
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ 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. พีระพงษ ์ มานะกิจ กรรมการ  
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์ กรรมการ   
๖.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

๑.    นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ลาป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๓. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส  ผู้อ านวยการส านักก ากับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ 
   ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์     
๔. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุม กสทช. ประจ าเลขาธิการ กสทช.  
๖. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๙. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักสื่อสารองค์กร 
๑๐. นางสาวพยุงทรัพย์  เรืองสม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
๑. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. 
๓. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๔. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถี่ และรักษาการในต าแหน่ง 
  ผู้อ านวยการส านักกิจการดาวเทียมสื่อสาร 
๕. นายสมบัติ  ลีลาพาตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๖. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
๗. นายจาตุรนต์  โชคสวัสดิ์  ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๘. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๙. นางสาวสุภัทรา  กฤตยาบาล ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
  โทรคมนาคม    
๑๐. นางสาวอัจฉรา  ปัณยวณิช ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรบุคคล 
๑๑. นางรวิภา  ด้วงแดงโชต ิ ผู้อ านวยการส านักบริหารคดีและนิติการ 
๑๒. นายนิพนธ์  จงวิชิต ผู้อ านวยการส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๓. นางสาวชนัณภัสร์  วานิกานุกูล ผู้อ านวยการส่วน ส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๔. นางธีตานันตร์  สีวะรา  ผู้อ านวยการส่วน ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากร 
  โทรคมนาคม 
๑๕. นายประถมพงศ์  ศรีนวล ผู้อ านวยการส่วน ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากร 
  โทรคมนาคม 
๑๖. นางสาวอริสรา  มาพบสุข ผู้อ านวยการส่วน ส านักบริหารคดีและนิติการ 
๑๗. นายประวิทย์  สันธนะวิทย์ นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทนผู้อ านวยการส่วน  
   ส านักทรัพยากรบุคคล 
๑๘. นางสาวกนกวรรณ  อุ่นจิตต์ นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทนผู้อ านวยการส่วน 

 ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๙. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก  นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทนผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
๒๐. นางพัชราภรณ์  พึ่งธรรม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

 รักษาการแทนผู้อ านวยการส่วน ส านักค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 

๒๑. นายฉัตรชัย  กองอรรถ เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
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๓ 
 

๒๒. นางสาวทุติยาภรณ์  บุญเปลื้อง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๒๓. นายเชต  เขมะคงคานนท์ เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๒๔. นางสาวยุวดี  องค์โฆษิต  นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๒๕. นางลักษมี  ประกอบกิจ นิติกรปฏิบัติการระดับสูง ส านักบริหารคดีและนิติการ 
๒๖. นายสุภพล  จรูญวณิชกุล  วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง ส านักบริหารคลื่นความถี่ 
๒๗. นางสาวนิศารัตน์  สมัครนิล นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา  
๒๘. นางสาวสุชารีย์  ช่างทอง นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักบริหารคดีและนิติการ 
๒๙. ดร. ศุภารัตน์  ตันทนงศักดิ์กุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓๐. รศ. ดร. เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
๓๑. นางสาววิภาวี  ฉัตรศิริ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
                ๑. เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธาน กสทช. /กรรมการ 
กสทช. /เลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารส านักงาน กสทช. เข้าเฝ้าฯ เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ านวน 
๔๙,๒๒๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือสมทบสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม  
๓๐ ปี ของมูลนิธิชัยพัฒนา 
                ๒. ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท่าน และเลขาธิการ กสทช. ที่ร่วมให้การ
ต้อนรับและตอบข้อหารือในประเด็นต่างๆ ของคณะท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์) เมื่อวันพุธที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งได้เดินทางมาประชุม ณ ส านักงาน กสทช. ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G และในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ส านักงาน กสทช. จะจัดการประมูลคลื่นความถี่ จ านวน ๔ ย่าน ได้แก่ 700 MHz, 1800 MHz, 
2600 MHz และ 26 GHz และที่ส าคัญคือคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz เพราะจะเป็นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ตามนโยบายของรัฐบาล และจะมีการประชุม กสทช. นัดพิเศษ 
เพ่ือรับรองผลการประมูล ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอความกรุณาให้กรรมการ กสทช. เข้าร่วม
ประชุมด้วย  
 
มติที่ประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธาน กสทช. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ   



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื ่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้แก้ไขปรับปรุงข้อความในมติท่ีประชุมวาระที่ 
๕.๔.๑ ข้อ ๒ ดังนี้ 
๒. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. 

กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) 
มีมติไม่เห็นชอบให้ทบทวนมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๘ เรื่อง รายงานการพิจารณาผล
การปฏิบัติตามค าสั่งกรณีการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีการ
จัดส่งส าเนาสัญญาให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไว้พิจารณา โดยและยืนยันให้
ส านักงาน กสทช. ด าเนินการออกมาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นอ านาจ
ของส านักงาน กสทช. ตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๖๒ ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
ส าหรับที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. ผศ. 
ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้ใน
ภายหลัง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันพุธที ่ ๒๙ 

มกราคม ๒๕๖๓ 
 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๙  

มกราคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพื่อทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑   :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ าประธาน กสทช. (พลเอก สุกิจ 

ขมะสุนทร) ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓ : ปบ. 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ าประธาน กสทช. 

(ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓) จ านวน ๔ ท่าน ได้แก่ 
พลเอก มนตรี สังขทรัพย์  นายธวัช  บวรวนิชยกูร  พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน์ 
และพลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี  ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช.  
ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช.  เสนอ  

 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 
 ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๖๒ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ : ปท.๒  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็น

ของตนเอง ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  : รายงานผลการด าเนินการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ : รท. 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและ  
ผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่อง

ร้องเรียนของเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ : รท. 
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนของเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (ช่วงวันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
จ านวน ๔๙ เรื่อง) ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ 

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๒  : 
คส. 

  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ 
บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าความผิดโดยเคร่งครัดต่อไป  

  
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ 
 มกราคม ๒๕๖๓ : ปส.  
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต ๑ นิติบุคคล 
๑ สถานี ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
รวมทั้งสิ้นจ านวน ๕๔ สถานี ได้แก่    
๑.๑ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จ านวน   ๔๓  สถานี  
๑.๒ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จ านวน     ๗  สถานี  
๑.๓ ประเภทกิจการบริการชุมชน   จ านวน     ๔  สถานี  

๒. ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
รวมทั้งสิ้นจ านวน ๕๙ นิติบุคคล จ านวน ๑๕๖ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ค าว่า “แม่” ในการน าเสนอข่าว  : ผส.    
 
มติที่ประชุม รับทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ค าว่า “แม่” ในการน าเสนอข่าว และให้มี

หนังสือขอบคุณผู้ให้ข้อเสนอแนะต่อไป ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : รายงานผลการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุน 

จ านวน ๓ คณะ ประจ าไตรมาสที่ ๓-๔/๒๕๖๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒)  :  ทบ. 
  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ 

บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ จ านวน ๓ คณะ ประจ าไตรมาสที่ ๓-๔/๒๕๖๒ 
(กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วย
การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ  



๗ 
 

๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  

๓. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : รายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัย 

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจ าปี ๒๕๖๒ : ทบ.  

