รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น.
ณ ห-องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
_______________________________
ผู-เข-าประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๑. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการ ทําหนาที่ประธานกรรมการ
๒. พันเอก ดร. เศรษฐพงค$ มะลิสุวรรณ
กรรมการ
๓. พลโท ดร. พีระพงษ$ มานะกิจ
กรรมการ
๔. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน$
กรรมการ
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ$นันท$
กรรมการ
๖. นายประวิทย$ ลี่สถาพรวงศา
กรรมการ
๗. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ
๘. นายไตรรัตน$ วิริยะศิริกุล
รองเลขาธิการ กสทช.
๙. นายก9อกิจ ด9านชัยวิจิตร
รองเลขาธิการ กสทช.
ผูอํานวยการสํานักค9าธรรมเนียมและอัตราค9าบริการในกิจการ
๑๐. นายกีรติ อาภาพันธ$
กระจายเสียงและโทรทัศน$ และรักษาการในตําแหน9งผูอํานวยการ
สํานักพัฒนาองค$กรวิชาชีพและส9งเสริมการบริการอย9างทั่วถึง
รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช.
ผู-ไมเข-าประชุม
๑. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน$

ติดภารกิจ

ผู-เข-ารวมประชุม
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักดิ์ วิทยาพันธุ$

เลขานุการ กรรมการ กสทช.

เจ-าหน-าที่การประชุม
๑. นายเฉลิมชัย กAกเกียรติกุล
๒. นายวรพงษ$ นิภากรพันธ$
๓.
๔.

นายบุญยิ่ง โหมดเทศน$
นางอรุณ วงศ$ศิวะวิลาส

ผูอํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการส9วน
รักษาการในตําแหน9งผูอํานวยการสํานักสื่อสารองค$กร
ผูอํานวยการส9วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการส9วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม

๒
๕.
๖.

นายขจรศักดิ์ ทานานนท$
นางนภาพร เก9งสาร

๗.

นางสาวสุชญา สดศรี

๘.

นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง

๙.

นางสาววัลภา กระเดา

๑๐. นางสาวอรนิตย$ เนติธรรมกุล
๑๑. นางสาวพรวิไล แจ9มมณี
ผู-ชี้แจง
๑. นางสาวมณีรัตน$ กําจรกิจการ

๒.

นายสมบัติ ลีลาพตะ

๓.

นางรมิดา จรินทิพย$พิทักษ$

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นางยุพา ทรัพย$ยิ่ง
นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข
นางสุพินญา จําปF
นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล
นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ$
นางนุสรา หนาแน9น
นายฉันทพัทธ$ ขําโคกกรวด
นางพุธชาด แมนมนตรี

๑๒. นายอาคม สุวรรณรักษา

ผูอํานวยการส9วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง
สํานักสื่อสารองค$กร
ลูกจาง สํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
รักษาการในตําแหน9งผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน$ และรักษาการในตําแหน9งผูอํานวยการสํานัก
การอนุญาตประกอบกิจการโครงข9ายสิ่งอํานวยความสะดวก
และเครื่องวิทยุคมนาคม
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน$
รักษาการในตําแหน9งผูอํานวยการสํานักกิจการโทรทัศน$
ในระบบดิจิตอล
ผูอํานวยการสํานักส9งเสริมการแข9งขันและกํากับดูแลกันเอง
และรักษาการในตําแหน9งผูอํานวยการสํานักคุมครองผูบริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$
ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร$และการงบประมาณ
ผูอํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม
ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม
ผูอํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ
ผูอํานวยการสํานักโครงข9ายพื้นฐานการใชและเชื่อมต9อโครงข9าย
ผูอํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย$สิน
ผูเชี่ยวชาญ (ช ๒) รักษาการในตําแหน9งผูอํานวยการสํานัก
แผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ
ผูอํานวยการส9วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข9าย
สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม

๓
๑๓. นายบัญชา พืชจันทร$
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

นายบวร มากนาคา
นายอรรถปรีชา รักษาชาติ
นายณัฐวุฒิ อาจปรุ
นายณัฐนนท$ ลี้ศัตรูพ9าย
นายตรี บุญเจือ

๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นางสาวศิริรักษ$ เสมาเงิน
นางสาวอริสรา มาพบสุข
นายอนุชา คงกลา
นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ$

๒๓. นายศุภกาญจน$ บุญจันทร$
๒๔. นายถิรพิรุฬห$ ทองคําวิฑูรย$
๒๕. นายวีรศักดิ์ แกวศรีดํา
๒๖. นางภัทราพร พรหมายน
๒๗. นางสาวอัจฉรีย$ เจตินัย
๒๘. นางสาวภัชนันท$ กลิ่นศรีสุข
๒๙. นางสาวลักษมี นุตตะโร
๓๐. นางสาวปาณิศา พัวเวส
๓๑. นายเอกนรินทร$ ยุพาพิน
๓๒. นางสาวสุจิดา พูนมากสถิตย$
๓๓. นายอภิชาติ โรยแกว
๓๔. นางสาวรัชณีวรรณ ชาวนา
๓๕. นางสาวพรรษา กัมพูสิริ

ผูอํานวยการส9วน สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน$
ผูอํานวยการส9วน สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผูอํานวยการส9วน สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผูอํานวยการส9วน สํานักบริหารคลื่นความถี่
ผูอํานวยการส9วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
ผูอํานวยการส9วน สํานักคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน$
ผูอํานวยการส9วน สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
ผูอํานวยการส9วน สํานักบริหารคดีและนิติการ
ผูอํานวยการส9วน สํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง รักษาการ
ในตําแหน9งผูอํานวยการส9วน สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน9งผูอํานวยการส9วน
สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคลื่นความถี่
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง สํานักเลขาธิการ
นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง
นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$
นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง สํานักยุทธศาสตร$และ
การงบประมาณ
นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักกฎหมายโทรคมนาคม
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักกิจการโทรทัศน$ในระบบดิจิตอล
นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักโครงข9ายพื้นฐานการใชและ
เชื่อมต9อโครงข9าย
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง สํานักรับรอง
มาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง สํานักแผน
และวิศวกรรมการตรวจสอบ
นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง

๔
๓๖. นางสาวอนุรดี โรจนสุพจน$
๓๗. นายธนรัตน$ สุกิจจากร
๓๘. นางสาวนริศรา นภาวรรณกุล
๓๙. นายพชร สิริบริรักษ$
๔๐. นายสุภัทร$พล กุวลัยรัตน$
๔๑. นางสาวอัญเชิญ เรืองชัย

นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$
นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$
นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน$
วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
นิติกรปฏิบัติการระดับตน สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.
ประธาน

กล9าวเปLดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ :

เรื่องที่ประธานแจ-งให-ที่ประชุมทราบ
๑. กิ จ กรรมที่ สํ า นั ก งาน กสทช. ไดดํ า เนิ น การในเดื อนตุ ล าคม ๒๕๖๐ ไดแก9
กิจกรรมวันปLยมหาราช และกิจกรรมสืบเนื่องตั้งแต9วันที่ ๒๕–๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ซึ่งเปOนกิจกรรมเขาร9วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งไดรับความร9วมมือเปOนอย9างดี
ขอขอบคุ ณ กรรมการทุ ก ท9 า นที่ ไ ดกรุ ณาร9 ว มไปในงานพระราชพิ ธี ดั งกล9 า ว
ขอบคุณเลขาธิการ กสทช. และคณะทํางานของสํานักงาน กสทช. ที่ ไ ดอํานวย
ความสะดวก รวมทั้ง ขอบคุณคณะทํางานที่ทํางานอยู9เบื้องหลังในเรื่องการ
ตรวจจับคลื่นความถี่ การอํานวยความสะดวกในการใชคลื่นความถี่ ที่ไปตั้ ง
ศูนย$สายลมในกองอํานวยการที่กระทรวงกลาโหม และขอฝากเลขาธิการ กสทช.
ไดแจงขอบคุณพนักงานที่ปฏิบัติงานดังกล9าวขางตนดวย
๒. เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ กสทช. พรอมดวยผูบริหารและพนักงานสํานักงาน
กสทช. ไดไปร9 วมพิ ธี ถวายผาพระกฐิ นพระราชทานที่ วั ดศรี สุ ดารามวรวิ หาร
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร โดยมียอดเงินร9วมทําบุญทั้งหมด จํานวน
๓,๑๘๘,๗๘๓ บาท

๕
๓. เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. และคณะ ไดไปเขาเฝSา ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ที่ศาลาดุสิดาลัย เพื่อทูลเกลาฯ
ถวายเงินจํานวน ๒๓ ลานบาท เพื่อสนับสนุนการดําเนินการระบบสารสนเทศ
เพื่อใหบริการทางการแพทย$ทั่วไป การแพทย$ฉุกเฉิน การเรียนการสอน และการประชุม
ทางไกลผ9านเครือข9ายความเร็วสูง ใหแก9กรมการแพทย$ทางอากาศ โดยไดดําเนินการ
ตามนโยบายของอดีตประธาน กสทช. (พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี) ซึ่งที่ประชุม
กสทช. ไดมีมติอนุมัติงบประมาณจํานวนดังกล9าวไวแลว
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ :

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุ ม กสทช. นั ด พิ เ ศษ ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๖๐ วั น พุ ธ ที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ : เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม กสทช. ครั้ ง ที่ ๑๔/๒๕๖๐ วั น พุ ธ ที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุ ม กสทช. ครั้ ง ที่ ๑๔/๒๕๖๐ วั น พุ ธ ที่ ๑๘ ตุ ล าคม
๒๕๖๐ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ :

รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเ ศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ :

เรื่องเพื่อทราบ
เลขาธิการ กสทช. ขอใหที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน

๑๓ เรื่อง ดังนี้

๖
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ที่แก-ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐ : คท.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ไดแต9งตั้งเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาตหรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช.
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เดือนกันยายน
๒๕๖๐ : วส.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบรายงานสภาพตลาดกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น$
เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไมมีโครงขายเป?นของ
ตนเอง ฉบับที่ ๘/๒๕๖๐ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ปท.๒
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม9มีโครงข9าย
เปOนของตนเอง ฉบับที่ ๘/๒๕๖๐ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ : การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก (กรณีจัดสรรเรงดวน)
หมายเลข ๑๕๑๐ และหมายเลข ๑๕๑๑ ให-แกกองกิจการในพระองค ๙๐๔
สํานักงานราชเลขานุการในพระองคฯ : จท.
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องประธาน กสทช. ไดพิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท$แบบสั้น
๔ หลัก (กรณีจัดสรรเร9งด9วน) หมายเลข ๑๕๑๐ และหมายเลข ๑๕๑๑ ใหแก9
กองกิจการในพระองค$ ๙๐๔ สํานักงานราชเลขานุการในพระองค$ฯ เมื่อวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยอนุญาตใหใชงานเลขหมายดังกล9าว ๖ เดือน ซึ่งเปOนไปตาม
ขอ ๗๒ ขอ ๗๓ และขอ ๗๗ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่ อ ง หลั กเกณฑ$ การ
จั ด สรรและบริ ห ารเลขหมายโทรคมนาคม และมติ กสทช. ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ โดยใหยกเวนค9าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอ
และค9าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท$แบบสั้น ตามแนวทางการพิจารณาจัดสรร
และหรื อ อนุ ญ าตใหใชเลขหมายโทรศั พ ท$ แ บบสั้ น กรณี มี เ หตุ จํ า เปO น เร9 ง ด9 ว น
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

๗
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ : การแจ-งเปลี่ยนแปลงข-อมูลผู-รับใบอนุญาตของ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด
บรอดคาสติ้ง จํากัด : ปส.๒
มติที่ประชุม

รับทราบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหุ น กรรมการผูมีอํา นาจกระทําการแทน
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด$ บรอดคาสติ้ง จํากัด และรับทราบการเปลี่ยนแปลง
ผูอํานวยการสถานีของบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด$ บรอดคาสติ้ง จํากัด ช9องรายการ
พีพีทีวี (PPTV) จากเดิม นายพรชัย พูนล้ําเลิศ เปลี่ยนเปOน นายสุรินทร$ กฤตยาพงศ$พันธุ$
นับตั้งแต9วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ : ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิ ชั่นส กรุD ป จํากัด ยกเว-น คาบริการจํานวน
๔,๔๙๑ บาท ที่ถูกเรียกเก็บหลังจากการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ (เลขที่ ๗๔/๒๕๖๐)
: บส.
มติที่ประชุม

รับทราบผลการยุติเรื่องรองเรียน กรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด ยกเวน
ค9าบริการจํานวน ๔,๔๙๑ บาท ที่ถูกเรียกเก็บหลังจากการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ
(เลขที่ ๗๔/๒๕๖๐) ตามผลการพิ จ ารณาของที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
กลั่ น กรองงานของ กสทช. ดานกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น$
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิ ท ย$ ฯ มี ขอสั ง เกตเรื่ อ งการรองเรี ย นเกี่ ย วกั บ บริ ก ารที่ มี ลั ก ษณะ
Convergence โดยใหบริการทั้งเคเบิ้ลทีวี โทรศัพท$มือถือ และอินเทอร$เน็ต จึงขอฝาก
สํา นักงาน กสทช. ไดพิจ ารณาแนวทางการบริห ารจัด การเรื่ องรองเรี ยนที่เ ปO น
ลักษณะ Convergence Package ที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ซึ่งเลขาธิการ
กสทช. รับว9าจะนําขอสังเกตดังกล9าวไปดําเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ : ร-องเรียน กรณี ขอให-บริษัท ทรู วิ ชั่น ส กรุDป จํา กัด คืน เงิน คามั ดจํ าอุปกรณ
จํานวน ๖,๐๐๐ บาท พร-อมคาแพ็กเกจจํานวน ๒๗,๐๐๐ บาท ที่ได-ชําระ
ลวงหน-าไปแล-ว (เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๐) : บส.
มติที่ประชุม

