว กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศ จะต�องเปGนผู�แก�ไขการ
รบกวนหรือระงับการใช�งานทันที  

 ๔. ให�กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ! วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่ กสทช. กําหนด และกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข�อง  

 ๕. หากกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศมีความประสงค!ที่จะใช�งานเคร่ือง
วิทยุคมนาคม และ/หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานที่แห5งใดๆ จะต�อง
ดําเนินการขออนุญาตใช�เคร่ืองวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจาก 
กสทช. ก5อนทุกคร้ัง  

 ๖. ให�กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศมีหนังสือยืนยันการยินยอมผูกพัน
ตามเงื่อนไขการจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกล5าว ภายในเวลา ๖๐ วันนับแต5วันที่
ได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. หากพ�นกําหนดเวลาดังกล5าว ให�การอนุญาต 
ในคร้ังนี้เปGนอันสิ้นผล  

 ๗. ให�กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศปรับเปลี่ยนและปฏิบัติตามข�อบังคับ 
ข�อตกลง หรือผลการประสานงานความถ่ีวิทยุระหว5างประเทศที่ เกิดข้ึน
ภายหลังจากนี้ โดยกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศจะต�องแจ�งข�อตกลง
หรือผลการประสานงานความถ่ีวิทยุระหว5างประเทศท่ีจะเกิดข้ึนให�สํานักงาน กสทช. 
ทราบทุกคร้ัง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๒.๙ เร่ือง กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศขออนุญาตตั้งสถานี
 ดาวเทียมภาคพ้ืนดินเพ่ิมเติม จํานวน ๑ สถานี สําหรับระบบดาวเทียมในโครงการ
 พัฒนาด�านไซเบอร!และการสังเกตการณ!ห�วงอวกาศ    
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล,าเจ,าคุณทหารลาดกระบัง ขอรับการจัดสรร

คลื่นความถี่ ๕๐-๕๔ MHz ขออนุญาตทําและใช,เคร่ืองวิทยุคมนาคม เพ่ือใช,ใน
การศึกษาวิจัยโครงการศึกษาการปรับปรุงการใช,คล่ืนความถ่ีตามเชิงอรรถ
ประเทศไทย T-P๙ ของตารางกําหนดคลื่นความถี่แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ : คท.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
 ๑. อนุมัติให�สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบังใช�ความถ่ี

วิทยุ ๕๐-๕๔ MHz ความกว�างแถบคลื่นความถ่ี ๔ MHz และตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม จํานวน ๒ สถานี เพื่อใช�ในการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาการปรับปรุง



๒๒ 
 

การใช�คลื่นความถ่ีตามเชิงอรรถประเทศไทย T-P๙ ของตารางกําหนดคลื่น
ความถ่ีแห5งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีเง่ือนไขดังน้ี 

 ๑.๑ ให�ใช�คลื่นความถี่ดังกล5าวชั่วคราว เปGนระยะเวลา ๑๘๐ วันนับแต5วันที่
ได�รับการจัดสรร ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช�คลื่นความถ่ีจะต�อง
แจ�งขออนุญาตใช�คลื่นความถ่ีก5อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล5าว เพื่อให�
ถูกต�องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

 ๑.๒ ให�ใช�ความถ่ีวิทยุและสถานีวิทยุคมนาคมดังกล5าว เพ่ือใช�ในการศึกษาวิจัย
โครงการศึกษาการปรับปรุงการใช�คลื่นความถ่ีตามเชิงอรรถประเทศไทย 
T-P๙ ของตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห5งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เท5านั้น 

 ๑.๓ การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีดังกล5าวเปGนการอนุญาตในลักษณะการใช�งาน
คลื่นความถ่ีร5วมกัน (Shared use) มิได�เปGนการจัดสรรคลื่นความถ่ีให�
หน5วยงานใดหน5วยงานหนึ่งมีสิทธิในการใช�คลื่นความถ่ีเปGนการเฉพาะ  