  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ประจ าปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้จ่ายเงิน 
การจัดท าบัญชีและระบบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : รายงานค าพิพากษาศาลปกครองกลางให้ ส านักงาน กสทช. กับพวกรวม ๗ คน 

ชนะคดี คดีหมายเลขด าที่ ส.๕๑๓/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๕๔/๒๕๖๒ 
ระหว่างนายสุพล สุขศรีม่ังมี ที่ ๑ นายกิตติศักดิ์ สุธีเวคิน ที่ ๒ และนายชาญ 
วสิษฐ์พลรวี ที่ ๓ (ผู้ฟ้องคดี) กับ ส านักงาน กสทช. ที่ ๑ เลขาธิการ กสทช. ที่ ๒ 
กสทช. ที่ ๓ บริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ที่ ๔ บริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ที่ ๕ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) ที่ ๖ และบริษัท ทรูมูฟ จ ากัด ที่ ๗ (ผู้ถูกฟ้องคดี) : มท.  

  
มติที่ประชุม รับทราบค าพิพากษาศาลปกครองกลางให้ ส านักงาน กสทช. กับพวกรวม ๗ คน 

ชนะคดี คดีหมายเลขด าที่ ส.๕๑๓/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๕๔/๒๕๖๒ 
ระหว่างนายสุพล สุขศรีมั่งมี ที่ ๑ นายกิตติศักดิ์ สุธีเวคิน ที่ ๒ และนายชาญ 
วสิษฐ์พลรวี ที่ ๓ (ผู้ฟ้องคดี) กับ ส านักงาน กสทช. ที่ ๑ เลขาธิการ กสทช. ที่ ๒ 
กสทช. ที่ ๓ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ที่ ๔ บริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ที่ ๕ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ที่ ๖ และบริษัท ทรูมูฟ จ ากัด ที่ ๗ (ผู้ถูกฟ้องคดี) กรณีขอให้ศาลมีค าพิพากษา
หรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จ านวน ๔ ใบ ของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๔ ถึงที่ ๗ และขอให้แก้ไขประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ที่ก าหนดขีดจ ากัดความแรง



๘ 
 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป ความหนาแน่น
ก าลังคลื่นไม่เกิน ๙ วัตต์ต่อตารางเมตร ให้ลดลงเหลือ ๐.๐๑ วัตต์ต่อตารางเมตร 
ความแรงสนามไฟฟ้าไม่เกิน ๕๘ และ ๖๑ โวลต์ต่อเมตร ให้ลดลงเหลือ ๐.๖ 
โวลต์ต่อเมตร พร้อมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ชดใช้ความเสียหายเป็นเงิน
จ านวน ๑ บาท ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : รายงานค าพิพากษาคดีปกครองให้ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน 

ชนะคดี ในคดีหมายเลขด าที่ ๑๒๘๗/๒๕๕๘ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑) 
ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เลขาธิการ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) 
และ กทค. (ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๔) : มท.  

 
มติที่ประชุม รับทราบค าพิพากษาคดีปกครองให้ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน 

ชนะคดี ในคดีหมายเลขด าที่ ๑๒๘๗/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๓๙/๒๕๖๒ 
ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ 
กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) เลขาธิการ กสทช. 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และ กทค. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) กรณีพิพาทเกี่ยวกับกรณีผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีค าสั่งทางปกครองให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน แก้ไข
ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมและให้ด าเนินการให้บริการคงสิทธิเลขหมาย
ให้สอดคล้องตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่   
ของผู้ให้บริการตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ วินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : รายงานการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : สส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการรวมธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่มซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ

ควบคุมของผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด ทั้งนี้ ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   

 
 
 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : การส ารวจข้อเท็จจริงต่อการด าเนินการตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เรื่อง การก าหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดอัตราค่าบริการตามการ      
ใช้งานจริงในหน่วยวินาที : นท.  

 
มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ของบริษัท 

แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล       
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (TUC) และบริษัท ดีแทคไตรเน็ต จ ากัด (DTN) และรับทราบ
ความคืบหน้าการด าเนินการตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ตามเอกสาร
ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕   : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๒ หน่วยงาน : ปส. 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน 
๒ หน่วยงาน ดังนี้ 

 ๑. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑๔๕ สถานี 
 ๒. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระบบเอฟเอ็ม 

ความถี่ ๘๙.๕๐ MHz  
 ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเตือนสถานีวิทยุกระจายเสียง ตามข้อ ๒. เพ่ือให้

ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ข้อ 12 โดยจะต้องจัดท าและ
เสนอผังรายการและสัดส่วนรายการก่อนเริ ่มให้บริการ  อย่างน้อย 15 วัน    
โดยเคร่งครัดในครั้งต่อไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๒ หน่วยงาน 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒  : การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง
  (๒ สถานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓) : ปส. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ 
ให้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๒ สถานี) 
โดยก าหนดให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสทช. 
มีมต ิดังนี้ 

 ๑. กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือสุขภาพประชาชน รหัสสถานี 
๐๗๕๒๐๖๖๐ คลื่นความถี่ ๑๐๓.๒๕ MHz  

 ๒. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองพันชั่ง มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบ้านป้อม   
รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๖๐๘ คลื่นความถี่ ๑๐๕.๒๕ MHz 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดท า
บันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๒ สถานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓)  

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๓๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุของผู้
ทดลองประกอบกิจการที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงตาม
วาระนี้ ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ทดลองวิทยุในกรณีที่ไม่
สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได้ จึงเห็นควรให้
ก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดได้”  

 
 
 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓  : พิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการ
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเชียงใหม่ เรดิโอ สถานีฮอตเรดิโอ ความถี่ ๑๐๗.๐๐ MHz 
จังหวัดอุดรธานี รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๑๖๔ : ปส.  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 
ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุ  
กระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเชียงใหม่ เรดิโอ สถานีฮอตเรดิโอ  
รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๑๖๔ เนื่องจากห้างฯ มิได้มีพฤติการณ์เพิกเฉยละเลย
ที่จะไม่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังมีความประสงค์ที่จะ
ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการอยู่ต่อไป ทั้งนี ้ ตามมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยก าหนดเงื่อนไข
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑.๑ ยื่นค าร้องขอออกอากาศชั่วคราวเพื่อท าการตรวจวัดการแพร่แปลกปลอม
ตามแนวปฏิบัติในการน าส่งรายงานผลการตรวจวัดการแพร่แปลกปลอม
ของสถานีทดลองประกอบกิจการส าหรับการต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
ส านักงาน กสทช.  