รับทราบผลการยุติเรื่องรองเรียน กรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด คืนเงินค9ามัดจํา
อุปกรณ$จํานวน ๖,๐๐๐ บาท พรอมค9าแพ็กเกจจํานวน ๒๗,๐๐๐ บาท ที่ไดชําระ
ล9วงหนาไปแลว (เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๐) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสาร
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

๘
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ : งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๓ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๐ : ลย.
มติที่ประชุม

รับทราบงบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๓ สิ้นสุด ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตามขอ ๗๘ ของระเบียบ กสทช. ว9าดวยการรับ การจ9าย
และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย$ฯ มีขอสังเกตใหสํานักงาน กสทช. ติดตามในเรื่องหนี้ มิใหเกิด
กรณีขาดอายุความ โดยเฉพาะในส9วนที่ตั้งหนี้สงสัยจะสูญไวกว9า ๖๐๐ ลานบาท
ซึ่งเลขาธิการ กสทช. รับว9าจะนําขอสังเกตดังกล9าวไปดําเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ : การตออายุ ก ารทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ระหวางวั น ที่ ๖
ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑
มติที่ประชุม

รับทราบผลการพิจารณาการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามขอ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ระหว9างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๖๐ ของผูยื่นต9ออายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถวน
และไม9 ป รากฏประวั ติ ว9 า มี การออกอากาศขั ด ต9 อ เงื่ อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ รวมทั้งสิ้น ๑๑๖ สถานี ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๑๐๐ สถานี
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๑๖ สถานี

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ
มานะกิจ) ประจําเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ : กสทช. พลโท ดร.
พีระพงษฯ
มติที่ประชุม

รายงานผลการปฏิ บั ติ งานของที่ ป รึ กษาประจํ า กสทช. (พลโท ดร. พี ร ะพงษ$
มานะกิจ) ประจําเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ท9าน ไดแก9
นายสมัคร เชาวภานันท$ นายสุนทร เหมทานนท$ และนายภาณุ ต9อตระกูล
ทั้งนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว9าดวยการจางที่ปรึกษา ผูปฏิบัติงาน
เลขานุการ และผูช9วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช.
(พลโท ดร. พีระพงษ$ฯ) เสนอ

๙
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ : แนวปฏิ บัติ การออกอากาศชวงงานพระราชพิ ธีถ วายพระเพลิ งพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพิ่มเติม : ปส.๒
มติที่ประชุม

รับทราบแนวปฏิบัติการออกอากาศช9วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพิ่มเติม และการจัดประชุม
ทํ า ความเขาใจแนวปฏิ บั ติ การออกอากาศช9 ว งงานพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพิ่มเติม ในวันที่
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ : ข-อร-องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงมายฮารท เรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๐.๐๐ MHz
อ.เมื อ ง จ. สงขลา (ประเภทกิ จ การบริ ก ารสาธารณะ) ไมออกอากาศ
การถายทอดสดพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ภายหลังการพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) : ผส.
มติที่ประชุม

รับ ทราบการยุ ติ เรื่ องรองเรี ย น กรณีส ถานีวิ ทยุ กระจายเสีย งมายฮาร$ ท เรดิ โ อ
คลื่นความถี่ ๑๐๐.๐๐ MHz อ.เมือง จ. สงขลา (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ)
ไม9ออกอากาศการถ9ายทอดสดพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ภายหลังการ
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ : ข-อร-องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “เจาะประเด็นขาวเดน ชอง 8” ทาง
ชองรายการโทรทัศนภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ชอง 8 (ชอง ๒๗) อาจมีเนื้อหา
ไมเหมาะสม : ผส.
มติที่ประชุม

รับทราบการยุติขอรองเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “เจาะประเด็นข9าวเด9น
ช9อง 8” ทางช9องรายการโทรทัศน$ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ช9อง 8 (ช9อง ๒๗)
อาจมีเนื้อหาไม9เหมาะสม เนื่องจากบริษัท อาร$.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด ไดดําเนินการ
แกไขปรับปรุงรายการใหถูกตองตามประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$
การจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ (ฉบับที่ ๔)
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

๑๐
ระเบียบวาระที่ ๕ :

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : เรื่ อ งที่ ผ านการพิ จ ารณาจากคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานของ กสทช.
ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : การพิจารณาคําขอตออายุการทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบูร ณ สถานี วิทยุ กระจายเสียงเพื่ อ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๖๑๔) : ปส.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติใหต9ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ
สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ$
(รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๖๑๔) ทั้งนี้ โดยใหมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ
๖ เดือน นับแต9วันที่ กสทช. มีมติ
๒. เห็นชอบใหกําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามขอ ๓๓ (๒) ของประกาศ
กสทช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ$ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลการทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให
ออกคํ าสั่ งตั กเตื อนเปO น ลายลั กษณ$ อักษรใหมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ$
ดํา เนิ น การแกไขหรื อปรั บ ปรุ งการออกอากาศของสถานีวิ ทยุ กระจายเสี ย ง
เพื่อการศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ$ (รหั สสถานี ๑๓๕๒๐๖๑๔)
ใหถูกตองตามกฎหมายว9าดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$และกิจการโทรทัศน$ และเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ ทั้งนี้
มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงผลการพิจารณาและสิทธิในการ
ฟSองคดีปกครองใหสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ$ ทราบภายใน ๗ วัน นับแต9วันที่ กสทช. มีมติ
๓. มอบหมายใหสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) บันทึกประวัติ
การฝl า ฝm น เงื่ อนไขการทดลองประกอบกิ จ การของสถานี วิ ทยุ กระจายเสี ย ง
เพื่อการศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ$ (รหั สสถานี ๑๓๕๒๐๖๑๔)
ในระบบฐานขอมูล เพื่อใชเปOนขอมูลประกอบการดําเนินการในส9วนที่เกี่ยวของ
ต9อไป
๔. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ส9วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใชคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ$ (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๖๑๔) หากพบการกระทําความผิดใหดําเนินการ
บังคับใชกฎหมายต9อไป

๑๑
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาคําขอต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ ประเภท
กิจการบริการสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ$ สถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ$ (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๖๑๔)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : การพิจารณาตออายุการทดลองประกอบกิจการ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนคนรักบ-านเกิด พีพีเจ สเตชั่น ดําเนินการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง
ภายหลังระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง : ปส.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติใหออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสําหรับสถานีวิทยุ กระจายเสียง
ชุมชนคนรักบานเกิด พีพีเจ สเตชั่น (รหัสสถานี ๑๔๕๔๐๐๘๘) ใหแก9มูลนิธิ
ศูนย$พักพิงใจ ทั้งนี้ โดยใหมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน
นับแต9วันที่ กสทช. มีมติ
๒. เห็นชอบใหกําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามขอ ๓๓ (๒) ของประกาศ
กสทช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ$ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลการทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให
ออกคํ า สั่งตั กเตื อนเปOน ลายลั กษณ$ อักษรใหมูล นิ ธิศูน ย$พักพิงใจ ดํ าเนิ นการ
แกไขหรือปรับปรุงการออกอากาศของสถานีวิทยุ กระจายเสียงชุมชนคนรั ก
บานเกิด พีพีเจ สเตชั่น (รหัสสถานี ๑๔๕๔๐๐๘๘) ใหถูกตองตามกฎหมายว9าดวย
การประกอบกิจ การกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน$และกิจ การโทรทัศน$
และเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจง
ผลการพิจารณาและสิทธิในการฟSองคดีปกครองใหสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
คนรักบานเกิด พีพีเจ สเตชั่น ทราบภายใน ๗ วัน นับแต9วันที่ กสทช. มีมติ
๓. มอบหมายใหสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) บันทึกประวัติ
การฝl า ฝm น เงื่ อนไขการทดลองประกอบกิ จ การของสถานี วิ ทยุ กระจายเสี ย ง
ชุ มชนคนรั ก บานเกิ ด พี พีเ จ สเตชั่ น (รหั ส สถานี ๑๔๕๔๐๐๘๘) ในระบบ
ฐานขอมูล เพื่อใชเปOนขอมูลประกอบการดําเนินการในส9วนที่เกี่ยวของต9อไป
๔. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ส9วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใชคลื่ นความถี่ ของสถานี วิ ทยุ กระจายเสี ย งชุ มชนคนรั ก บานเกิ ด พี พีเ จ
สเตชั่น (รหัสสถานี ๑๔๕๔๐๐๘๘) หากพบการกระทําความผิดใหดําเนินการ
บังคับใชกฎหมายต9อไป

๑๒
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ กรณีสถานี
วิทยุ กระจายเสี ย งชุ มชนคนรั กบานเกิ ด พี พีเจ สเตชั่น ดํา เนิน การออกอากาศ
สถานีวิทยุกระจายเสียง ภายหลังระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ : การพิจารณาแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบ
กิ จ การของมู ล นิ ธิ พุ ทธอเนกประสงควั ด สั ง ฆทาน ภายหลั ง อายุ ใ บอนุ ญ าต
สิ้นสุดลง : ปส.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการของ
มูลนิธิพุทธอเนกประสงค$วัดสังฆทาน ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติใหขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
สําหรับสถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวชาวพุทธ อ.หาดใหญ9 จ.สงขลา (รหัสสถานี
๑๑๕๕๐๐๑๐) ทั้งนี้ โดยใหยกเวนการชําระเงินเพิ่มตามขอ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ
กสทช. เรื่ อง หลั กเกณฑ$ การกํ ากั บดู แลการทดลองการประกอบกิ จการวิ ทยุ
กระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) โดยใหมูลนิธิพุทธอเนกประสงค$วัดสังฆทาน ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ภายใน ๓๐ วัน
นับแต9วันที่ทราบผลการพิจารณาเปOนหนังสือจากสํานักงาน กสทช.
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหมูลนิธิพุทธ
อเนกประสงค$ วั ดสั งฆทาน ทราบภายใน ๗ วั นนั บแต9 วั นที่ กสทช. มี มติ ทั้ งนี้
หากมู ลนิธิพุทธอเนกประสงค$ วัดสังฆทานไม9ดํา เนินการภายในกํ าหนดเวลา
ดังกล9าว จะถือว9าไม9ประสงค$จะทดลองประกอบกิจการอีกต9อไป และใหสิทธิในการ
ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การกํากับดูแล
การทดลองการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) สิ้นสุดลงทันที
นับแต9วันที่ครบกําหนด

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓ เรื่ อง การพิจารณาแนวทางดํา เนินการเกี่ยวกับการ
ยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค$วัดสังฆทาน
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง

๑๓
๒. กสทช. ประวิ ท ย$ ฯ ตั้ ง ขอสั ง เกตกรณี ก ารต9 อ อายุ ใ บอนุ ญ าตหรื อ การออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการในลักษณะใหมีผลยอนหลังนั้น จะก9อใหเกิดผลทําให
ช9วงของการประกอบกิจการนั้นเปOนการประกอบกิจการโดยไม9ไดรับการอนุญาต
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมหรือไม9 อีกทั้งยังเปOนการขัดต9อกรณีที่สํานักงาน กสทช.
แจงว9 าในทางความเปO น จริ ง ทางสถานี ไดระงั บ การออกอากาศในช9 วงเวลา
ดังกล9าวอยู9แลว จึงไม9เห็นถึงความสมเหตุสมผลในกรณีการออกใบอนุญาตฯ
หรือต9ออายุใบอนุญาตฯ ยอนหลัง ว9าเหตุใดจึงเลือกดําเนินการในลักษณะดังกล9าว
ทั้งนี้ ฝากสํ านั กงาน กสทช. ตรวจสอบปรั บปรุ งกระบวนการเรื่ องการออก
ใบอนุญาตใหเกิดประสิทธิภาพที่สุดดวย
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ : การพิจารณาคําร-องขอเปลี่ยนแปลงข-อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได-รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑
มติที่ประชุม

อนุญาตใหผูรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงเปลี่ยนแปลงขอมูล
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไดรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
จํานวน ๑๗ สถานี ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ
กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน
กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงกําลังส9งออกอากาศ จํานวน ๑ สถานี
๒. เปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศและกําลังส9งออกอากาศ จํานวน ๑ สถานี
๓. เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส9ง ที่ตั้งสายอากาศ จํานวน ๑๑ สถานี
๔. เปลี่ยนแปลงความถี่และเปลี่ยนแปลงกําลังส9งออกอากาศ จํานวน ๒ สถานี
๕. เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส9ง ที่ตั้งสายอากาศ และเปลี่ยนแปลงความถี่
จํานวน ๑ สถานี
๖. เปลี่ยนแปลงความถี่ จํานวน ๑ สถานี
อนึ่ง กสทช. ประวิทย$ฯ เห็นชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงขอมูลของสถานีฯ ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ แต9ขอสงวนความเห็นในประเด็นเรื่องการทดลองประกอบ
กิจการของวิทยุฯ ประเภทกิจการบริการธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส9งให
ในภายหลัง

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไดรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