 ๑.๔ ต�องให�ความร5วมมือในการประสานงานกับผู�ที่ได�รับอนุญาตให�ใช�ความถ่ี
วิทยุรายอื่น ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและกิจการต5างประเภท 
เพื่อปPองกันการรบกวน ทั้งนี้ กสทช. อาจกําหนดหลักเกณฑ!และมาตรการ
เฉพาะเพื่อเปGนการปPองกันและแก�ไขปjญหาการรบกวนเปGนรายกรณี  
ตามความเหมาะสม  

 ๑.๕ หากการใช�ความถ่ีวิทยุก5อให�เกิดการรบกวนต5อข5ายสื่อสารอ่ืนที่ได�รับ
อนุญาตอยู5ก5อนแล�ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบังจะต�องเปGนผู�แก�ไขการรบกวนหรือระงับการใช�งานทันที 

 ๑.๖ ต�องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ! วิธีการ และเงื่อนไข 
ตามที่ กสทช. กําหนด และที่จะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต รวมทั้ง
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง    

 ๑.๗ หากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบังมีความ
ประสงค!ที่จะใช�งานเคร่ืองวิทยุคมนาคม และ/หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
ณ สถานที่แห5งใดๆ จะต�องดําเนินการขออนุญาตใช�เคร่ืองวิทยุคมนาคม
และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจาก กสทช. ก5อนทุกคร้ัง   

 ๒. อนุญาตให�สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล�า เจ�าคุณทหารลาดกระบัง  
ทําเคร่ืองวิทยุคมนาคม ตราอักษร KMITL รุ5น KMITL-Tel๐๑ ย5านความถ่ี
วิทยุ ๕๐-๕๔ MHz กําลังส5ง ๓๐ วัตต! จํานวน ๒ เคร่ือง และใช�เคร่ืองวิทยุ
คมนาคมดังกล5าวเพ่ือใช�ในการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาการปรับปรุงการใช�
คลื่นความถ่ีตามเชิงอรรถประเทศไทย T-P๙ ของตารางกําหนดคลื่นความถ่ี
แห5งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 ๓. ให�สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบังมีหนังสือยืนยัน
การยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขการจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกล5าว ภายในเวลา 
๖๐ วันนับแต5วันท่ีได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. หากพ�นกําหนดเวลาดังกล5าว 
ให�การอนุญาตในคร้ังนี้เปGนการสิ้นผล  



๒๓ 
 

 ๔. ให�สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบังติดต5อสํานักงาน 
กสทช. เพ่ือดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให�ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
ใบอนุญาตทําเคร่ืองวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให�ใช�เคร่ืองวิทยุคมนาคม  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๒.๑๐ เร่ือง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 
 ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี ๕๐-๕๔ MHz ขออนุญาตทําและใช�เคร่ืองวิทยุคมนาคม 
 เพื่อใช�ในการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาการปรับปรุงการใช�คลื่นความถ่ีตาม
 เชิงอรรถประเทศไทย T-P๙ ของตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห5งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐    
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคม
 และอุปกรณ� ในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก ระบบ Digital Trunked Radio : ทท 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี   
 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟjงความคิดเห็นของผู�มีส5วนได�เสียและประชาชนท่ัวไป

ต5อร5างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคม และ
อุปกรณ! ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio พร�อมผล 
การพิจารณาและแนวทางการดําเนินงานของ กสทช. ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. นําลงเผยแพร5ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต5อไป 

 ๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร5างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทาง
เทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก 
ระบบ Digital Trunked Radio ท้ังน้ี ให�สํานักงาน กสทช. นําประกาศดังกล5าว
เสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก5อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เร่ือง ร5างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ือง
 โทรคมนาคมและอุปกรณ! ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓  :  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : การพิจารณาโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
 กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ ประจําปJ ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๗ ตามวัตถุประสงค�มาตรา 
 ๕๒ (๑) : โครงการส�งเสริมความร�วมมือในการผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน�
 ระหว�างประเทศ : ทบ.  
 