 ๑.๒ ยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รายงานผลการ
วัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีได้รับการรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่   

      ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการอีกต่อไป และให้สิทธิ  
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) สิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่ครบก าหนด  

 ๒. เห็นชอบให้ยกเว้นการช าระเงินเพ่ิม ตามข้อ 9 วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับที่ 2) ในการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามข้อ ๑. เนื่องจากห้างฯ มิได้มีพฤติการณ์เพิกเฉยละเลยที่จะไม่
ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังมีความประสงค์ที่จะต่ออายุ
การทดลองประกอบกิจการอยู่ต่อไป 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดท า
บันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 



๑๒ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช.  วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง พิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบ ค า
ขอทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเชียงใหม่ เรดิโอ สถานีฮอต
เรดิโอ ความถี่ ๑๐๗.๐๐ MHz จังหวัดอุดรธานี รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๑๖๔ 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๓๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบ 
ค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ในประเภทกิจการทางธุรกิจ   
ที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซึ่งสะท้อนประเด็น
ปัญหาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ทดลองวิทยุในกรณีที่ ไม่สามารถยื่นต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได้ จึงเห็นควรให้ก ากับดูแลด้วย
ความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ก าหนดได้”  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔  : การอนุญาตให้บริษัท บลู สกาย แชนเนล จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ 
 โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ ฟ้าวันใหม่
 (FAH WON MAI) : ปส.  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท บลู สกาย แชนเนล 

จ ากัด ช่องรายการ ฟ้าวันใหม่ (FAH WON MAI) 
๒. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  
แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท บลู สกาย แชนเนล จ ากัด ช่องรายการฟ้าวันใหม่ 
(FAH WON MAI) 

๓. อนุญาตให้บริษัท บลู สกาย แชนเนล จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  
แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการฟ้าวันใหม่ (FAH WON MAI) โดยก าหนดให้
มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท บลู สกาย แชนเนล จ ากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ ฟ้าวันใหม่ 
(FAH WON MAI) 

 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕  : การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู้ทดลอง
ประกอบกิจการ จ านวน ๒ สถานี : ปส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จ านวน ๒ สถานี ได้แก่ สถานี Generation Wave ลูกทุ่ง รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๗๑๘ 
คลื่นความถี่ ๙๓.๒๕ MHz ใบอนุญาตเลขที่ B๐-S๑๐๐๓๐-๑๔๓๕-๕๗ และ
สถานี Cool Music รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๗๑๖ คลื่นความถี่ ๑๐๓.๐๐ MHz 
ใบอนุญาตเลขที่ B๐-S๑๐๐๓๐-๑๔๑๐-๕๗ จังหวัดลพบุรี ตามข้อ ๑๒ (๑) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ 
ตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากผู้ทดลอง
ประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง 

 ๒. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้ในการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๒ สถานี 
ตามข้อ ๑. เพ่ือให้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร้อมกับการสิ้นสุดสิทธิ  
ในการทดลองประกอบกิจการ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์
จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง  

 ๓. เห็นชอบให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๒ สถานี    
ตามข้อ ๑. ด าเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ 
และท าลายหรือจ าหน่าย จ่าย โอน เครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล
ที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง   
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง ทั้งนี้
หากฝ่าฝืน ให้ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด  

 ๔. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (คส.) และส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช้คลื่นความถี่ การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ออกอากาศ การท าลายเครื่องส่งวิทยุคมนาคม หรือการจ าหน่าย จ่าย โอน 
เครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจ านวน ๒ สถานี ตามข้อ ๑. หากพบการ
กระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป และให้ส านักงาน กสทช.    
ส่วนภูมิภาค รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบและส่งภาพการรื้อถอน
สายอากาศและการท าลายเครื่องวิทยุคมนาคมรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ



๑๔ 
 

ออกอากาศมายังส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ขส.) เพ่ือทราบต่อไป  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๒ สถานี 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ : การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ของบริษัท สปีด 
แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ SPEED CHANNEL : ปส. นส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท สปีด แชนแนล 
จ ากัด ช่องรายการ SPEED CHANNEL ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0016-57 
นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากบริษัทฯ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๔ (๕) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และฝ่าฝืนข้อ ๑๑ ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

 
 หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท 
สปีด แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ SPEED CHANNEL 

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗  : ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศรายการข่าวที่มีการใช้ภาพกราฟิก

จ าลองสถานการณ์ความรุนแรงอย่างละเอียด ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล ช่องอมรินทร์ ทีวี เอชดี (AMARIN TV HD) (ช่อง ๓๔) อาจมีเนื้อหา
ไม่เหมาะสม : ผส.   

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั ่งเตือนทางปกครองต่อ
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องอมรินทร์ ทีวี เอชดี (AMARIN TV HD) 
(ช่อง ๓๔) ให้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข และระมัดระวังในการน าเสนอข่าวที่มีการ
ใช้ภาพกราฟิกจ าลองเหตุอาชญากรรมและแสดงขั้นตอนประกอบการน าเสนอ 



๑๕ 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยอาศัยอ านาจตามข้อ ๑๙ 
ประกอบกับข้อ ๑๔ (๑๐) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศรายการข่าวที่
มีการใช้ภาพกราฟิกจ าลองสถานการณ์ความรุนแรงอย่างละเอียด ทางช่อง
รายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องอมรินทร์ ทีวี เอชดี (AMARIN 
TV HD) (ช่อง ๓๔) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘  : การขอระงับการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม และการส่งสัญญาณโทรทัศน์
 ผ่านดาวเทียมเนื่องจากผู้ใช้บริการผิดสัญญา : ขส.   
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการด าเนินการตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเห็นชอบให้บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ที
ซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด สามารถใช้สิทธิระงับการให้บริการตามสัญญา กรณี
คู่สัญญาผิดนัดช าระค่าบริการ ทั้งนี้ การระงับการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม 
และการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จะกระทบต่อสมาชิก
ผู้ใช้บริการของบริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด จึงก าหนดให้บริษัท ไทยคม 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด จะต้องแจ้งวันที่จะระงับ
การให้บริการต่อคู่สัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน เพ่ือให้คู่สัญญามีระยะเวลา
ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกผู้ใช้บริการได้ทราบถึงกรณีการยุติการ
ให้บริการดังกล่าว 

 ๒. ให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด ด าเนินการเยียวยาผู้ใช้บริการของบริษัท 
ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด ที่จะได้รับผลกระทบจากการระงับบริการตาม
สัญญาใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) ของบริษัท ไทยคม 
จ ากัด (มหาชน) โดยทันที ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓ ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ 
บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด จะต้องให้บริการต่อเนื่อง โดยจะพักหรือ
หยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กสทช. 
กรณีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ อาจเป็นเหตุให้คณะกรรมการ
พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตฯ ตามข้อ ๑๔ (๓) ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ  

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท าข้อวิเคราะห์ประเด็นสถานะผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ของบริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
เพ่ือด าเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป      



๑๖ 
 

หมายเหตุ              ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง การขอระงับการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม 
และการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเนื่องจากผู้ใช้บริการผิดสัญญา 

 ๒. กสทช. รศ.ประเสริฐฯ ได้สอบถามเรื่องกรณีเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งสื่อมวลชนบางราย 
ได้เผยแพร่ข่าวโดยการไลฟ์สด ซึ่งได้รับการสอบถามว่า กสทช. ในฐานะที่เป็น
ผู้ก ากับดูแลสื่อได้ด าเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ซึ่ง กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ์ 
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ รวมทั้งได้มีการเชิญ   
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์มาเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ และก าหนดแนวทาง  
การน าเสนอข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยสรุปได้ดังนี้ ๑) ส านักงาน กสทช.      
จะด าเนินการจัดท าร่างประกาศการรายงานข่าวในภาวะฉุกเฉิน และ ๒) ส านักงาน 
กสทช. จะได้เชิญช่องที่ท าผิดในกรณีนี้ จ านวน ๓ ช่อง เพ่ือด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาช่วยวิเคราะห์ด้วย  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์
 เทคโนโลยี จ ากัด : ชท.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ  กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากัด เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่าย 
โทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้  ทั้งนี้ 
ให้บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด  ด าเนินการเปิดเผย
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ ตามนัย
ข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท มิว สเปซ
แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 