๑๔
๒. กสทช. ประวิทย$ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๙๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๑.๔ ดังนี้
“ผมเห็ น ชอบตามขอเสนอของสํ า นั กงาน กสทช. ในประเด็ น เรื่ องการขอ
เปลี่ ย นแปลงขอมู ล ของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เฉพาะในส9วนของกิจการบริการสาธารณะ
และบริการชุมชน แต9ไม9เห็นชอบในส9วนของกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ
ซึ่ ง มี ก รณี ก ารขอเปลี่ ย นแปลงขอมู ล เกี่ ย วกั บ ที่ ตั้ งและกํ า ลั ง ส9 ง ดวย ทั้ ง นี้
ผมเห็นว9าสมควรที่จะตองมีการทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบ
กิ จ การวิ ทยุ ก ระจายเสี ย ง เนื่ อ งจากไดดํ า เนิ น การมาเปO น ระยะเวลานาน
พอสมควร โดยสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้น
มีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใชคลื่นความถี่ ที่กฎหมายกํ าหนดวิธีการ
จัดสรรเอาไว ว9าจะตองดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรที่จะตองมี
การศึกษาเพื่อสรุปผลดี-ผลเสีย ปpญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแล
ที่ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว9าทิศทางการ
กํากับดูแลที่แน9แทควรเปOนอย9างไร ไม9ใช9ใชมาตรการในลักษณะชั่วคราวหรือ
ในช9วงเปลี่ยนผ9านไปเรื่อยๆ”
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ : แนวปฏิ บัติ ใ นการนํ า สงรายงานผลการวั ด การแพรแปลกปลอมของสถานี
ทดลองประกอบกิ จ การสํ า หรั บ การตออายุ ก ารทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง : ปส.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบแนวปฏิบัติในการนําส9งรายงานผลการวัดการแพร9แปลกปลอมของสถานี
ทดลองประกอบกิจการสําหรับการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง แนวปฏิบัติในการนําส9งรายงานผลการวัดการแพร9แปลกปลอม
ของสถานีทดลองประกอบกิจการสําหรับการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง

๑๕
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ : การแจ- ง เปลี่ ย นแปลงกรรมการผู- มี อํ า นาจกระทํ า การแทนบริ ษั ท บี อี ซี มัลติมีเดีย จํากัด : ปส.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท บีอีซี–
มัลติมีเดีย จํากัด ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน$
เพื่อใหบริการโทรทัศน$ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ
๒. ใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงบริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด เพื่อใหปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$
เพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สํา หรับกิจ การที่ไม9ใชคลื่ นความถี่
โดยเคร9งครัด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูกระทําการแทน ใหบริษัทฯ แจงให
คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต9วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง การแจงเปลี่ ยนแปลงกรรมการผูมี อํานาจกระทํา การแทน
บริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ : การอนุญาตให-บริษัท เอเชีย ทูเดย (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบกิจการเพื่อให-บริการ
โทรทัศน ที่ไมใช-คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ชองรายการ ZEE NUNG (ซีหนัง)
: ปส.๒
มติที่ประชุม

อนุมัติใหใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อใหบริการโทรทัศน$ ที่ ไม9ใชคลื่ นความถี่
แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท เอเชีย ทูเดย$ (ประเทศไทย) จํากัด ช9องรายการ
ZEE NUNG (ซีหนัง) โดยใหมีอายุใบอนุญาต ๕ ปF นับแต9วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง การอนุญาตใหบริ ษัท เอเชีย ทู เดย$ (ประเทศไทย) จํากั ด
ประกอบกิจการเพื่อใหบริการโทรทัศน$ ที่ไม9ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก
ช9องรายการ ZEE NUNG (ซีหนัง)

๑๖
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ : การอนุญาตให-บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ประกอบกิจการเพื่อให-บริการ
โทรทัศน ที่ไมใช-คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ชองรายการ JKN DRAMAX
: ปส.๒
มติที่ประชุม

อนุมัติใหใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อใหบริการโทรทัศน$ ที่ ไม9ใชคลื่ นความถี่
แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ช9องรายการ JKN DRAMAX
โดยใหมีอายุใบอนุญาต ๒ ปF นับแต9วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง การอนุญ าตใหบริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ประกอบ
กิจการเพื่อใหบริการโทรทัศน$ ที่ไม9ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช9องรายการ
JKN DRAMAX

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙ : บริษัท ทรู วิชั่นส กรุDป จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศนเพื่อให-บริการโทรทัศน สําหรับกิจการที่ไมใช-คลื่นความถี่ ชองรายการ
Life Inspired : ปส.๒
มติที่ประชุม

๑. อนุ มั ติ ใ หยกเลิ ก ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น$
เพื่อใหบริการโทรทัศน$ สําหรับกิจการที่ไม9ใชคลื่นความถี่ ของบริษัท ทรู วิชั่นส$
กรุAป จํากัด ช9องรายการ Life Inspired เลขที่ใบอนุญาต B1–S21040–0430–56
ตั้งแต9วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปOนตนไป ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่ น กรองงานของ กสทช. ดานกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น$
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
๒. มอบหมายสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด เพื่อทราบ
ผลการพิจารณาตามขอ ๑. และใหดํ าเนิ น การเกี่ ย วกับ ค9 า ธรรมเนี ยมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ และแจงผลการดําเนินการ
ใหสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต9วันที่ไดรับหนังสือแจง

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๙ เรื่อง บริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ เพื่อใหบริการโทรทัศน$ สําหรับกิจการที่ไม9ใช
คลื่นความถี่ ช9องรายการ Life Inspired

๑๗
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ : ขอแก-ไ ขข-อมู ลทางเทคนิค ของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช.
เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. : ทส.
มติที่ประชุม

อนุญาตใหกองทัพบก โดยสํานักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน$ และ
กิจการโทรคมนาคม กองทัพบก แกไขขอมูลโพลาไรเซชัน และกําลังส9งออกอากาศของ
โพลาไรเซชันแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.
จํานวน ๓ สถานี ในลําดับที่ ๔๘ ลําดับที่ ๕๙ และลําดับที่ ๖๕ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๐ เรื่ อง ขอแกไขขอมูล ทางเทคนิคของสถานี วิ ทยุ กระจายเสี ย ง
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ : กรมประชาสัมพันธขอยุติการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบแอนะล็อก
ของสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นแหงประเทศไทยในเขตพื้ น ที่ ใ ห- บ ริ ก ารของสถานี
สังขละบุรี : จส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ ดังนี้
๑. อนุ ญ าตใหกรมประชาสั มพั นธ$ ยุ ติ การรั บ ส9 งสั ญญาณวิ ทยุโ ทรทั ศน$ในระบบ
แอนะล็อก ในเขตพื้นที่ใหบริการของสถานีสังขละบุรี ภายหลังเมื่อสถานีวิทยุ
โทรทัศน$แห9งประเทศไทย (ช9อง ๑๑) สามารถออกอากาศโทรทัศน$ ในระบบดิจิตอล
ในเขตพื้นที่ใหบริการสถานีสังขละบุรีไดสมบูรณ$เปOนเวลาไม9นอยกว9า ๓๐ วัน
๒. เห็นชอบการดําเนินการยุติการออกอากาศโทรทัศน$ในระบบแอนะล็อกเร็วกว9า
แผนการยุติการรับส9งสัญญาณวิทยุโทรทัศน$ในระบบแอนะล็อก ซึ่งที่ประชุม
กสท. ไดมีมติเห็นชอบไปแลว ทั้งนี้ โดยใหกรมประชาสัมพันธ$ดําเนินการยุติ
การออกอากาศโทรทัศน$ในระบบแอนะล็อก ภายหลังมีการออกอากาศโทรทัศน$
ในระบบดิจิตอลในเขตพื้นที่ใหบริการเดียวกันแลวเปOนเวลาไม9นอยกว9า ๓๐ วัน

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง กรมประชาสัมพันธ$ขอยุติการรับส9งสัญญาณวิทยุโทรทัศน$
ในระบบแอนะล็อก ของสถานีวิทยุโทรทัศน$แห9งประเทศไทยในเขตพื้นที่ใหบริการ
ของสถานีสังขละบุรี

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ : การออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมายกอนได-รับคําสั่งเตือน
ทางปกครองของสถานีวิทยุกระจายเสียง สัมพันธทุงครุ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่
FM ๙๖.๒๕ MHz โดยห-างหุ-นสวนจํากัด ธัญเพิ่มสิริ : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ ดังนี้
๑. สถานีวิทยุกระจายเสีย ง สัมพัน ธ$ทุ9งครุ ระบบ เอฟ. เอ็ม คลื่น ความถี่ FM
๙๖.๒๕ MHz โดยหางหุนส9วนจํากัด ธัญเพิ่มสิริ (หางฯ) ไดมีการออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ$สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเปOนการกระทําที่เปOนการเอาเปรียบผูบริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ โดยอาศัยการใชเครือข9าย หรือการโฆษณา
อันมีลักษณะเปOนการคากําไรเกินควร หรือก9อใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ
ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
และขอ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทํ าที่ เปOน การเอาเปรีย บ
ผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก9อนวันที่หางฯ
จะไดรั บ คํ า สั่ ง ใหระงั บ การกระทํ า ที่ เ ปO น การเอาเปรี ย บผู บริ โ ภคในกิ จ การ
กระจายเสียงและโทรทัศน$
๒. ใหสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)
บันทึกประวัติของผูประกอบกิจการฯ ตามกระบวนการตามมติ กสท. ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ต9อไป

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื่ อง การออกอากาศโฆษณาผลิ ตภั ณฑ$สุ ขภาพที่
ผิดกฎหมายก9อนไดรับคําสั่งเตือนทางปกครองของ สถานีวิทยุกระจายเสียง
สัมพันธ$ทุ9งครุ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ FM ๙๖.๒๕ MHz โดยหางหุนส9วน
จํากัด ธัญเพิ่มสิริ
๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ตั้งขอสังเกตเรื่องถอยคําในระเบียบวาระที่เขียนไม9ชัดเจน
ในประเด็นที่ว9าเปOนการกระทําที่เปOนการเอาเปรียบผูบริโภค ซึ่งแมว9าจะเปOน
การกระทําที่เกิดก9อนที่จะไดรับคําสั่ง แต9หากการกระทํานั้นเปOนการกระทําที่
เปOนการเอาเปรียบผูบริโภค ก็ย9อมเปOนการกระทําที่เปOนการเอาเปรียบผูบริโภคอยู9ดี
ไม9ว9าจะเกิดขึ้นก9อนหรือหลังการไดรับคําสั่งก็ตาม

๑๙
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ : ร- อ งเรี ย นกรณี ข อให- สํ า นั ก งาน กสทช. ดํ า เนิ น การในสวนที่ เ กี่ ย วข- อ งกั บ
กฎหมายกับบริษัท ทรู วิชั่นส กรุDป จํากัด กรณีเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจโดยไมได-รับ
ความยินยอมจากผู-ใช-บริการ (เลขที่ ๖๖/๒๕๖๐) : บส.
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบใหถอนวาระที่ ๕.๑.๑๓ เรื่ อง รองเรี ย นกรณี ขอใหสํ า นั กงาน กสทช.
ดําเนินการในส9วนที่เกี่ยวของกับกฎหมายกับบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด กรณี
เปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ โดยไม9ไดรับความยินยอมจากผูใชบริการ (เลขที่ ๖๖/๒๕๖๐)
ออกไป เพื่ อ แกไขปรั บ ปรุ งขอเสนอใหถู กตองเปO น ไปตามผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$ และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ตามที่ กสทช. พลโท
ดร. พีระพงษ$ฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๔ : ร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท ทรู วิชั่นส กรุDป จํากัด คืนเงินคากลองรับสัญญาณ
ดาวเทียมจํานวน ๑,๔๙๐ บาท พร-อมทั้งขอเงินชดเชยกรณีที่ไมสามารถรับชม
ชองรายการโทรทั ศ นผานจานรั บสั ญ ญาณดาวเที ยมให- กั บ ผู- ร- องเรี ยนด- ว ย
(เลขที่ ๔๒๒/๒๕๕๙) : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิ จารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบใหยุติเรื่องรองเรียนกรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด คืนเงินค9า
กล9องรับสัญญาณดาวเทียมจํานวน ๑,๔๙๐ บาท พรอมทั้งขอเงินชดเชยกรณีที่
ไม9สามารถรับ ชมช9 องรายการโทรทั ศน$ผ9า นจานรับ สัญญาณดาวเทียมใหกั บ
ผูรองเรียนดวย (เลขที่ ๔๒๒/๒๕๕๙) เนื่องจากไม9พบการกระทําที่เปOนการเอาเปรียบ
ผูบริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน$ และการฝlาฝmน หรือไม9ปฏิบัติ
ตามประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวของ
๒. มอบหมายใหสํ า นั ก งาน กสทช. มี ห นั งสื อแจงผู รองเรี ย นเพื่ อทราบผลการ
พิ จ ารณาตามขอ ๑. ทั้ ง นี้ หากไม9 พ อใจการแกไขปp ญ หาและประสงค$ ที่ จ ะ
ดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัท หรือกรณีเรียกรองขอค9าชดเชย ซึ่งไม9อยู9ใน
อํานาจของ กสทช. ใหผูรองเรียนยื่นเรื่องดังกล9าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค (สคบ.) เพี่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ต9อไป หรือผูรองเรียน
อาจใชสิทธิในทางศาลในการเรียกรองค9าเสียหายได
ทั้งนี้ มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยฝlายเลขานุการการประชุมและรองเลขาธิการ
กสทช. ฝl ายกิ จการกระจายเสี ยงฯ ไปซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับรู ปแบบและ
แบบแผนการเขียนวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงแกไขใหถูกตองต9อไป

๒๐
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๔ เรื่องรองเรียนกรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด คืนเงินค9า
กล9องรับสัญญาณดาวเทียมจํานวน ๑,๔๙๐ บาท พรอมทั้งขอเงินชดเชยกรณีที่
ไม9 ส ามารถรั บ ชมช9 อ งรายการโทรทั ศ น$ ผ9 า นจานรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มใหกั บ
ผูรองเรียนดวย (เลขที่ ๔๒๒/๒๕๕๙)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕ : ข-อร-องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “บรรจงชงขาว” เมื่อวันศุกรที่ ๑๑
สิ ง หาคม ๒๕๖๐ ทางชองรายการโทรทั ศ นภาคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อล
ชองเวิรคพอยท ทีวี (ชอง ๒๓) อาจมีเนื้อหาไมเหมาะสม : ผส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ใหสํานักงาน กสทช. มีคําสั่งกําหนด
โทษปรับทางปกครองบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด ผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
และประกอบกิ จ การโทรทั ศ น$ ภ าคพื้ น ในระบบดิ จิ ต อล ช9 อ งเวิ ร$ ค พอยท$ ที วี
(ช9อง ๒๓) จํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๙ (๓) ประกอบมาตรา ๕๗ (๒)
แห9 ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น$
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๕ เรื่อง ขอรองเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “บรรจงชงข9าว”
เมื่อวันศุกร$ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางช9องรายการโทรทัศน$ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลช9องเวิร$คพอยท$ ทีวี (ช9อง ๒๓) อาจมีเนื้อหาไม9เหมาะสม

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ : การอนุญาตให-บริษัท ดีมีเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ
เพื่อให-บริการโทรทัศน ที่ไมใช-คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ชอง
รายการ : ปส.๒
มติที่ประชุม

อนุมัติใหใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อใหบริการโทรทัศน$ ที่ ไม9ใชคลื่ นความถี่
แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท ดีมีเตอร$ คอร$ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ช9องรายการ
N–EXT วันวาน และช9องรายการ N–EXT Music โดยใหมีอายุใบอนุญาต ๕ ปF
นั บ แต9 วั น ที่ ใบอนุ ญ าตเดิ มสิ้ น อายุ ตามผลการพิ จ ารณาของคณะอนุ กรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสาร
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
ทั้งนี้ มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยฝlายเลขานุการการประชุมและรองเลขาธิการ
กสทช. ฝl ายกิ จการกระจายเสี ยงฯ ไปซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับรู ปแบบและ
แบบแผนการเขียนวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงแกไขใหถูกตองต9อไป

๒๑
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่อง การอนุญาตใหบริษัท ดีมีเตอร$ คอร$ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประกอบกิจการเพื่อใหบริการโทรทัศน$ ที่ไม9ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก
จํานวน ๒ ช9องรายการ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : การอนุญาตให-มูลนิธิธรรมะบันดาลใจ ประกอบกิจการเพื่อให-บริการโทรทัศน
ที่ไมใช-คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ชองรายการ ธรรมะบันดาลใจ : ปส.๒
มติที่ประชุม

อนุมัติใหใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อใหบริการโทรทัศน$ ที่ ไม9ใชคลื่ นความถี่
แบบบอกรั บสมาชิ ก แก9 มูลนิ ธิ ธ รรมะบั น ดาลใจ ช9 องรายการธรรมะบั น ดาลใจ
โดยใหมีอายุใบอนุญาต ๒ ปF นับแต9วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๗ เรื่อง การอนุญาตใหมูลนิธิธรรมะบันดาลใจ ประกอบกิจการเพื่อ
ใหบริการโทรทัศน$ที่ไม9ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช9องรายการธรรมะ
บันดาลใจ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๘ : การอนุญาตให-บริษัท เดโมเครซี นิวส เน็ตเวิรค จํากัด ประกอบกิจการเพื่อ
ให-บริการโทรทัศน ที่ไมใช-คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ชองรายการ 24 TV
(ยี่สิบสี่ ทีวี) : ปส.๒
มติที่ประชุม

อนุมัติใหใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อใหบริการโทรทัศน$ ที่ ไม9ใชคลื่ นความถี่
แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท เดโมเครซี นิวส$ เน็ตเวิร$ค จํากัด ช9องรายการ 24 TV
(ยี่ สิ บ สี่ ที วี ) โดยใหมี อ ายุ ใ บอนุ ญ าต ๒ ปF นั บ แต9 วั น ที่ ใ บอนุ ญ าตเดิ ม สิ้ น อายุ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่อง การอนุญ าตใหบริษัท เดโมเครซี นิว ส$ เน็ต เวิร$ค จํา กัด
ประกอบกิจการเพื่อใหบริการโทรทัศน$ ที่ไม9ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก
ช9องรายการ 24 TV (ยี่สิบสี่ ทีวี)

๒๒
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๙ : การอนุญาตให-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบกิจการเพื่อ
ให- บ ริ ก ารโทรทั ศ น ที่ ไ มใช- ค ลื่ น ความถี่ แบบบอกรั บ สมาชิ ก ชองรายการ
สถานี โ ทรทั ศ นเพื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
(MCUTV) : ปส.๒
มติที่ประชุม

อนุมัติใหใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อใหบริการโทรทัศน$ ที่ ไม9ใชคลื่ นความถี่
แบบบอกรับสมาชิก แก9มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถานีโทรทัศน$
เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCUTV) โดยใหมีอายุ
ใบอนุ ญ าต ๒ ปF นั บ แต9 วั น ที่ ใ บอนุ ญ าตเดิ มสิ้ น อายุ ตามผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๙ เรื่อง การอนุญาตใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกอบกิจการเพื่อใหบริการโทรทัศน$ ที่ไม9ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก
ช9 อ งรายการสถานี โ ทรทั ศ น$ เ พื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย (MCUTV)
๒. กสทช. ประวิ ท ย$ ฯ มี ข อสั ง เกตใหสํ า นั ก งาน กสทช. พิ จ ารณาทบทวนใน
ประเด็ น การต9 อ อายุ ใ บอนุ ญ าตที่ มี ก ารดํ า เนิ น การทั้ ง ในลั ก ษณะนั บ อายุ
ใบอนุญาตต9อเนื่องและการกําหนดใหระยะเวลาเริ่มตนจากวันที่คณะกรรมการ
มีมติ โดยเฉพาะในกรณีของการขอต9ออายุใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตเดิม
สิ้นสุด เนื่องจากความต9อเนื่องหรือไม9ต9อเนื่องย9อมส9งผลใหเกิดผลไดผลเสีย
ทางอาญาที่ แตกต9 า งกั น ซึ่ งรองเลขาธิ การ กสทช. (นายไตรรั ต น$ ฯ) แจงว9 า
สํานักงาน กสทช. จะรับไปดําเนินการในส9วนที่เกี่ยวของ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๐ : การอนุญาตให-เทศบาลนครแมสอดประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน
เพื่ อ ให- บ ริ ก ารโครงขายกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น สํา หรั บ กิ จ การที่ ไ มใชคลื่นความถี่ : ปส.๓
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติใหใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$เพื่อใหบริการ
โครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการที่ไม9ใชคลื่นความถี่ ระดับ
ทองถิ่ น แก9 เ ทศบาลนครแม9 ส อด โดยใหมี อายุ ใ บอนุ ญ าต ๕ ปF นั บ แต9 วั น ที่
กสทช. มีมติ ทั้งนี้ โดยใหเพิ่มเติมเงื่อนไขการประกอบกิจการว9าจะตองดําเนิน
กิ จ การโดยไม9 มุ9 ง แสวงหากํ า ไรในเชิ ง พาณิ ช ย$ และมี เ ขตพื้ น ที่ ใ หบริ ก ารใน
เทศบาลนครแม9 สอด อํา เภอแม9 สอด จังหวั ด ตาก ตามผลการพิ จารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสีย งและ
กิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

๒๓
๒. กํ า หนดเงื่ อ นไขการอนุ ญ าตใหประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น$
เพื่ อ ใหบริ ก ารโครงข9 า ยกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น$ สํา หรั บ กิ จ การที่ ไ ม9 ใ ช
คลื่นความถี่ฯ ภาคผนวก ข ลักษณะการใหบริการ โดยใหเทศบาลนครแม9สอด
ในฐานะเปOนผูรับใบอนุญาตตองใหบริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$
แก9ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน$ ดังต9อไปนี้
๒.๑ บริการโทรทัศน$ที่เปOนการทั่วไป ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$
การเผยแพร9กิจการโทรทัศน$ที่ใหบริการเปOนการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๒ บริ การโทรทั ศน$ ป ระเภทข9 า วทั่ ว ไปหรื อเหตุ การณ$ ปp จ จุ บั น ซึ่ งเปO น การ
นําเสนอข9าวสารเหตุการณ$ ขอเท็จจริง หรือความคิดเห็นที่ส9งผลกระทบ
ต9อผูรับสารในวงกวาง
๒.๓ บริการโทรทัศน$ที่มีเนื้อหาดานการศึกษา ศาสนา
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๐ เรื่อง การอนุญาตใหเทศบาลนครแม9สอดประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน$เพื่อใหบริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$
สําหรับกิจการที่ไม9ใชคลื่นความถี่
๒. กสทช. ประวิทย$ฯ มีขอสังเกตใหระมัดระวังเรื่องความเห็นที่แตกต9างกันต9อแต9ละ
หน9ว ยงาน ซึ่งตองมีความชั ดเจนเรื่องการอนุ ญาต และเงื่อนไขการอนุ ญาต
โดยเห็น ดวยเรื่ องไม9ป ระกอบการเชิ งพาณิชย$ และบริการสาธารณะจะเปO น
บริการเชิงธุรกิจไม9ได รวมทั้งไม9สามารถเก็บเงินค9าบอกรับสมาชิก เพราะมิฉะนั้น
องค$ ก รปกครองส9 ว นทองถิ่ น ทั่ ว ประเทศจะดํ า เนิ น การในลั กษณะเดี ย วกั น
นอกจากนี้ ขอฝากสํานักงาน กสทช. พิจารณาในเรื่องที่เทศบาลนครแม9สอด
อางเหตุที่ตองดําเนินการว9าเนื่องจากประชาชนยังเขาไม9ถึง โดยสํานักงาน กสทช.
ควรตองพิจารณาว9าจะมีแนวทางการดําเนินการอย9างไรเพื่อใหประชาชนไดเขาถึง
มิเช9นนั้นอาจจะทําใหเทศบาลต9างๆ ยื่นขออนุญาตดําเนินการบาง

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๑ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน เพื่อให-บริการโครงขาย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน สําหรับกิจการที่ไมใช-คลื่นความถี่ จํานวน ๔ ราย :
ปส.๓
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ หผู รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น$ ย กเลิ ก
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ เพื่อใหบริการโครงข9ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการที่ไม9ใชคลื่นความถี่ นับแต9วันที่ กสทช. มีมติ จํานวน ๔ ราย
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ไดแก9 ๑) หางหุนส9วนจํากัด รัตนเคเบิลทีวี
๒) หางหุนส9วนจํากัด มุกดาหารเคเบิลทีวี ๓) บริษัท ไทยลีดเดอร$คอมมิวนิเคชั่น
จํากัด และ ๔) บริษัท รัตน (1992) จํากัด ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจง

๒๔
ผูรับใบอนุญาตดังกล9าวขางตนใหดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิ้ลที่มีการพาดสายไว
กั บ การไฟฟS า ส9 ว นภู มิ ภ าค และแจงผลการดํ า เนิ น การรื้ อ ถอนสายเคเบิ้ ล ให
สํานักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๑๕ วันนับแต9วันที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ รวมทั้ง
ใหดําเนินการเกี่ยวกับค9าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข9ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน$ และแจงผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน
นับแต9วันที่ไดรับหนังสือแจง
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๑ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$
เพื่อใหบริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการที่ไม9ใชคลื่นความถี่
จํานวน ๔ ราย
๒. กสทช. ประวิท ย$ฯ มีข อสัง เกตเรื่อ งการเยีย วยาผู รับ บริก ารที่ค วรจะตอง
มีการดําเนินการใหเหมาะสม ซึ่งรองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน$ฯ) แจงว9า
สํานักงาน กสทช. จะขอรับไปดําเนินการในส9วนที่เกี่ยวของ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๒ : การเพิ่มเติมเขตพื้นที่การให-บริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน ของ
บริษัทดิจิตอลเคเบิล เพชรบูรณ จํากัด : ปส.๓
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ ดังนี้
๑. อนุญาตใหบริษัทดิจิตอลเคเบิล เพชรบูรณ$ จํากัด เพิ่มเติมเขตพื้นที่การใหบริการ
ในอํ า เภอบึ ง สามพั นและอํ าเภอหนองไผ9 จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ$ และสามารถ
ดําเนินการพาดสายเคเบิ้ลกับการไฟฟSาส9วนภูมิภาค ผูรับใบอนุญาตใหบริการ
สิ่งอํานวยความสะดวกดานกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับการขยายพื้นที่
การใหบริการตามที่ไดรับอนุญาต
๒. ใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงผลการพิจารณาตามขอ ๑. พรอมเงื่อนไข
แนบทายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ เพื่อใหบริการ
โครงข9 า ยกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น$ สํ า หรั บ กิ จ การที่ ไ ม9 ใ ชคลื่ น ความถี่
เพื่อใหผูรับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๒ เรื่อง การเพิ่มเติมเขตพื้นที่การใหบริการโครงข9ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน$ ของบริษัทดิจิตอลเคเบิล เพชรบูรณ$ จํากัด