 



๒๔ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ เร่ือง การพิจารณาโครงการ
ที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ  
ประเภทที่ ๒ ประจําปH ๒๕๖๑ คร้ังที่ ๗ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๑) : 
โครงการส5งเสริมความร5วมมือในการผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน!ระหว5างประเทศ 
ออกไป ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให�นําเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา
ในคร้ังต5อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : ขอทบทวนมติที่ประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๖/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารที่ ๒๔ 

กันยายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๘ เร่ือง รายงานการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติตามคําสั่งกรณีการโอนย,ายผู,ให,บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี กรณีการจัดส�ง
สําเนาสัญญาให,บริการทางอิเล็กทรอนิกส� : ปบ. จท. 

 
มติที่ประชุม ๑.  มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดส5งเร่ืองการนําพระราชบัญญัติว5าด�วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส! พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช�กับการปฏิบัติตามคําสั่งกรณี
การโอนย�ายผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีในช5วงมาตรการเยียวยา ให�สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให�ความเห็นในประเด็นข�อกฎหมาย ว5าสํานักงาน กสทช. 
จะสามารถดําเนินการเพ่ือให�เปGนไปตามพระราชบัญญัติว5าด�วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส! พ.ศ. ๒๕๔๔ ในกรณีดังกล5าวได�หรือไม5 ท้ังนี้ เพ่ือให�มีความชัดเจน
ก5อนที่จะพิจารณาทบทวนมติที่ประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๖/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ เร่ือง รายงานการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติตามคําสั่งกรณีการโอนย�ายผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนที่ กรณีการจัดส5ง
สําเนาสัญญาให�บริการทางอิเล็กทรอนิกส! ต5อไป   

 ๒. ให�สํานักงาน กสทช. ชะลอการออกมาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือกําหนด
ค5าปรับทางปกครองกับผู�ให�บริการ ออกไปก5อน จนกว5าจะได�รับแจ�งผลการ
พิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง ขอทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๖/๒๕๖๒ เม่ือวัน
 อังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ เร่ือง รายงานการพิจารณา
 ผลการปฏิบัติตามคําสั่งกรณีการโอนย�ายผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนที่ กรณีการ
 จัดส5งสําเนาสัญญาให�บริการทางอิเล็กทรอนิกส!   
     
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : ผลการดําเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม�ได,ใช,ประโยชน� หรือใช,ประโยชน�

ไม�คุ,มค�า หรือนํามาใช,ประโยชน�ให,คุ,มค�าย่ิงขึ้น ย�าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ� 
(เพ่ิมเติม) : คณะทํางานเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ  คบ. 

 
 



๒๕ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 

 ๑. รับทราบผลการดําเนินการเรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีไม5ได�ใช�ประโยชน! หรือใช�
ประโยชน!ไม5คุ�มค5า หรือนํามาใช�ประโยชน!ให�คุ�มค5ายิ่งข้ึน ย5าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ 
เมกะเฮิรตซ! (เพิ่มเติม)  

 ๒. เห็นชอบให�ขยายระยะเวลาการใช�คลื่นความถ่ีที่เรียกคืนของกรมการทหารสื่อสาร 
กองทัพบก ตามมติ กสทช. ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ไปพลางก5อน จนกว5า กสทช. จะกําหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล5าวอีกคร้ังหน่ึง 
ภายหลังจากได�พิจารณากําหนดวิธีการและเงื่อนไขการทดแทน ชดใช� หรือ
จ5ายค5าตอบแทนสําหรับผู�ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ีเรียบร�อยแล�ว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๓.๓ เร่ือง ผลการดําเนินการเรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีไม5ได�ใช�ประโยชน! 
 หรือใช�ประโยชน!ไม5คุ�มค5า หรือนํามาใช�ประโยชน!ให�คุ�มค5ายิ่งข้ึน ย5าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ 
 เมกะเฮิรตซ! (เพิ่มเติม)         
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับข�ายงานดาวเทียม THAICOM-A3B และ 
 THAICOM-G2K ณ ตําแหน�งวงโคจร ๑๒๐ องศาตะวันออก ตามมาตรา ๑๓.๖ 
 ของข,อบังคับวิทยุ : ดบ.    
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบเร่ืองสหภาพโทรคมนาคมระหว5างประเทศ มีหนังสือแจ�งขอให�ประเทศไทย 