  



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : สัญญาให้บริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด : ชท.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาให้บริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ทั้งนี้ ให้บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยสัญญาเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข้อ ๔๗ ข้อ ๒๘ วรรคสอง และข้อ ๓๑ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง สัญญาให้บริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท 
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
 คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด และบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด : ชท.  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด และบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด  ทั้งนี้ ให้บริษัท ทรู มูฟ เอช 
ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  เปิดเผยสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามมาตรา ๒๙ แห่ง 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และข้อ ๒๘ วรรคสอง 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู 
มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด และบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด
 และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด : ชท.  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด และ
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  



๑๘ 
 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท 
แอมเน็กซ์ จ ากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่

ส าหรับใช้ในระบบส่ือสารการเดินอากาศ (Communication) : คท.๑ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. อนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่ ๑๒๔.๑๕๐ MHz ๑๒๖.๙๕๐ MHz และ ๑๒๘.๕๐๐ MHz 

ความกว้างแถบคลื่นความถี่ ๘ kHz ให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารในภารกิจงานระบบสื่อสารการเดินอากาศ (Communication) 

 ๒. อนุญาตให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ตั้งสถานีเคลื่อนที่  
ทางการบิน (Aeronautical Station) ณ ท่าอากาศยานเบตง ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ (AERONAUTICAL MOBILE 
(R) SERVICE) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

 ๒.๑ ให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๑. เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับ
อนุญาตจาก กสทช. ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่จะต้อง
แจ้งขออนุญาตก่อนถึงวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล่าว เพ่ือให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ๒.๒ หากการใช้คลื่นความถี่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายสื่อสารอ่ืนที่ได้รับ
อนุญาตอยู่ก่อนแล้ว บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ต้องเป็น
ผู้แก้ไขการรบกวนที่เกิดข้ึน หรือระงับการใช้งาน 

 ๒.๓ หากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด มีความประสงค์ที่จะใช้
งานเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานที่ตั้ง
แห่งใดเพ่ิมเติม จะต้องด าเนินการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม      
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และขอรับใบอนุญาตท่ีเกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง  

  ๒.๔ ต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ตามที่ กสทช. ก าหนด และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

  ๒.๕ ให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด มีหนังสือยินยอมผูกพันตาม
เงื่อนไขการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าว ภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้การ
อนุญาตในครั้งนี้เป็นอันสิ้นผล 

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด เพ่ือขอความร่วมมือในการใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ หากคลื่นใด
ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งานขอให้ส่งคืน เพ่ือ กสทช. จะได้จัดสรรความถี่ให้
เป็นประโยชน์ต่อไป   

  



๑๙ 
 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ขอรับการจัดสรร
คลื่นความถี่ส าหรับใช้ในระบบสื่อสารการเดินอากาศ (Communication)    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : การจัดท าหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย – ฟินแลนด์   

: คท.๒ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบการจัดท าข้อตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย – 

ฟินแลนด์ ก่อนที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรี  
 ๒. เห็นชอบร่างข้อเสนอ (Draft Proposal) ทั้งนี้ เมื่อส านักงาน กสทช. ได้รับหนังสือ

จากกระทรวงการต่างประเทศ กรณีประเทศฟินแลนด์มีความเห็นสอดคล้อง
ตามข้อเสนอดังกล่าวแล้ว ส านักงาน กสทช.  จะน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบและด าเนินการจัดท าหนังสือแลกเปลี่ยนของไทย
ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายฟินแลนด์ต่อไป 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง การจัดท าหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ไทย – ฟินแลนด์    

    
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : นายปริญ อร่ามเรืองกุล ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กรณีประสบปัญหา

จากการถูกเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผิดพลาด : รท.  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     
 ด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายปริญ อร่ามเรืองกุล ร้องเรียนบริษัท ดีแทค
 ไตรเน็ต จ ากัด กรณีประสบปัญหาจากการถูกเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 ผิดพลาด ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ได้แสดงหลักฐานเอกสารใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง 

กับการเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตของบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  (บัตร
เครดิตเคทีซี) โดยในใบแจ้งค่าใช้บริการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีการระบุว่า 
ธนาคารจะตัดค่าบริการจากบัญชีบัตรเครดิตเลขที่  xxxxxx๔๓๙๑๓๗xxxxxx
๗๑๐๘ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตที่
ลงท้ายด้วย ๗๑๐๘ ตรงกับบัตรเครดิตของผู้ร้องเรียน และแจ้งว่าผู้ใช้บริการ
ดังกล่าวเป็นหญิงสูงอายุ ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี ตรวจสอบจากนามสกุลเป็นคนละ
นามสกุลกับพนักงานที่ด าเนินการคีย์ข้อมูลผิดพลาด ซึ่งข้อมูลผิดพลาดเอกสาร
ที่น ามายืนยันตรงตามข้อเท็จจริง โดยเห็นว่า ปัญหาเกิดจากความประมาท
เลินเล่อของพนักงานบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ไม่ใช่เป็นการทุจริต  



๒๐ 
 

 ๒. ให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด คืนเงินค่าใช้บริการเลขหมาย ๐๘ ๑๔๘๑ ๐๑๐๔ 
จ านวน ๒๗ รายการ เป็นเงินจ านวน ๑๖,๔๖๖.๒๔ บาท ไปยังบัญชีบัตร
เครดิตเคทีซีของผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องคืนเงินค่าใช้บริการดังกล่าว
ให้แก่ผู้ร้องเรียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติ และบริษัทฯ จะต้อง
ช าระดอกเบี้ยในส่วนต่างในอัตราเท่ากับที่ได้ก าหนดไว้ว่าจะเรียกเก็บจาก
ผู้ใช้บริการในกรณีผู้ใช้บริการผิดนัด ตามข้อ ๒๓ ของประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง นายปริญ อร่ามเรืองกุล ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
กรณีประสบปัญหาจากการถูกเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผิดพลาด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : นายโสภณ หิรัญรุจิพงศ์ ร้องเรียนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
  จ ากัด กรณีประสบปัญหาถูกคิดค่าบริการไม่เป็นธรรม : รท.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     

ด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายโสภณ หิรัญรุจิพงศ์ ร้องเรียนบริษัท ทรู มูฟ เอช  
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด กรณีประสบปัญหาถูกคิดค่าบริการไม่เป็นธรรม 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑. ให้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด คืนปริมาณ
อินเทอร์เน็ต ๓๒๐ MB ให้แก่ผู้ร้องเรียน     

 ๒. ให้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ปรับปรุงคุณภาพ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพ
การให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่   

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง นายโสภณ หิรัญรุจิพงศ์ ร้องเรียนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด กรณีประสบปัญหาถูกคิดค่าบริการไม่เป็นธรรม     