๒๕
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๓ : การขอลดเขตพื้นที่การให-บริการสําหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน เพื่อให-บริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน สําหรับกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ จํานวน ๒ ราย : ปส.๓
มติที่ประชุม

อนุมัติใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ ยกเลิกการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ เพื่อใหบริการโครงข9ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการที่ไม9ใชคลื่นความถี่ นับแต9วันที่ กสทช. มีมติ จํานวน
๒ ราย ตามผลการพิ จ ารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ไดแก9 ๑) หางหุนส9วนจํากัดสล9าวัสดุ
ก9อสราง ยกเลิกการประกอบกิจการในเขตพื้นที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และ
๒) หางหุ นส9 วนจํากั ดเอ็น ซี เคเบิ้ ลที วี ยกเลิ กการประกอบกิ จการในเขตพื้นที่
อําเภอท9าบ9อ จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงผูรับใบอนุญาต
ดังกล9าวขางตนใหดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิ้ลที่มีการพาดสายไวกับการไฟฟSา
ส9วนภูมิภ าค และแจงผลการดํ าเนิ นการรื้ อถอนสายเคเบิ้ ลใหสํานักงาน กสทช.
ทราบภายใน ๑๕ วั นนั บแต9 วั นที่ ไดดํ าเนิ นการแลวเสร็ จ รวมทั้ ง ใหดํ า เนิ น การ
เกี่ยวกับค9าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$
และแจงผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วันนับแต9วันที่ไดรับ
หนังสือแจง

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๓ เรื่อง การขอลดเขตพื้นที่การใหบริการสําหรับการประกอบกิจการ
กระจายเสีย งหรือโทรทั ศน$ เพื่ อใหบริการโครงข9า ยกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน$
สําหรับกิจการที่ไม9ใชคลื่นความถี่ จํานวน ๒ ราย

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๔ : การผลิต นําเข-า จําหนายหรือมีไว-เพื่อจําหนายหรือรับติดตั้งกลองรับสัญญาณ
โทรทัศนผานระบบอินเตอรเน็ตซึ่งติดตั้งในเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนพร-อม
การเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต (Smart TV) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
: มส. รส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหถอนวาระที่ ๕.๑.๒๔ เรื่อง การผลิต นําเขา จําหน9าย หรือมีไวเพื่อ
จําหน9ายหรือรับติดตั้งกล9องรับสัญญาณโทรทัศน$ผ9านระบบอินเตอร$เน็ตซึ่งติดตั้ง
ในเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน$พรอมการเชื่อมต9อระบบอินเตอร$เน็ต (Smart TV)
ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจ การโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกไป โดยใหสํา นักงาน กสทช. นํา เสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ

๒๖
โทรทัศน$ เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ก9อนนําเสนอที่ประชุม
กสทช. พิจารณาต9อไป
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๕ : ข- อ ร- อ งเรี ย นกรณี ก ารตรวจสอบพบการออกอากาศรายการแนะนํ า สิ น ค- า
“เครื่องเลนเพลงมนตเพลงลูกทุงยุคกลาง” เมื่อวันศุกรที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
ทางชองรายการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ชอง Nation TV (ชอง ๒๒)
อาจมีเนื้อหาไมเหมาะสม : ผส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ
กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ โดยใหสํานักงาน กสทช.
มี ห นั ง สื อ แจงบริ ษั ท เอ็ น บี ซี เน็ ก ซ$ วิ ชั่ น จํ า กั ด เพื่ อ ใหปรั บ ปรุ ง แกไขเนื้ อ หา
รายการแนะนําสินคา “เครื่องเล9 นเพลงมนต$ เพลงลูกทุ9งยุคกลาง” ออกอากาศ
เมื่ อวั น ที่ ๒๙ กั น ยายน ๒๕๖๐ ทางช9 องรายการโทรทัศน$ ภ าคพื้ นดิ น ในระบบ
ดิจิตอล ช9อง Nation TV (ช9อง ๒๒) ใหเปOนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$
และวิธีการอนุญาตใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสาร
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๕ เรื่อง ขอรองเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
รายการแนะนําสินคา “เครื่องเล9นเพลงมนต$เพลงลูกทุ9งยุคกลาง” เมื่อวันศุกร$ที่
๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ทางช9องรายการโทรทัศน$ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ช9อง Nation TV (ช9อง ๒๒) อาจมีเนื้อหาไม9เหมาะสม
๒. กสทช. ประวิ ทย$ ฯ ตั้ ง ขอสั ง เกตกรณี บ ริ ษัทฯ มี การชี้ แจงเรื่ องความเขาใจ
คลาดเคลื่อนและขอจํากัดของแนวทางปฏิบัติ ดังนั้นจึงขอใหสํานักงาน กสทช.
พิจารณาในเรื่องการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดวย

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๖ : ข-อร-องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ต-นเรื่องกับศุภโชค
โอภาสะคุณ” ทางชองรายการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ชองสถานี
โทรทัศนสปริงนิวส (ชอง ๑๙) เมื่อวันอาทิตยที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาจมีเนื้อหา
ไมเหมาะสม : ผส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ โดยใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือ
แจงบริ ษั ท สปริ ง นิ ว ส$ เทเลวิ ชั่ น จํ า กั ด ผู รั บใบอนุ ญ าตใหใชคลื่ น ความถี่ และ
ประกอบกิ จการโทรทั ศน$ ภาคพื้นดินระบบดิจิ ตอล ช9องสถานี โทรทั ศน$ สปริงนิวส$
(ช9อง ๑๙) เพื่อใหใชความระมัดระวังในการนําเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับศาสนา
ใหมีความเหมาะสม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

๒๗

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๖ เรื่อง ขอรองเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ
“ตนเรื่องกับศุภโชค โอภาสะคุณ” ทางช9องรายการโทรทัศน$ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ช9องสถานีโทรทัศน$สปริงนิวส$ (ช9อง ๑๙) เมื่อวันอาทิตย$ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
อาจมีเนื้อหาไม9เหมาะสม

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๗ : ข-อร-องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “สนธิญาณ ฟyนธง
ตรงประเด็น” ตอน “พระราชาแหงพระราชาทั้งปวง” เมื่อวันเสารที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๖๐ ทางชองรายการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ชองสถานีโทรทัศน
สปริงนิวส (ชอง ๑๙) มีเนื้อหาไมเหมาะสม : ผส.
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน
กสทช. เสนอ ดังนี้
๑) กรณีการออกอากาศรายการ “สนธิญาณ ฟpนธงตรงประเด็น” ตอน “พระราชา
แห9งพระราชาทั้งปวง” เมื่อวันเสาร$ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทางช9องรายการ
โทรทัศน$ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช9องสถานีโทรทัศน$สปริงนิวส$ (ช9อง ๑๙)
มีเนื้อหาซึ่งนําเสนอเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย$ โดยใชคําพูดในลักษณะ
ที่ไม9เหมาะสม ไม9เปOนไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ
ซึ่งเปOนการขัดต9อ ขอ ๑๔ (๑๐) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$และวิธีการ
อนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น ที่ประชุม
จึงมีมติเห็นชอบโดยใชอํานาจตามขอ ๑๙ ของประกาศดังกล9าว ออกคําสั่ง
ใหบริษัท สปริงนิวส$ เทเลวิชั่น จํากัด ระงับการออกอากาศรายการ “สนธิญาณ
ฟpนธงตรงประเด็น” เปOนระยะเวลา ๑ เดือน นับแต9วันที่ไดรับหนังสือแจง
เปOนตนไป
๒) ใหสํานักงาน กสทช. ส9งเรื่องรองเรียนดังกล9าว ใหสํานักงานตํารวจแห9งชาติ
เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในส9วนที่เกี่ยวของต9อไป
๒. เห็ น ชอบในหลั กการในกรณี ที่ป รากฏว9 า เรื่ อ งรองเรี ย นอาจเขาข9 า ยกระทํ า
ความผิดตามมาตรา ๑๑๒ โดยมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการดานผังรายการ
และเนื้อหารายการเปOนผูพิจารณาและส9งเรื่องรองเรียนดังกล9าวใหสํานักงาน
กสทช. เพื่อดําเนินการจัดส9งใหสํานักงานตํารวจแห9งชาติพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายในส9วนที่เกี่ยวของต9อไป
อนึ่ง กสทช. ประวิทย$ฯ ขอเปLดเผยความเห็น โดยจะจัดส9งบันทึกใหในภายหลัง

๒๘
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๗ เรื่อง ขอรองเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
รายการ “สนธิญาณ ฟpนธงตรงประเด็น” ตอน “พระราชาแห9งพระราชาทั้งปวง”
เมื่อวันเสาร$ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทางช9องรายการโทรทัศน$ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ช9องสถานี โทรทัศน$สปริงนิวส$ (ช9อง ๑๙) มีเนื้อหาไม9เหมาะสม
๒. กสทช. ประวิทย$ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๘๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๑.๒๗ ดังนี้
“๑. การส9งเรื่องใหสํานักงานตํารวจแห9งชาติ (สตช.) ไม9จําเปOนตองรอมติที่ประชุม
กสทช. เนื่องจากจะทําใหกระบวนการตรวจสอบ การแสวงหาพยานหลักฐาน
หรือการจับกุมผูกระทําความผิดเนิ่นชาออกไป ในกรณีที่พบเห็นรายการ
ที่อาจเขาข9ายความผิด หรือมีผูแจงเรื่องดังกล9า วต9อสํา นักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. สามารถส9งเรื่องให สตช. ดําเนินการตรวจสอบตามอํานาจ
หนาที่ไดในทันที ไม9จําเปOนตองรอใหคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ
กสทช. พิ จ ารณาส9 งเรื่ อง และในชั้ น นี้ ข อเสนอของคณะอนุ ก รรมการ
ก็ยังมิใช9การกล9าวหา เปOนเพียงการส9งเรื่องใหพนักงานสอบสวนตรวจสอบ
จึ งเปO น เรื่ องที่ ผู พบเห็ น สามารถส9 ง เรื่ อ งไดอยู9 แ ลว เมื่ อ ตรวจสอบแลว
หากพนั ก งานสอบสวนพบปp ญ หาก็ มี คณะกรรมการพิ จ ารณาคดี ห มิ่ น
พระบรมเดชานุภาพของ สตช. เปOนผูพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง กสทช. ไม9มี
อํานาจวินิจฉัยคดีอาญาลักษณะดังกล9าว กสทช. จึงไม9สมควรเพิ่มขั้นตอน
อันทําใหเกิดการประวิงการตรวจสอบคดีลักษณะดังกล9าวแต9อย9างใด
๒. ขอ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ$และวิธีการอนุญ าตการ
ใหบริ การกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น$ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหอํา นาจ
พนักงานเจาหนาที่ตักเตือน หรือสั่งระงับการกระทําที่ฝlาฝmน หรือแกไขปรับปรุง
หรือปฏิบัติใหถูกตอง ในกรณีที่การตรวจสอบนี้เปOนการออกอากาศรายการ
ตอน “พระราชาแห9งพระราชาทั้งปวง” การสั่งระงับรายการเปOนระยะเวลา
๑ เดือน จึงตองพิจารณาอย9างรอบคอบว9า ในส9วนรายการดังกล9าวมิไดมีเจตนา
ฝlาฝmนกฎหมายโดยชัดแจง เนื่องจากมีลักษณะเปOนรายการเทิดพระเกียรติ
แต9การใชถอยคําของผูดําเนินรายการอาจมีความไม9เหมาะสม ในชั้นนี้
จึงไม9จําเปOนตองระงับการออกอากาศรายการ ๑ เดือน แต9ตองใหผูรับใบอนุญาต
ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง ในส9วนการระงับการกระทําที่ฝlาฝmนก็สามารถสั่ง
ระงับการดําเนินรายการของผูดําเนินรายการดังกล9าวแทนการระงับการ
ออกอากาศรายการตอนต9อๆ มา และในภายหลังหากตรวจพบว9าผูรับใบอนุญาต
มีส9วนตองรับผิดในการกระทําดังกล9าวจึงจะพิจารณาระงับการออกอากาศ
เพิ่มเติมในภายหลังได เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปOนไปอย9างไดสัดส9วน”

๒๙
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๘ : ร-องเรี ยน กรณี บริ ษัท จี เอ็ มเอ็ ม บี จํา กั ด เปลี่ ยนแปลงระบบการให- บริก าร
แพ็กเกจ Z PAY TV ทางกลองรับสัญญาณโทรทัศนดาวเทียม GMM Z : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ต9อเรื่องรองเรียน กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด
เปลี่ยนแปลงระบบการใหบริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล9องรับสัญญาณโทรทัศน$
ดาวเทียม GMM Z ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. เห็น ชอบใหยุติ เรื่องรองเรีย น กรณี บริ ษัท จีเ อ็มเอ็ม บี จํ ากัด เปลี่ย นแปลง
ระบบการใหบริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล9องรับสัญญาณโทรทัศน$ดาวเทียม
GMM Z จํานวน ๔๔ ราย
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ส9งเรื่องรองเรียน จํานวน ๔๔ ราย ตามขอ ๑.
ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เพื่อดําเนินการในส9วนที่เกี่ยวของ
ต9อไป