ยืนยันการใช�คลื่นความถ่ีย5าน Ku ของข5ายงานดาวเทียม THAICOM-A3B และ   
THAICOM-G2K ณ ตําแหน5งวงโคจร ๑๒๐ องศาตะวันออก ตามมาตรา ๑๓.๖  
ของข�อบังคับวิทยุ แต5เนื่องจากมีข�อจํากัดทางเทคนิคและข�อตกลงการ
ประสานงานคลื่นความถ่ีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทยจึงไม5สามารถ
แจ�งยืนยันหรือแสดงหลักฐานการใช�งานจริงของคลื่นความถ่ีดังกล5าวได�     
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 
พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) 
พิจารณาเห็นว5า เพ่ือให�การรักษาไว�ซ่ึงสิทธิในการเข�าใช�วงโคจรดาวเทียมอันเปGน
สมบัติของชาติและดําเนินการให�มีการใช�สิทธิดังกล5าวเพื่อให�เกิดประโยชน!
สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งเพื่อให�เปGนไปอํานาจหน�าที่ของ กสทช. 
ตามมาตรา ๑๔/๑ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และที่แก�ไขเพิ่มเติม และบทบัญญัติตามมาตรา ๖๐ แห5งรัฐธรรมนูญ
แห5งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงมีมติกําหนดแนวทางดําเนินการ
เก่ียวกับข5ายงานดาวเทียม THAICOM-A3B และ THAICOM-G2K ณ ตําแหน5ง
วงโคจร ๑๒๐ องศาตะวันออก ตามมาตรา ๑๓.๖ ของข�อบังคับวิทยุ โดยมอบหมาย



๒๖ 
 

ให�สํานักงาน กสทช. จัดส5งเอกสารข5ายงานดาวเทียมใหม5 ณ ตําแหน5งวงโคจร 
๑๒๐ องศาตะวันออก ท้ังน้ี เพื่อเปGนการรักษาไว�ซ่ึงสิทธิในการเข�าใช�วงโคจร
และเพิ่มโอกาสให�สามารถใช�งานย5านความถ่ีได�เพิ่มมากข้ึน โดยให�ไปดําเนินการ
ประสานงานในเร่ืองดังกล5าวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มเติม 

        ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. รับภาระค5าใช�จ5ายตามท่ีสหภาพโทรคมนาคม
ระหว5างประเทศ เรียกเก็บ  

 อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) มีข�อสังเกตเพิ่มเติมจากมติว5า  
ในกรณีของการแสดงหลักฐานการใช�งานน้ัน เปGนเร่ืองท่ีไม5สามารถดําเนินการได�ตาม
สภาพการณ!จริง ดังนั้นจึงเปGนคนละกรณีกับการจัดส5งเอกสารข5ายงานดาวเทียมใหม5 
ซ่ึงเห็นว5าสํานักงาน กสทช. ควรจะได�สอบถามรัฐบาล กระทรวงท่ีรับผิดชอบ 
ตลอดจนผู�ประกอบการเอกชนที่เก่ียวข�อง ว5ามีผู�ประสงค!จะใช�วงโคจรดังกล5าว
หรือไม5 เนื่องจากในการจัดส5งเอกสารข5ายงานดาวเทียมใหม5ก็เปGนการดําเนินการ
ที่มีค5าใช�จ5ายไม5น�อย อีกท้ังอาจไม5มีสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติจริง จึงควรดําเนินการ
ตามความจําเปGนและด�วยความรอบคอบ 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๔ เร่ือง แนวทางดําเนินการเก่ียวกับข5ายงานดาวเทียม THAICOM-A3B 
และ THAICOM-G2K ณ ตําแหน5งวงโคจร ๑๒๐ องศาตะวันออก ตามมาตรา ๑๓.๖ 
ของข�อบังคับวิทยุ   

 
ระเบียบวาระที่ ๖   :  เร่ืองอ่ืนๆ  
 
 - ไม5มี - 
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่  ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พร�อมกล5าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล5าวปEดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น.  
 