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : นางสาวอตินุช นพรัตน์ ร้องเรียน บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น
 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด) กรณีประสบปัญหา
 ถูกแอบอ้างเปิดเลขหมายจากเลขหมายที่ไม่ได้เปิดใช้บริการด้วยตนเอง : รท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     

ด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีนางสาวอตินุช นพรัตน์ ร้องเรียน บริษัท เรียล มูฟ 
จ ากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด) 
กรณีประสบปัญหาถูกแอบอ้างเปิดเลขหมายจากเลขหมายที่ไม่ได้เปิดใช้บริการ
ด้วยตนเอง ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 



๒๑ 
 

คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านตัวแทนร้านสะดวกซื้อ 7-11 ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยที่ประชุม
เห็นว่าผู้ร้องเรียนมีสิทธิด าเนินการแจ้งความตามกฎหมายและให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป โดยที่พนักงานสอบสวนมีอ านาจในการขอข้อมูลกับ
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ได้โดยตรง  

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง นางสาวอตินุช นพรัตน์ ร้องเรียน บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด 
(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด) กรณี
ประสบปัญหาถูกแอบอ้างเปิดเลขหมายจากเลขหมายที่ไม่ได้เปิดใช้บริการด้วย
ตนเอง    

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ : นางสาวพิมภ์ภัค กนกพัชโรวิสิฐ ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด กรณีประสบ 
 ปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาดของบริการระหว่างประเทศ : รท.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     

ด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีนางสาวพิมภ์ภัค กนกพัชโรวิสิฐ ร้องเรียนบริษัท 
เรียล มูฟ จ ากัด กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาดของบริการ
ระหว่างประเทศ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ เนื่องจากข้อเท็จจริงกรณีนี้   
ผู้ร้องเรียนได้เปิดใช้บริการข้ามแดนระหว่างประเทศและมีการเชื่อมต่อใช้งาน
อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จึงมีค่าบริการเกิดขึ้น 
และเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นค่าบริการที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้ร้องเรียนจะขอระงับ
การใช้งานต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการข้ามแดนระหว่าง
ประเทศ จ านวน ๕,๑๘๘.๔๒ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) พร้อมค่าบริการรอบบิล
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๕๙๑.๑๗ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และรอบบิล
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๗๑๑.๕๕ (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) จากผู้ร้องเรียนได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑๖ และข้อ ๒๒ ของประกาศ 
กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งนี้ บริษัทฯ     
ได้เสนอปรับลดค่าบริการบางส่วนให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นการเยียวยาปัญหาที่
เหมาะสมแล้ว และบริษัทฯ ไม่ต้องคืนเลขหมาย ๐๖ ๔๘๗๙ ๘๘๔๙ ให้แก่         
ผู้ร้องเรียน เนื่องจากผู้ร้องเรียนมีค่าบริการค้างช าระเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
ตามข้อ ๓๓ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙  

  
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่อง นางสาวพิมภ์ภัค กนกพัชโรวิสิฐ ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ 
จ ากัด กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาดของบริการระหว่างประเทศ 



๒๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๑ : อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอที จ ากัด
 (มหาชน) : ชท.  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ 
 อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 

๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ของข้อเสนอการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถ
เจรจาเกี่ยวกับสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ และให้บริษัทฯ ด าเนินการเปิดเผย
ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของตน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. ตามข้อ ๑๘ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของ
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๒ : แนวทางการปรับปรุงก าลังส่งของสถานีฐานในใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุ

คมนาคมส าหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการปรับปรุงประกาศ
ส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการท าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการ
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
(ข้อ ๑๒.๕) เพื่อรองรับเทคโนโลยี ๕G : คท.๒, ทท.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงก าลังส่งของสถานีฐานในใบอนุญาตให้ตั้งสถานี

วิทยุคมนาคมส าหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมไว้เดิม เพ่ือรองรับเทคโนโลยี ๕G  

 ๒. เห็นชอบการปรับปรุงร่างประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการท า
ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
ข้อ ๑๒.๕ ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าประกาศดังกล่าวเสนอ
เลขาธิการ กสทช. เพื่อพิจารณาลงนาม เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับ
ผู้ประกอบการต่อไป 



๒๓ 
 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๒ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงก าลังส่งของสถานีฐานในใบอนุญาต
ให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการปรับปรุง
ประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการท าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
(ข้อ ๑๒.๕) เพ่ือรองรับเทคโนโลยี ๕G 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๓ : การแก้ไขปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

 ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และประกาศ กสทช. เรื่อง 
การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม : มท.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ  
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิทยุคมนาคม และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
และการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการก ากับดูแล
การประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. 
น าประกาศดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก่อนน าไปลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๑๓ เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และประกาศ 
กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม 

 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๔ : ขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร : วท. 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เนื่องจากมีประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการจัดเก็บรายได้เพ่ือน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน 
โดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ได้ก าหนดเรื่องการน าค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือ
เช่าบริการโทรคมนาคม (กรณีค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน) โดยให้ผู้รับใบอนุญาต
สามารถน าค่าใช้จ่ายดังกล่าวน ามาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพ่ือ
น าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม 
ได้ไม่เกินร้อยละหกสิบของรายได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบปีบัญชี เมื่อรวมกัน
ทั้งหมดแล้วให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถน ามาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรร 
ดังนั้น จึงมีมติไม่ให้การสนับสนุนเงินลงทุนโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร
ใต้ดินในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้แก่กรุงเทพมหานคร  

 ๒. เห็นชอบให้ขยายกรอบเพดานราคาค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่าบริการ
โทรคมนาคม (กรณีค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน) ที่จะน ามาหักลดหย่อนได้ให้มากขึ้น
กว่าร้อยละหกสิบของรายได้ และขยายกรอบเพดานราคาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
จากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยจากเดิมค่าใช้จ่ายใน
แต่ละรอบปีบัญชีเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถน ามาหัก
ลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรร ไม่เกินร้อยละสิบห้าของจ านวนเงินรายได้   
ที่ต้องจัดสรรและเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้นไม่เกินสองร้อยล้านบาทต่อปี  

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๑๔ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนโครงการก่อสร้างท่อร้อยสาย
สื่อสารใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๕ : แนวทางการเลือกช่องคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz  

: คณะท างานด าเนินการประมูลฯ, วท. 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
แนวทางการเลือกช่องคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz ดังนี้  

 ๑. ในขั้นตอนการก าหนดย่านความถี่ ผู้ชนะการประมูลที่ไม่ได้ถือครองคลื่น
ความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz อยู่เดิม จะต้องไม่แสดงความประสงค์
เลือกย่านความถี่ที่ท าให้ผู้ถือครองคลื่นความถี่รายเดิมที่เป็นผู้ชนะการประมูล