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๘ เรื่องรองเรียน กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด เปลี่ยนแปลง
ระบบการใหบริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล9องรับสัญญาณโทรทัศน$ดาวเทียม
GMM Z
๒. กสทช. ประวิ ทย$ ฯ มี ขอสังเกต กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด เปลี่ยนแปลง
ระบบการใหบริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล9องรับสัญญาณโทรทัศน$ดาวเทียม
GMM Z ที่จะส9งเรื่องไปใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคว9า ขอให
คํานึงถึงอายุความดวย เพราะผูบริโภคอาจเสียประโยชน$

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๙ : ร-องเรียน กรณียกเลิกใช-บริการสุขคูณสาม ของบริษัท ทรู วิชั่นส กรุDป จํากัด
แล-วเรียกเก็บคาบริการ (เลขที่ ๘๑/๒๕๖๐) : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจ การกระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศน$ กรณียกเลิกใชบริการสุขคูณสาม
ของบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด แลวเรียกเก็บค9าบริการ (เลขที่ ๘๑/๒๕๖๐)
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการยุติเรื่องรองเรียน กรณียกเลิกใชบริการสุขคูณสาม ของบริษัท
ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด แลวเรียกเก็บค9าบริการ (เลขที่ ๘๑/๒๕๖๐) เนื่องจาก
ผูรองเรียนไดรับการแกไขจากบริษัทฯ แลว และยินดียุติเรื่องรองเรียน ทั้งนี้
ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือถึงบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด แจง
ใหปฏิบัติ ตามขอ ๓๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสั ญญาการ
ใหบริการโทรทัศน$แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร9งครัด

๓๐
ทั้งนี้ มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยฝlายเลขานุการการประชุมและรองเลขาธิการ
กสทช. ฝl ายกิ จการกระจายเสี ยงฯ ไปซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับรู ปแบบและ
แบบแผนการเขียนวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงแกไขใหถูกตองต9อไป
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรั บรองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๙ เรื่อง เรื่องรองเรียน กรณียกเลิกใชบริการสุขคูณสาม
ของบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด แลวเรียกเก็บค9าบริการ (เลขที่ ๘๑/๒๕๖๐)
๒. กสทช. ประวิทย$ฯ แสดงความเห็นว9า เห็นชอบดวยในเรื่องการทําหนังสือแจง
บริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การหามการกระทํ า ที่ เ ปO น การเอาเปรี ย บผู บริ โ ภค
มิเช9นนั้นจะมีมาตรการดําเนินการตามกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๐ : ร- อ งเรี ยน กรณี ขอให- บ ริ ษัท ทรู วิ ชั่ น ส กรุD ป จํ า กั ด คื น เงิ น ยกเลิ ก การเป? น
สมาชิกกลองรับสัญญาณดาวเทียมทรูวิชั่นส ลาช-า (เลขที่ ๘๔/๒๕๖๐) : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ กรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป
จํากัด คืนเงินยกเลิกการเปOนสมาชิกกล9องรับสัญญาณดาวเทียมทรูวิชั่นส$ ล9าชา
(เลขที่ ๘๔/๒๕๖๐) ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการยุติเรื่องรองเรียน กรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด คืนเงิน
ยกเลิกการเปOนสมาชิกกล9องรับสัญญาณดาวเทียมทรูวิชั่นส$ ล9าชา (เลขที่ ๘๔/๒๕๖๐)
เนื่องจากผู รองเรียนไดรับ การแกไขจากบริ ษัทฯ และยินดียุ ติเรื่องรองเรีย น
ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากั ด
เพื่อใหปฏิบัติตามขอ ๓๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ
ใหบริการโทรทัศน$แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร9งครัด

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๓๐ เรื่องรองเรียน กรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด คืนเงินยกเลิก
การเปOนสมาชิกกล9องรับสัญญาณดาวเทียมทรูวิชั่นส$ ล9าชา (เลขที่ ๘๔/๒๕๖๐)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๑ : เรื่องร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิชั่นส กรุDป จํากัด คืนเงินคามัดจําอุปกรณ
จํานวน ๒,๕๐๐ บาท (เลขที่ ๗๘/๒๕๖๐) : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ กรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด
คืนเงินค9ามัดจําอุปกรณ$ จํานวน ๒,๕๐๐ บาท (เลขที่ ๗๘/๒๕๖๐) ตามเอกสาร
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้

๓๑
๑. รับทราบผลการยุติเรื่องรองเรียน กรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด คืนเงิน
ค9ามัดจําอุปกรณ$ จํานวน ๒,๕๐๐ บาท (เลขที่ ๗๘/๒๕๖๐) เนื่องจากผูรองเรียน
ไดรับการแกไขจากบริษัทฯ และยินดียุติเรื่องรองเรียน ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่
๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากั ด
เพื่อใหปฏิบัติตามขอ ๓๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ
ใหบริการโทรทัศน$แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร9งครัด
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๓๑ เรื่องรองเรียน กรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด คืนเงินค9ามัดจํา
อุปกรณ$ จํานวน ๒,๕๐๐ บาท (เลขที่ ๗๘/๒๕๖๐)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๒ : ร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท ทรู วิชั่นส กรุDป จํากัด ยกเลิกการใช-บริการกลองรับสัญญาณ
ดาวเทียมพร-อมยกเว-นคาบริการ จํานวน ๗๐ บาท และคืนเงิน ๓๘๕.๒๐ บาท
(รวมภาษี มู ลคาเพิ่ ม) ที่ ถู ก เรี ยกเก็ บจากคาอุ ปกรณรายป| ที่ ไ ด- ชํ า ระไปแล- ว
กรณีไมสามารถรับชมชองรายการโทรทัศนได- (เลขที่ ๗๕/๒๕๖๐) : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ กรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป
จํา กัด ยกเลิ กการใชบริการกล9องรับ สัญ ญาณดาวเที ยมพรอมยกเวนค9 าบริการ
จํานวน ๗๐ บาท และคืนเงิน ๓๘๕.๒๐ บาท (รวมภาษีมูลค9าเพิ่ม) ที่ถูกเรียกเก็บ
จากค9าอุปกรณ$รายปFที่ไดชําระไปแลว กรณีไม9สามารถรับชมช9องรายการโทรทัศน$ได
(เลขที่ ๗๕/๒๕๖๐) ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. รับ ทราบผลการยุติ เ รื่องรองเรี ยน กรณี ขอใหบริษัท ทรู วิชั่ น ส$ กรุA ป จํ า กั ด
ยกเลิกการใชบริการกล9องรับสัญญาณดาวเทียมพรอมยกเวนค9าบริการ จํานวน
๗๐ บาท และคืนเงิน ๓๘๕.๒๐ บาท (รวมภาษีมูลค9าเพิ่ม) ที่ถูกเรียกเก็บจากค9า
อุปกรณ$รายปFที่ไดชําระไปแลว กรณีไม9สามารถรับชมช9องรายการโทรทัศน$ได
(เลขที่ ๗๕/๒๕๖๐) เนื่องจากผูรองเรียนไดรับการแกไขจากบริษัทฯ และยินดียุติ
เรื่องรองเรียน ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๕๕
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากั ด
เพื่อใหปฏิบัติตามขอ ๓๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ
ใหบริการโทรทัศน$แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร9งครัด
ทั้งนี้ มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยฝlายเลขานุการการประชุมและรองเลขาธิการ
กสทช. ฝl ายกิ จการกระจายเสี ยงฯ ไปซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับรู ปแบบและ
แบบแผนการเขียนวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงแกไขใหถูกตองต9อไป

๓๒
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรั บรองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓๒ เรื่องรองเรียนกรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุAป จํากัด
ยกเลิกการใชบริการกล9องรับสัญญาณดาวเทียมพรอมยกเวนค9าบริการ จํานวน
๗๐ บาท และคืนเงิน ๓๘๕.๒๐ บาท (รวมภาษีมูลค9าเพิ่ม) ที่ถูกเรียกเก็บจาก
ค9าอุปกรณ$รายปFที่ไดชําระไปแลว กรณีไม9สามารถรับชมช9องรายการโทรทัศน$ได
(เลขที่ ๗๕/๒๕๖๐)
๒. กสทช. ประวิทย$ฯ แสดงความเห็นเพิ่มเติมจากมติว9า ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาต
มีการกระทําในลักษณะเดิมที่เปOนการเอาเปรียบผูบริโภค แมขอรองเรียนแต9ละ
กรณีจะยุติ แต9ก็จําเปOนตองมีหนังสือแจงเตือนบริษัทฯ มิใหกระทําการเช9นนั้นอีก
และหากเกิดกรณีอีก ก็ดําเนินมาตรการลงโทษปรับไดเลย มิใช9นับกรณีรองเรียน
แต9ละกรณีเปOนขั้นตอนที่แยกจากกัน

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๓ : ร- อ งเรี ย น กรณี ข อให- ต รวจสอบสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง คลื่ น ความถี่ FM
๘๙.๗๕ MHz ออกอากาศโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑเสริ ม อาหาร ยี่ ห- อ เมกามารี น
อวดอ-างสรรพคุณเกินจริง (เลขที่ ๔๕๒/๒๕๕๙) : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหยุติเรื่องรองเรียน กรณีขอใหตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่น
ความถี่ FM ๘๙.๗๕ MHz ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ$เสริมอาหาร ยี่หอเมกามารีน
อวดอางสรรพคุ ณ เกิ น จริ ง (เลขที่ ๔๕๒/๒๕๕๙) ตามผลการพิจ ารณาของ
คณะอนุก รรมการกลั ่น กรองงานของ กสทช. ดานกิจ การกระจายเสีย งและ
กิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
ทั้งนี้ มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยฝlายเลขานุการการประชุมและรองเลขาธิการ
กสทช. ฝl ายกิ จการกระจายเสี ยงฯ ไปซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับรู ปแบบและ
แบบแผนการเขียนวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงแกไขใหถูกตองต9อไป

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรั บรองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓๓ เรื่องรองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียง
คลื่นความถี่ FM ๘๙.๗๕ MHz ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ$เสริมอาหาร ยี่หอ
เมกามารีน อวดอางสรรพคุณเกินจริง (เลขที่ ๔๕๒/๒๕๕๙)
๒. กสทช. ประวิทย$ฯ แสดงความเห็นเพิ่มเติมจากมติว9า กรณีนี้เปOนขอรองเรียน
เกี่ ย วกั บ การทํ า ความผิ ด เรื่ อ งการโฆษณา แต9 ร ะหว9 า งการตรวจสอบของ
สํา นั กงาน กสทช. ทํ าใหพบความผิ ด เรื่ องการประกอบกิ จการโดยไม9 ไดรั บ
อนุ ญ าตดวย จึ ง ไดดํ า เนิ น การในส9 ว นความผิ ด เรื่ อ งการประกอบกิ จ การ
โดยไม9ไดรับอนุญาต ซึ่งถือเปOนความผิดหลัก อย9างไรก็ตาม ความผิดในเรื่อง
โฆษณานั้ น หากเปO น ความผิ ด ที่ โ ทษมี ผ ลก็ ต องดํ า เนิ น การดวย เท9 า กั บ เปO น
ความผิด ๒ ขอหา มิอาจยกเวนความผิดฐานแรกไปได

๓๓
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๔ : การแจ-งผู-รับใบอนุญาตห-ามโฆษณากระทะยี่ห-อ โคเรียคิง รุน Gold series และ
รุน Diamond series ตามคําสั่งคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มี
หนังสือแจงผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน$สําหรับการใหบริการโทรทัศน$
ในระบบดิ จิ ต อล หามมิ ใหใชขอความโฆษณากระทะยี่ ห อ โคเรี ย คิ ง รุ9 น Gold
series และรุ9น Diamond series ตามคําสั่งคณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรงที่ ๑/๒๕๖๐ รวมทั้ ง ประกาศแจงเปO น การทั่ ว ไปใหผู รั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ประเภทอื่นๆ ทราบดวย ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๓๔ เรื่อง การแจงผูรับใบอนุญาตหามโฆษณากระทะยี่หอ โคเรียคิง
รุ9น Gold series และรุ9น Diamond series ตามคําสั่งคณะกรรมการขายตรงและ
ตลาดแบบตรง

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ : เรื่องที่ผานการพิจารณาจากที่ประชุม กทค. / คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด-านกิจการโทรคมนาคม
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : การสิ้ น สุ ด การอนุ ญ าตของผู- รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ไ มมี โ ครงขายเป? น ของตนเอง
จํานวน ๘ ราย : ปท.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบการสิ้นสุดการอนุญาตของผูรับใบอนุญาตที่ไม9มีโครงข9ายเปOนของตนเอง
จํานวน ๘ ราย ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบใหใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตที่ไม9ชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาต
จํานวน ๖ ราย สิ้นสุดลง โดยมีผลตั้งแต9วันที่ กสทช. มีมติ ไดแก9 ๑) บริษัท ไอพี
เอ็กซ$เชนจ$ จํากัด ๒) บริษัท ดาตาวิส เอ็นเตอร$ไพรส$ จํากัด ๓) บริษัท เวสท$สกาย
คอนซัลแทนซี่ จํากัด ๔) บริษัท จี-เทเลลิงค$ส (ประเทศไทย) จํากัด ๕) บริษัท
เอ็มที.เอเวอร$เรสท$ เทรดดิ้ง จํากัด และ ๖) บริษัท ไร เทรดลิงค$ จํากัด
๒. เห็นชอบใหใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตที่จดทะเบียนเลิกบริษัท จํานวน ๒ ราย
สิ้นสุดลง โดยมีผลตั้งแต9วันที่จดทะเบียนเลิกบริษัท ไดแก9 ๑) บริษัท คริสตัลเคลียร$
โซลูชั่น จํากัด และ ๒) บริษัท เนทแทซซ9า (ประเทศไทย) จํากัด