๒๕ 
 

ในครั้งนี้ ไม่สามารถใช้คลื่นความถี่ท่ีเรียงติดกับคลื่นความถี่เดิมได้ ทั้งนี้ หากผู้ชนะ
การประมูลที่ไม่ได้ถือครองคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz อยู่เดิม 
ได้รับจัดสรรย่านความถี่ที่ท าให้ผู้ถือครองคลื่นความถี่รายเดิมที่เป็นผู้ชนะการ
ประมูลในครั้งนี้ไม่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่เรียงติดกับคลื่นความถี่เดิมได้ 
กสทช. สงวนสิทธิ์ในการก าหนดย่านความถี่ใหม่เพ่ือให้การใช้งานคลื่นความถี่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๒. กรณีผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ถือครองคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz 
เดิมอยู่ก่อนแล้ว และไม่สามารถเลือกช่องความถี่ใหม่ที่ท าให้เรียงติดกับคลื่น
ความถี่เดิมได้ กสทช. สงวนสิทธิ์ในการก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่น
ความถี่ในย่าน ๗๐๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz ตามแผนความถี่วิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (Internation Mobile Telecommunications – IMT) 
ย่านความถี่ ๗๐๓ - ๗๔๘/๗๕๘ - ๘๐๓ เมกะเฮิรตซ์ และแผนความถี่วิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (Internation Mobile Telecommunications – IMT) 
ย่านความถ่ี ๑๗๑๐ - ๑๗๘๕/๑๘๐๕ – ๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๑๕ เรื่อง แนวทางการเลือกช่องคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz และ 
๑๘๐๐ MHz 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๖ : บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ขอส่งคืนเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้าน

เทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม (NSPC) : จท.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ
รับคืนเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 
ประเภทส าหรับรหัสจุดการให้สัญญาณภายในประเทศ (National Signalling Point 
Code : NSPC) จ านวน ๑๐๓ เลขหมาย จากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ทั้งนี้ 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๑๖ เรื่อง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ขอส่งคืนเลขหมายโทรคมนาคม
ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม (NSPC)             

 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๗ : การขอหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการ
 โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ในกรณีการจัดท าระบบ
 ลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ และการด าเนินงาน
  ด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้ใช้บริการ 
  โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการที่เกี่ยวข้องต่างๆ : จท., ถท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแนวทางการก าหนดค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขการขอหักลดหย่อนจาก

รายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ในกรณีการจัดท าระบบลงทะเบียนผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ และการด าเนินงานด้านการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวบุคคลด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และบริการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
โดยในปี ๒๕๖๒ ผู้รับใบอนุญาตสามารถยื่นขอหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ 
เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะเวลาการน าส่งเงิ นรายได้เ พ่ือน าไปใช้
ด าเนินการสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เ พ่ือน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของ ปี ๒๕๖๒  

 ๒. เห็นชอบกรอบเพดานวงเงินค่าใช้จ่ายในการขอหักลดหย่อนรายได้ที่ต้อง
จัดสรรเพ่ือน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพ่ือสังคม ในกรณีการจัดท าระบบลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์  
เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ และการด าเนินงานด้านการพิสูจน์และยืนยัน  
ตัวบุคคลด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
บริการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละราย ในปี  
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ และภายใต้วงเงินที่ก าหนด
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการน าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ภารกิจด้านโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่
ต้องจัดสรรเพ่ือน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม   

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง การขอหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพ่ือน าไปใช้    
ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ในกรณี
การจัดท าระบบลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ และ
การด าเนินงานด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์
ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการที่เกี่ยวข้องต่างๆ 



๒๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๘ : รายงานผลการศึกษาเพิ่มเติมโครงการศึกษาการประเมินมูลค่าการเรียกคืน
คลื่นความถี่ และการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียก
คืนคลื่นความถี่ย่าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
: ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน
ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ, นท. 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่น

ความถี่ย่าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ 
จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

 ๑. กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
  เนื่องจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีหนังสือยืนยัน    

ที่จะคืนคลื่นความถี่ โดยไม่เรียกร้องการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน   
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบว่าไม่ต้องทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

 ๒. กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก 
ที่ประชุมมีมติให้ชดเชยกรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ด้วยวิธีการทดแทน
และชดใช้ ดังนี้ 

  ๒.๑ การทดแทน 
  เพ่ือให้กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก สามารถใช้คลื่นความถี่ได้อย่าง

ต่อเนื่องและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าเดิมต่อไปได้ ที่ประชุม
จึงมีมติให้ทดแทนด้วยคลื่นความถี่ย่าน ๔๔๐๐ – ๕๐๐๐ เมกะเฮิรตซ์ 
ขนาด ๒๘ เมกะเฮิรตซ์ ที่ติดกันทั้งหมด 

  ๒.๒ การชดใช้ 
  เพ่ือให้กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก สามารถใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 

๔๔๐๐ – ๕๐๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าเดิมต่อไปได้ 
จึงมีมติให้ก าหนดกรอบวงเงินชดใช้เต็มจ านวนเท่าที่กรมการทหารสื่อสาร 
กองทัพบก ร้องขอมา จ านวน ๔๔๗,๗๙๘,๔๕๐.- บาท โดยน าเงินที่ได้
จากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ในงวดที่ ๑  
มาด าเนินการจ่ายเงินชดเชยให้กับกรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก  

 ๓. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท.) 
               ๓.๑ ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก ดร.นทีฯ และ 

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบหลักการและวิธีคิดกรณีที่ดีที่สุด 
(Best Case) ตามผลการศึกษาเพ่ิมเติมโครงการศึกษาการประเมินมูลค่า
การเรียกคืนคลื่นความถี่ และการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน
ส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 



๒๘ 
 

  ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. ผศ. ดร. 
ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบในหลักการ/วิธีคิด และตัวเลขมูลค่าการเสียโอกาส
ทางธุรกิจ ตามแนวคิดกรณีที่ดีที่สุด (Best Case) ตามผลการศึกษา
เพ่ิมเติมโครงการศึกษาการประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่ และ
การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ี
ย่าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ๓.๒ ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช.  กสทช. พันเอก ดร.นที และ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็น
ของที่ประชุมจัดส่งให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. 
พิจารณาในประเด็น ๑) อายุการถือครองคลื่น และ ๒) ความจ าเป็นในการ
ก าหนดสัดส่วนค่าตอบแทนผู้ถือครองคลื่นความถี่และผู้ได้รับผลกระทบ
ตามข้อ ๑๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า 
หรือน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น    

 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย 
๑) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ มีมติเห็นชอบให้มีการก าหนดสัดส่วน

ค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ตามผลการศึกษา ของคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ 
หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ 
เมกะเฮิรตซ์  

๒) กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสัดส่วนค่าตอบแทน
ส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่และผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเสนอ
ให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. พิจารณาได้  
ทั้งนี้ โดยต้องให้เสร็จสิ้นก่อนการประมูล   

 

หมายเหตุ                 ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๘ เรื่อง รายงานผลการศึกษาเพ่ิมเติมโครงการศึกษาการ
ประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่ และการทดแทน ชดใช้ หรือจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๓๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๘ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณารายงานผลการศึกษาเพ่ิมเติมโครงการ
ศึกษาการประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่ และการทดแทน ชดใช้   
หรือจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ 
เมกะเฮิรตซ์ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๓ ซึ่งมอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไปศึกษาเพ่ิมเติม ในประเด็นดังนี้ 