๓๔
๓. ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการบันทึกรายชื่อผูรับใบอนุญาตทั้ง ๘ ราย ไวใน
บั ญ ชี ร ายชื่ อผู ไม9 ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการอนุ ญ าต ทั้ ง กรณี ที่ ผู รั บ ใบอนุ ญ าต
ไม9ดําเนินการแจงสิ้นสุดการอนุญาตให กสทช. ทราบ และการไม9ชําระค9าธรรมเนียม
ใบอนุญาต แลวแต9กรณี เพื่อใชประกอบการพิจารณาใหอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมต9อไป ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. ติดตามการชําระค9าธรรมเนียม
รวมถึ งติ ด ตามตรวจสอบผู รั บใบอนุ ญาตภายหลั งการสิ้น สุ ด การอนุ ญ าตว9 า
ยังมีการประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม9
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง การสิ้นสุดการอนุญาตของผูรับใบอนุญาตที่ไม9มีโครงข9าย
เปOนของตนเอง จํานวน ๘ ราย

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : การขอเพิ่ มบริ ก ารขายตอบริ ก ารอิ น เทอรเน็ ต เกตเวยระหวางประเทศ (IIG
Service) ภายใต- ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมแบบที่ ห นึ่ ง ของ
บริษัท คัมพานา ทาโร จํากัด : ปท.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ
กสทช. ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุญาตใหบริษัท คัมพาน9า ทาโร9 จํากัด เพิ่มบริการขายต9อบริการอินเทอร$เน็ต
เกตเวย$ระหว9างประเทศ (IIG Service) ภายใตใบอนุญ าตประกอบกิจ การ
โทรคมนาคมแบบที่ ห นึ่ ง เลขที่ ๑/๖๐/๐๒๗ ทั้ งนี้ บริ การที่ ไดรั บ อนุ ญ าต
เพิ่มเติม มีระยะเวลาการอนุญาตสิ้น สุดตามที่กําหนดในใบอนุญาตเดิมของ
บริษัทฯ โดยมีขอบเขตการใหบริการและเงื่อนไขในการอนุญาตตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ
๒. อนุมัติในหลักการใหบริการขายต9อบริการอินเทอร$เน็ตเกตเวย$ระหว9างประเทศ
(IIG Service) เปOนบริการที่สามารถใหใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่ ห นึ่ ง ตามกระบวนการออกใบอนุ ญ าตแบบอั ต โนมั ติ (Automatic
License) ได ทั้งนี้ ตามขอ ๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาต
แบบอัตโนมัติ (Automatic License) (ฉบับที่ ๓)

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง การขอเพิ่มบริการขายต9อบริการอินเทอร$เน็ตเกตเวย$ระหว9าง
ประเทศ (IIG Service) ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
ของบริษัท คัมพาน9า ทาโร9 จํากัด

๓๕
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไมมีโครงขาย
เป?นของตนเอง ของบริษัท โมบาย ทรานสปอนเดอร เซอรวิส จํากัด : ปท.๒
มติที่ประชุม

อนุมัติใหใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไม9มีโครงข9ายเปOน
ของตนเอง แก9บริษัท โมบาย ทรานสปอนเดอร$ เซอร$วิส จํากัด เพื่อใหบริการสื่อสาร
ผ9านดาวเทียมที่ใชจานสายอากาศขนาดเล็ก เพื่อใหบริการจํากัดเฉพาะกลุ9มบุคคล
(Very Small Aperture Terminal : VSAT) โดยกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาต
เช9นเดียวกับเงื่อนไขการอนุญาตของผูรับใบอนุญาตรายอื่นที่ไดรับอนุญาตบริการ
สื่อสารผ9านดาวเทียมที่ไม9มีโครงข9ายเปOนของตนเอง ที่ไดรับอนุญาตอยู9ก9อนแลว
โดยมี ระยะเวลาการอนุญ าต ๕ ปF ตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุ กรรมการ
กลั่ น กรองงานของ กสทช. ดานกิ จการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ สํ านั กงาน
กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง
ที่ไม9มีโครงข9ายเปOนของตนเอง ของบริษัท โมบาย ทรานสปอนเดอร$ เซอร$วิส จํากัด

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไมมีโครงขาย
เป?นของตนเอง ของบริษัท ซูเล็ค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด : ปท.๒
มติที่ประชุม

อนุ มั ติใ หใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมแบบที่ ส อง ที่ ไ ม9 มีโ ครงข9 า ย
เปOนของตนเอง เพื่อใหบริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต$รับจาง แก9บริษัท ซูเล็ค
อินเตอร$เนชั่นแนล จํากัด โดยกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตเช9นเดียวกับเงื่อนไข
การอนุญาตของผูรับใบอนุญาตรายอื่นที่ไดรับอนุญาตบริการสื่อสารผ9านดาวเทียม
ที่ ไ ม9 มี โ ครงข9 า ยเปO น ของตนเอง ที่ ไดรั บ อนุ ญ าตอยู9 ก9 อ นแลว โดยมี ร ะยะเวลา
การอนุญาต ๕ ปF ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ
กสทช. ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง
ที่ไม9มีโครงข9ายเปOนของตนเอง ของบริษัท ซูเล็ค อินเตอร$เนชั่นแนล จํากัด

๓๖
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ : บริ ษัท ที โ อที จํ า กั ด (มหาชน) ขอสงคื น เลขหมายโทรศั พ ทสํ า หรั บบริ ก าร
โทรศัพทประจําที่ : จท.
มติที่ประชุม

อนุมัติรับคืนเลขหมายโทรศัพท$สําหรับบริการโทรศัพท$ประจําที่ จํานวน ๕๐,๐๐๐
เลขหมาย ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยใหมีผลตั้งแต9วันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๖๐ เปOนตนไป ทั้งนี้ ตามขอ ๒๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่ น กรองงานของ กสทช. ดานกิ จการโทรคมนาคม ตามที่ เ อกสารสํ านั กงาน
กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอส9งคืนเลขหมายโทรศัพท$
สําหรับบริการโทรศัพท$ประจําที่

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ : การเปลี่ ย นแปลงกํ า หนดวั น ประมู ล เลขหมายโทรศั พ ทสํ า หรั บ บริ ก าร
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่เป?นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ : จท.
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบใหเปลี่ ย นแปลงกํ า หนดวั น ประมู ล เลขหมายโทรศั พ ท$ สํ า หรั บ บริ การ
โทรศั พ ท$ เ คลื่ อ นที่ ที่ เ ปO น เลขหมายสวย ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๐ จากเดิ ม วั น ที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เปลี่ย นเปOนวัน ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามความเห็ น
คณะทํางานบริหารจัดการและกํากับดูแลการประมูลเลขหมายโทรศัพท$สําหรับ
บริการโทรศัพท$เคลื่อนที่ที่เปOนเลขหมายสวย ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

๑. ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมี มติรั บรองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๖ เรื่ อง การเปลี่ ยนแปลงกํ า หนดวั น ประมูล เลขหมาย
โทรศัพท$สําหรับบริการโทรศัพท$เคลื่อนที่ที่เปOนเลขหมายสวย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
๒. กสทช. ประวิ ทย$ ฯ ตั้ งขอสั งเกตว9 า เรื่ องนี้ มิไดผ9 านการพิ จารณาของที่ ประชุ ม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในขณะที่เรื่องเดิมมีการเสนอทั้งชั้นอนุกรรมการฯ
และ กสทช. ทั้งนี้ เห็นว9 าวิธีการเสนอเรื่องใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
อาจทําเปOนหนังสือเวียนก็ได ไม9จําเปOนตองเปOนรูปแบบการเสนอเขาสู9ที่ประชุม
เท9 า นั้ น อย9 า งไรก็ ต าม ในเรื่ อ งการเปลี่ ย นวั น ไม9 มี ปp ญ หาขั ด ของแน9 น อน
เนื่องจากโดยหลักการเมื่อดําเนินการไม9ไดก็ตองปรับใหเหมาะสม

๓๗
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ : เกณฑการพิ จ ารณากํ า หนดอั ต ราการลดคาบริ ก ารสํ า หรั บ การใช- บ ริ ก าร
เลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก สําหรับการให-บริการข-อมูลขาวสาร
และความรู-เพื่อประโยชนในการสงเสริมความรู-ของประชาชน : นท. จท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่องการกําหนดอัตราค9าบริการสําหรับการใชบริการเลขหมาย
โทรศัพท$แบบสั้น ๑๖๖๓ ของศูนย$วิจัยโรคเอดส$ สภากาชาดไทย ของผูรับใบอนุญาต
ใหบริการโทรศัพท$เคลื่อนที่และโทรศัพท$ประจําที่
๒. เห็ น ชอบเกณฑ$ ก ารพิ จ ารณากํ า หนดอั ต ราการลดค9 า บริ การสํ า หรั บ การใช
บริการเลขหมายโทรศัพท$แบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก (เลขหมายสั้นฯ) และอัตรา
ค9าบริการที่คิดลดสําหรับเลขหมายสั้นฯ สําหรับการใหบริการขอมูลข9าวสาร
และความรูเพื่อประโยชน$ในการส9งเสริมความรูของประชาชน ตามที่สํานักงาน
กสทช. เสนอ ทั้งนี้โดยใหเพิ่มเติมในส9วนของขอยกเวนตามมติส9วนขอสังเกต
ของที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ดวย

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง เกณฑ$การพิจารณากําหนดอัตราการลดค9าบริการสําหรับการ
ใชบริการเลขหมายโทรศัพท$แบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก สําหรับการใหบริการขอมูล
ข9าวสารและความรูเพื่อประโยชน$ในการส9งเสริมความรูของประชาชน

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ : การแตงตั้ งคณะอนุก รรมการบูร ณาการและปรั บปรุ งกฎหมายและระเบี ยบ
ด-านโทรคมนาคม : มท.
มติที่ประชุม

อนุมัติใหแต9งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ดานโทรคมนาคม โดยมีองค$ประกอบ อํานาจหนาที่ และมีวาระในการปฏิบัติงาน
ตามผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเปOนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห9ง
พระราชบั ญญัติ องค$กรจัด สรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ แกไขเพิ่ มเติ ม
ทั้งนี้ โดยใหไดรับค9าตอบแทนเปOนเบี้ยประชุม ตามขอ ๑๔ (๒) ขอ ๑๕ และขอ ๑๗
ของระเบียบ กสทช. ว9าดวยการประชุม ค9าตอบแทน และค9าใชจ9ายของคณะอนุกรรมการ
และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. ศ. (พิเศษ) ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ$
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายดิสทัต โหตระกิตย$
อนุกรรมการ
๓. นายไพรัช วรปาณิ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
๔. นายชาตรี สุวรรณิน

๓๘
๕. นายประธาน จุฬาโรจน$มนตรี
อนุกรรมการ
๖. นายพัชโรดม ลิมปLษเฐียร
อนุกรรมการ
๗. รศ. ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
อนุกรรมการ
๘. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว
อนุกรรมการ
๙. ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานกฎหมาย
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐. ผูอํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม อนุกรรมการและผูช9วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต9งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบดานโทรคมนาคม ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามแนวทางมติ
หลักการของ ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
วาระที่ ๕.๓ และในส9วนอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ ใหระบุเรื่องอันเปOน
ภารกิจที่จะตองดําเนินการใหลุล9วงไวดวย
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง การแต9งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบดานโทรคมนาคม

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๙ : ข-อเสนอการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเป€ลที บรอดแบนด
จํากัด (มหาชน) : ชท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบขอเสนอการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปLลที บรอดแบนด$
จํากัด (มหาชน) ที่ไดปรับปรุงใหเปOนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค9าตอบแทน
การเชื่อมต9อโครงข9ายที่เปO นอัตราอางอิ ง และเพิ่มเติ มบริการเชื่อมต9อโครงข9าย
โทรคมนาคม สําหรับทราฟฟLคประเภทขอมูล ขอความสั้น (SMS) ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานของ กสทช. ดานกิ จ การโทรคมนาคม
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง ขอเสนอการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปLลที
บรอดแบนด$ จํากัด (มหาชน)

๓๙
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ : การรับรองให-สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ทําหน-าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย : คท.
มติที่ประชุม

อนุมัติใหสมาคมวิทยุสมัครเล9นแห9งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ$ ทําหนาที่
บริหารสถานีวิทยุสมัครเล9นควบคุมข9าย และเปOนผูดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานวิทยุ
สมัครเล9นขั้นกลางและขั้นสูง ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ดานกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ใหสมาคมวิทยุสมัครเล9นแห9งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ$ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การอนุญาต
และกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล9นโดยเคร9งครัด

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่อง การรับ รองใหสมาคมวิทยุส มัครเล9น แห9งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ$ ทําหนาที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล9นควบคุมข9าย