๒๙ 
 

          ๑. เนื่องจากที่ผ่านมาหลายปี กสทช. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
และคณะท างานขึ้นมาเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการถือครอง
คลื่นความถี่ย่าน ๒๖๐๐ MHz ของ อสมท แล้วหลายคณะ รวมถึง กสทช.   ได้
พิจารณามีมติที่เกี่ยวข้องไว้แล้วในหลายกรณี ดังนั้นการที่ กสทช. มีมติส่งให้
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. ให้ความเห็นเพิ่มเติม  อีก
ครั้งก่อนที่จะมีการประมูลเกิดขึ้นเพียงสามถึงสี่วัน ในขณะที่มีเวลาตัดสินใจ
และได้ด าเนินการเรื่องนี้มาแล้วเป็นเวลาหลายปี แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลว
ในการท างานซึ่งเป็นความผิดปกติอย่างยิ่งในกรณีนี้ อีกทั้งจะท าให้ไม่สามารถ
เสนอความเห็นต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณามีมติจัดการกับปัญหาค้างคา
ของคลื่นที่จะน าไปประมูลให้เสร็จสิ้นได้ก่อนวันประมูล อีกทั้งหากมีการจัด
ประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๒๖๐๐ MHz ขึ้นก่อนที่จะมีข้อยุติในการก าหนดเพ่ือ
ทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ    
อาจก่อให้เกิดกรณีฟ้องร้องจากผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ขึ้นได้ในภายหลัง  
ซึ่งจะกระทบต่อการใช้งานคลื่นความถี่ที่มีการประมูลเสร็จสิ้นไปแล้ว จึงอาจมี
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความเรียบร้อยและความสามารถในการเตรียมการเพ่ือ
จัดประมูลในครั้งนี้กับผู้ที่เก่ียวข้องตามมา 

   ๒. ส าหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ และการทดแทน ชดใช้ หรือจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ถือเป็นกระบวนการทาง
ปกครองที่กระทบสิทธิของผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการเรียกคืนคลื่นความถี่ กสทช. ในฐานะผู้ใช้อ านาจทางปกครอง จึงจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามขั้นตอน
ที่ระบุไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียก
คืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือน ามาใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น อันเป็นกฎหมายที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วอย่างเคร่งครัด  

   ดังนั้นในขั้นตอนการก าหนดวิธีการและเงื่อนไขการทดแทน ชดใช้ หรือ
จ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ กสทช. จึงจ าต้องก าหนด
เงื่อนไขในการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยพิจารณา
รวมกับของผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่อย่างเคร่งครัด ตามนัยของข้อ ๑๔ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกคืนคลื่น
ความถี่ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ฯ อีกท้ังความในวรรคสองของข้อ ๑๔ ของประกาศ
หลักเกณฑ์ ได้ก าหนดรายละเอียดของกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาไว้แล้ว 
ถึงข้ันก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนให้ผู้ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีหน้าที่น าส่งเงิน
ชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนเงินที่ กสทช. ก าหนด ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบภายในสิบห้าวันฯ จึงแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่
ประสงค์ให้การก าหนดสัดส่วนการชดใช้ความเสียหายฯ หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ค่าเสียโอกาสจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ที่มีความชัดเจนแน่นอน ไม่ก ากวม



๓๐ 
 

อันอาจส่งผลให้คู่กรณีต้องมีการฟ้องร้องกันทางกฎหมายยืดเยื้อออกไป     
จากข้อกฎหมายดังกล่าวกรรมการ กสทช. จึงต้องใช้ดุลพินิจตัดสินเรื่องสัดส่วน
ในการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนระหว่างผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่และผู้ที่
ได้รับผลกระทบให้ชัดเจนก่อนที่จะจัดให้มีการประมูล (ซึ่งมีเวลาเพียงพอที่
สามารถด าเนินการได้) เพ่ือให้การประมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิด
ข้อกังขา และไม่มีข้อโต้แย้งระหว่างคู่กรณีตามมาในภายหลัง”  

 ๓. กสทช. พันเอก ดร.นทีฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๒/๒๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ขอให้แนบข้อสังเกตไว้ในรายงานการประชุมของระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๘ 
จ านวน ๒ หน้า ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑  

 ๔. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๑๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุมของระเบียบวาระที่ 
๕.๒.๑๘ จ านวน ๒ หน้า ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕      
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๙ : การด าเนินการเพื่ออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม

เคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz : 
คณะท างานเพื่อด าเนินการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ มท. ปท.๒  

 
มติที่ประชุม               ๑. รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินการเพ่ืออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ

กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz 
และ 26 GHz ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. ทีป่ระชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก ดร.นทีฯ และ กสทช. 
รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
ตามข้อก าหนดในข้อ ๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 
1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz เพ่ือเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล  

 

   ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ฯ และ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชยัฯ) 
ขอสงวนความเห็น เนื่องจากเพ่ิงจะได้รับเอกสารวาระการประชุม จึงยังไม่ได้
ศึกษาในรายละเอียด  

 
หมายเหตุ                 ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช.วาระที่ ๕.๒.๑๙ เรื่อง การด าเนินการเพ่ืออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 
2600 MHz และ 26 GHz 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๓๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๙ ดังนี้ 



๓๑ 
 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากส านักงานได้เสนอ
วาระและเอกสารประกอบให้กรรมการพิจารณาในที่ประชุมเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งไม่อาจเป็นไปได้ที่กรรมการจะสามารถพิจารณาข้อเสนอและรายละเอียด
ตามที่ส านักงานและคณะท างานด าเนินการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคมพิจารณาเสนอความเห็นมาได้โดยทันที อีกทั้งยังเป็นวาระ
ที่มีความส าคัญซึ่งที่ประชุมต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
ดังกล่าว และการที่ส านักงานเสนอวาระและเอกสารประกอบจ านวนมากให้
กรรมการพิจารณาเพ่ือมีมติกระชั้นชิดเช่นนี้ ไม่ต่างจากการเสนอให้กรรมการ
และที่ประชุม กสทช. ลงมติโดยไม่มีเอกสารใดๆ ประกอบการพิจารณา ผมจึง
ไม่เห็นว่ากระบวนการเช่นนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะได้แต่อย่างใด”  

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ :  การพิจารณาขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ของทุนประเภทที่ ๒ 
 ประจ าปี ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑) ของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : ทบ. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบขอบเขตงาน 
(Term of Reference : TOR) ของทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑) 
ของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จ านวน ๑๑ โครงการ รวมวงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท ก่อนน าไปประกาศเปิดรับการส่งเสริม
และสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ดังนี้  

 ๑. โครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+  
ในส่วนภูมิภาค ระยะที่ ๑ ระยะเวลาด าเนินงาน ๑,๐๘๐ วัน งบประมาณ 
๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 ๒. โครงการผลิตสารคดีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะเวลาด าเนินงาน ๓๖๕ วัน งบประมาณ 
๒๐,๒๕๐,๐๐๐ บาท   

 ๓. โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร ๕G ระยะเวลาด าเนินงาน ๓๖๕ วัน 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

 ๔. โครงการผลิตรายการเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของคนพิการและ
ประชาชนเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้
และใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ ระยะเวลาด าเนินงาน ๓๖๕ วัน 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   



๓๒ 
 

 ๕. โครงการพัฒนาค าศัพท์ภาษามือส าหรับกิจการโทรทัศน์ ระยะเวลาด าเนินงาน    
๓๖๕ วัน งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

 ๖. โครงการพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน  
ระยะเวลาด าเนินงาน ๓๖๕ วัน งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

 ๗. โครงการรณรงค์สร้างความรู้เพ่ือยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม (Stop Fake 
News) ระยะเวลาด าเนินงาน ๕๔๐ วัน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

 ๘. โครงการศึกษากรณีศึกษาจากต่างประเทศว่าด้วยการปรับตัวขององค์กร
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ และผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ในยุคที่มีการหลอมรวม
ของเทคโนโลยี ระยะเวลาด าเนินงาน ๓๖๕ วัน งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

 ๙. โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๔๕๐ วัน งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

 ๑๐. โครงการเสริมสร้างทักษะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling)   
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑๒ เดือน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

 ๑๑. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างการ
เชื่อมโยง ระยะเวลาด าเนินงาน ๓๖๕ วัน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การพิจารณาขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)  
ของทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑) ของสายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน ์

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ. .... : นย. 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง ร่างระเบียบ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ. .... ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ 
กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา  
ในครั้งต่อไป 

 
 
 
 



๓๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง  
ส านักงาน กสทช. : บย. 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานลูกจ้าง ส านักงาน กสทช. ซึ่งได้ก าหนดให้หลักเกณฑ์ดังกล่าว  
มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ส าหรับการปรับค่าจ้างของลูกจ้างในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้างรายเดือน  
และให้ปรับค่าจ้างได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ ๖ ของค่าจ้างรายเดือน ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ความเห็นของประธาน กสทช. ซึ่งเห็นชอบในหลักการให้ก าหนดแนวทาง 
การบริหารอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานส านักงาน กสทช.  

 ๒. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง ส านักงาน กสทช. ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าประกาศดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือพิจารณาลงนามก่อนน าไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผล
บังคับใช้ต่อไป 

 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลูกจ้าง ส านักงาน กสทช. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : ปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๔ พร้อมแนวทางและหลักเกณฑ์

การพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๔ ของส านักงาน กสทช. : ยย.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
ส านักงาน กสทช. ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๔ ตามกระบวนการ 

ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

๒. เห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ของส านักงาน กสทช. เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองค าขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๔  

 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง ปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๔ พร้อม
แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ของส านักงาน กสทช. 



๓๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ในโอกาสที่ส านักงาน กสทช. ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
สมัครเล่นขั้นสูง และสัญญาณเรียกขานประจ าพระองค์ (Call Sign) ในกิจการ
วิทยุสมัครเล่น : ยย. 

 
มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในโอกาสที่
ส านักงาน กสทช. ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง 
และสัญญาณเรียกขานประจ าพระองค์ (Call Sign) ในกิจการวิทยุสมัครเล่น 
โดยจัดสรรจากงบประมาณรายจ่าย รายการรายจ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของ กสทช. และส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๓.๕ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อทูลเกล้าฯ 
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ส านักงาน กสทช. ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง และสัญญาณเรียกขานประจ าพระองค์ (Call Sign) 
ในกิจการวิทยุสมัครเล่น 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ครั้งท่ี ๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการศึกษาแนวทางการใช้คลื่น
ความถี่ส าหรับระบบสื่อสารรวมทั้งการสร้างแบบจ าลองและระบุต าแหน่งในถ้ า 
: ทบ. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 
ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาแนวทาง 
การใช้คลื่นความถี่ส าหรับระบบสื่อสารรวมทั้งการสร้างแบบจ าลองและระบุ
ต าแหน่งในถ้ า (Study of guidelines for using spectrum for communications 
systems, including) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วงเงิน ๑๑,๕๐๑,๒๐๐.๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๘ เดือน ทั้งนี้ โดยให้มีเงื่อนไขเพ่ิมเติมให้ผู้ขอรับทุน
ต้องจัดท าหนังสือถึงส่วนราชการเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือขออนุญาตเข้าไปศึกษาวิจัยทาง
วิชาการในพ้ืนที่ และน าหนังสือที่ได้รับการอนุญาตจากส่วนราชการเจ้าของ     
พ้ืนที่มาประกอบการเซ็นสัญญารับทุน  

 



๓๕ 
 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๖ เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการ
ศึกษาแนวทางการใช้คลื่นความถี่ส าหรับระบบสื่อสารรวมทั้งการสร้างแบบจ าลอง
และระบุต าแหน่งในถ้ า            

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ : การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ ๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการศึกษาแนวทางในการน า
นวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบตรวจสอบคลื่นความถี่ 
: ทบ. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 
ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการศึกษาแนวทางในการน านวัตกรรมใหม่
มาใช้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบตรวจสอบคลื่นความถี่  จ านวน 
๑ โครงการ ได้แก่ โครงการระบบตรวจสอบคลื่นความถี่และการแสดงผลด้วย
เทคโนโลยีมิติเสมือนจริง ของมหาวิทยาลัยบูรพา วงเงิน ๖,๒๘๖,๐๓๖.๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๘ เดือน   

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๓.๗ เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการ
ศึกษาแนวทางในการน านวัตกรรมใหม่มาใช้เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ระบบตรวจสอบคลื่นความถ่ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔   : เรื่องค้างการพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ :  บริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด อุทธรณ์ผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุน    
ค่าส่งสัญญาณที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านโครงข่ายดาวเทียมอินเทลแซท    
: มส. สส. ทบ. 

 
มติที่ประชุม ๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท าร่างหนังสือแจ้งบริษัท เนกซ์สเตป 

จ ากัด ใหม่ โดยมีรายละเอียดเหตุผลประกอบการยกค าร้อง ตามมาตรา ๓๗    
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบการ
แจ้งสิทธิในการโต้แย้งค าสั่งทางปกครองของ กสทช. โดยบริษัทฯ สามารถ  
ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง   ศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ ให้น าเสนอที่ประชุม 
กสทช. พิจารณาต่อไป   



๓๖ 
 

 ๒. หากกรรมการ กสทช. มีความประสงค์จะขอทบทวนมติที่ประชุม ขอให้
ด าเนินการตามข้อ ๒๓ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และน าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป   

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง บริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด อุทธรณ์ผลการพิจารณา
การขอรับ การสนับสนุนค่าส่งสัญญาณที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านโครงข่าย
ดาวเทียมอินเทลแซท    

 ๒. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๑๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ ดังนี้ 

          มติข้อที่ ๑. ที่ประชุม กสทช. ไม่อาจให้ส านักงาน กสทช. จัดท าหนังสือ
แจ้งบริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด ขึ้นใหม่ เนื่องจากที่ประชุม กสทช. ยังไม่เคยมีมติ
โดยระบุเหตุผลที่จะไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์
ดิจิตอลมัสแครี่ ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียมอินเทลแซท ตามที่
บริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด ร้องขอ จึงเป็นมติที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้มติยกอุทธรณ์
ของบริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นี้ ไม่สามารถกระท าได้ 

          มติข้อที่ ๒. เนื่องจาก กสทช. ยังไม่เคยมีมติที่สมบูรณ์ในการยกค าร้อง
ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลมัสแครี่    
ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียมอินเทลแซท ตามที่บริษัท เนกซ์สเตป 
จ ากัด ร้องขอ จึงไม่อาจหยิบยกข้อ ๒๓ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ   
  

 - ไม่มี –  
  
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

พรอ้มกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.  
 

 