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๑ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลั ก เกณฑและวิธี ก ารอนุ ญาตให( ใ ช( คลื่ น ความถี่
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน 1740 – 1785 / 1835 – 1880 MHz :
คณะทํ า งานจั ด ทํ า หลั ก เกณฑและวิ ธี ก ารอนุ ญ าตให( ใ ช( ค ลื่ น ความถี่ สํา หรั บ
กิจการโทรคมนาคม ยาน 1740 – 1785 / 1835 – 1880 MHz วท.
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา เนื่องจากเรื่องนี้มีความจําเปนที่จะต!องดําเนินการ
เพื่อรักษาประโยชน'สาธารณะ จึงได!มีมติเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ'และวิธีการอนุ ญาตให!ใช!คลื่นความถี่สํา หรับกิจการโทรคมนาคม
ยาน 1740–1785/1835–1880 MHz และแนวทาง/กระบวนการ และระยะเวลา
ในการดําเนินการรับฟAงความคิดเห็นสาธารณะ และรางเอกสารประกอบการ
รั บ ฟA ง ความคิ ด เห็ น สาธารณะ ตามผลการพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด!านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ ทั้งนี้ ให!นํารางประกาศฯ พร!อมข!อคิดเห็นของที่ประชุมไปใช!เปนข!อมูล
ประกอบในการจัดรับฟAงความคิดเห็นสาธารณะดังกลาว เพื่อให!เปนไปตาม
มาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองค'กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
นําเสนอผลการรับฟAงความคิดเห็นสาธารณะให!ที่ประชุม กสทช. พิจารณาตอไป
อนึ่ง กสทช. ประวิทย'ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ$และ
วิธีการประมูลในบางประเด็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นสงให!ในภายหลัง
เพื่อใช!เปนข!อมูลประกอบการรับฟAงความคิดเห็นสาธารณะตอไป

๔๐
๒. ในกรณีที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได!ออกประกาศสรรหากรรมการ กสทช. ชุดใหม
ให!สํานักงาน กสทช. มีหนังสือขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใน
ประเด็นเรื่องอํานาจของกรรมการ กสทช. วากรรมการ กสทช. ซึ่งขณะนี้อยูใน
ตํ าแหนงเพื่ อปฏิ บั ติ หน! าที่ ต อไปจนกวาจะมี พระบรมราชโองการโปรดเกล! าฯ
แตงตั้งกรรมการขึ้นใหม จะสามารถดําเนินการในเรื่องการประมูลคลื่นความถี่
ดั ง กลาวตอไปได! ห รื อไม/อยางไร ทั้ งนี้ เพื่ อเปนแนวทางการดํ า เนิ น งานที่
ถูกต!องตามบทบัญญัติของกฎหมายตอไป โดยในการทําหนังสือขอหารือให
สํานักงาน กสทช. แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ$และความจําเปOนของ
เรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาใหครบถวนดวย
อนึ่ ง กสทช. พั น เอก ดร. เศรษฐพงค'ฯ ขอเปQด เผยความเห็ น โดยจะจัด ทํ า
บันทึกความเห็นสงให!ในภายหลัง
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ'และวิธีการอนุญาตให!ใช!
คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน 1740–1785/1835–1880 MHz
๒. กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค$ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๓/๑๒๒๔ ลงวันที่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๒.๑๑ ดังนี้
“การดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนที่ อ ยู9 ภ ายใตกฎหมายที่ จ ะตองมี ก าร
ดําเนินการประมูลคลื่นความถี่ดังกล9าว ผมเห็นว9า กสทช. มีหนาที่ที่จะตอง
ดําเนินการตามขั้นตอน แต9เนื่องจากในหวงเวลาที่มีการดําเนินการตามขั้นตอน
เพื่อจะนําไปสู9การประมูลคลื่นความถี่ดังกล9าว อาจจะถูกหยุดชะงักลงจากการ
ฟSองรองในชั้นศาลหรืออื่นๆ ได ผมจึงเห็นว9า เพื่อความรอบคอบ สํานักงาน
กสทช. จึงควรขอความเห็นในประเด็นทางกฎหมายกับสํานักงานกฤษฎีกาเพื่อ
ขอความเห็นว9าคณะกรรมการ กสทช. ชุดปpจจุบันที่ปฏิบัติหนาที่หลังจากหมดวาระ
เพื่อรอคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม9มาปฏิบัติหนาที่ต9อไป ซึ่งอยู9ระหว9างที่มี
กระบวนการสรรหามีอํานาจในการดําเนินการประมูลคลื่นความถี่ดังกล9าวตาม
กฎหมายหรือไม9”
๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๘/๒๒๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๒.๑๑ ดังนี้
“ตามที่ ค ณะทํ า งานจั ด ทํ า หลั ก เกณฑ$ แ ละวิ ธี ก ารอนุ ญ าตใหใชคลื่ น
ความถี่ ๘๘๕–๘๙๕/๙๓๐–๙๔๐ MHz และย9 าน ๑๗๔๐–๑๗๘๕/๑๘๓๕–
๑๘๘๐ MHz ไดเสนอวาระเกี่ยวกับร9างประกาศหลักเกณฑ$ว9าดวยอนุญาตให
ใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ในย9าน 900 เมกะเฮิรตซ$และ 1800
เมกะเฮิรตซ$ เพื่อนําไปรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะนั้น ไดอางอิงมติการประชุม
คณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๘ ซึ่งเห็นชอบ
การนํ าราคาสุ ดทายของการประมู ลคลื่ นในปF ๒๕๕๘ เปOน เกณฑ$ หรือปpจจั ย
เพื่อนํามาใชในการคํานวณมูลค9าคลื่น โดยกําหนดอัตราส9วนของการคิดใหใช

๔๑
เปOนพื้นฐานเปOนอัตราส9วนเดียวกัน กล9าวคือ ราคาเริ่มตนการประมูลตองไม9ต่ํากว9า
ผลการประมูลในครั้งที่ผ9านมา กรณีนี้ผมมีขอสังเกตในประการแรกว9า ในการ
กําหนดราคาเริ่มตนการประมูลเช9นนั้นอาจไม9เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อนํามา
คํานวณตามสัดส9วนของขนาดเพื่อหาราคาเริ่มตนการประมูล เนื่องจากมีปpจจัยอื่น
ที่อาจส9 งผลใหราคาการประมูล เปลี่ ย นแปลงได อาทิ ขนาดของบล็ อกหรื อ
ขนาดของคลื่นรวมถึงตําแหน9งของคลื่น และหากมีการกําหนดราคาเริ่มตน
การประมูลที่ผิดพลาดอาจส9งผลกระทบจนเปOนเหตุใหไม9มีผูเขาร9วมประมูลได
นอกจากนี้ขนาดของคลื่นความถี่ที่นํามาประมูลในครั้งนี้ โดยเฉพาะย9าน 900
เมกะเฮิรตซ$ ซึ่งบางส9วนถูกนําไปใชกับรถไฟฟSาความเร็วสูงเฉพาะในบางพื้นที่
จึ ง สมควรมี ก ารวิ เ คราะห$ ท างวิ ศ วกรรมเพื่ อ นํ า คลื่ น ความถี่ ที่ ไ ม9 ไ ดใชงาน
ในบางพื้นที่มาใชประโยชน$ต9อไป
ในประการที่ส อง ผมเห็ นว9 า คณะกรรมการ กสทช. ชุ ดปp จจุ บัน ดํา รง
ตําแหน9งครบวาระแลว และอยู9ในตําแหน9งเพื่อปฏิบัติหนาที่ต9อไปจนกว9าจะมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แต9 งตั้งกรรมการขึ้นใหม9 ตามมาตรา ๑๙
แห9งพระราชบั ญญัติองค$กรจัด สรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกั บ
มาตรา ๔๒ แห9งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๐ กํ า หนดว9 า ในระหว9 า งที่ ยั ง มิ ไดแต9 ง ตั้ ง กรรมการ กสทช. ดั ง กล9 า ว
ใหกรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู9ปฏิบัติหนาที่ตามที่จําเปOนไปพลางก9อนจนกว9า
กรรมการ กสทช. จะมีกรรมการ กสทช. ชุดใหม9เขารับหนาที่ ดังนั้นจึงตอง
พิจารณาสถานะของกรรมการ กสทช. และความชอบดวยกฎหมายในการ
ปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินการจัดประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้”
๔. กสทช. ประวิทย$ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๙๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๒.๑๑ ดังนี้
“การเริ่มตนกระบวนการเพื่อใหเกิดการประมูลคลื่นความถี่ล9วงหนา
ก9อนที่สั ญญาสั มปทานใหบริ การโทรศัพท$เ คลื่ อนที่จะสิ้น สุด ลงเปO นเรื่องที่ มี
ความสําคัญและมีความจําเปOนยิ่งยวดในขณะนี้ เนื่องจากคงเหลือระยะเวลา
เตรียมการค9อนขางนอยแลว ประกอบกับใกลที่กระบวนการสรรหา กสทช.
ชุดใหม9จะเริ่มตนขึ้น ผมจึงเห็นชอบดวยที่จะเร9งนําร9างประกาศที่เกี่ยวของไป
รั บ ฟp งความคิ ด เห็ น สาธารณะ ก9 อ นนํ า กลั บ มาให กสทช. พิ จ ารณาอี ก ครั้ ง
อย9างไรก็ตาม ผมเห็นว9าหลักเกณฑ$และวิธีการประมูลตามที่สํานักงาน กสทช.
เสนอมานั้ น ยั งมีขอที่ สมควรจะตองทบทวนหรื อปรับ ปรุ ง และควรตั้งเปO น
ประเด็นในการรับฟpงความคิดเห็น ดังนี้

๔๒
๑) สํ า นั ก งาน กสทช. ควรที่ ต องประเมิ น มู ล ค9 า คลื่ น ความถี่ ใ หม9
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทในปpจจุบัน ทั้งทางดานเทคนิคและเศรษฐมิติ ทั้งนี้
ผมไม9เ ห็นชอบมาตั้ งแต9ตนกับ มติ กทค. ที่ใหกํา หนดมูล ค9า คลื่น ความถี่ ตาม
ราคาชนะการประมูลในครั้งก9อน แต9ก็เห็นสอดคลองดวยว9าเมื่อมติยังคงมีผล
ทางกฎหมายก็ ต องดํ า เนิ น การตามมติ นั้ น แต9 ถึ งแมว9 า จะใชราคาชนะการ
ประมูลเปOนฐาน ก็จําเปOนตองมีการคํานวณใหม9ตามปpจจัยและเงื่อนไขต9างๆ
ที่เกี่ยวของอย9างครบถวนเพื่อใหเกิดความเปOนธรรม มิใช9คํานึงเฉพาะปpจจัย
เรื่องระยะเวลาใบอนุญาตและระยะเวลาการจ9ายเงิน แลวนําสูตรบัญญัติไตรยางค$
แบบเสนตรงมาใชในการคิดลด
๒) การแบ9งชุดคลื่นความถี่ที่จะนําออกประมูลเปOนชุดละ ๒x๑๕ MHz
จํ า นวน ๓ ชุ ด อาจแข็ ง ตั ว เกิ น ไปและขาดความยื ด หยุ9 น ในการตอบสนอง
ความตองการที่แตกต9างกันของผูเขาร9วมการประมูล อี กทั้ง การกําหนดให
ผู เขาร9 ว มประมู ล ไม9 ส ามารถยื่ น ประมู ล ไดเกิ น กว9 า ๑ ชุ ด และการกํ า หนด
เงื่อนไขเปLดประมูลว9า จํานวนชุดคลื่นความถี่ที่นําออกประมูลจะมีนอยกว9า
จํานวนผูเขาร9วมประมูล เหล9านี้ลวนเปOนขอกําหนดที่อาจทําใหการจัดสรรคลื่น
ความถี่เปOนไปอย9างไม9มีประสิทธิภาพ โดยมีคลื่นบางส9วนไม9ถูกจัดสรรออกไป
ซึ่ ง จะทํ า ใหทุ ก ภาคส9 ว นเสี ย โอกาสอย9 า งใหญ9 ห ลวงและ กสทช. อาจถู ก
วิพากษ$วิ จารณ$อย9 างหนักได ทั้งนี้ หากมีการขยับ การประมูลออกไปเรื่อยๆ
ยังจะส9 งผลกระทบใหระยะเวลาการอนุ ญ าตลดลงเรื่ อยๆ ดั งนั้ น ควรมี การ
เตรี ย มการรองรั บ กรณี ดั งกล9 า วดวย เช9 น อาจมุ9 ง ใหเปO น การจั ด สรรคลื่ น แก9
รายใหม9 ในราคาที่ ต่ํ า ลง โดยมี เ งื่ อ นไขการขยายโครงข9 า ยหรื อเงื่ อนไขการ
คุมครองผูบริโภคที่เขมงวดยิ่งขึ้น
๓) วันเวลาและลําดับการประมูลควรตองมีการออกแบบดวยความ
ละเอียดอ9อน เพื่อปSองกันปpญหาการบิดเบือนมูลค9าคลื่นฯ และไม9กลายเปOน
ปpจจัยที่ส9งผลต9อการตัดสินใจในการประมูล โดยผมเห็นควรจัดประมูลคลื่นฯ
ย9าน ๑๘๐๐ MHz นี้ในวันเดียวกับย9าน ๙๐๐ MHz หรือใกลเคียงกันใหมาก
ที่สุด ทั้งนี้ เห็นควรจัดรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะร9างประกาศของคลื่นฯ
ทั้งสองย9านในวันเดียวกันดวย เพื่อเปOนการประหยัดค9าใชจ9าย ประกอบกับ
เนื้อหาก็มีความคลายคลึงกันอยู9แลว และควรมีการจัดเวทีเฉพาะผูเชี่ยวชาญดวย
๔) สํ านั กงาน กสทช. ควรตองติ ดตามผลการศึ กษาเรื่ องการกํ าหนด
การถือครองคลื่นความถี่สูงสุด (Overall Spectrum Cap) ของคณะทํางานคนใน
ว9 า มี ค วามคื บ หนาอย9 า งไรบาง สามารถนํ า ผลการศึ ก ษามากํ า หนดเปO น
หลักเกณฑ$การประมูลไดหรือไม9 โดยอย9างนอยควรมีเกณฑ$สําหรับการถือครอง
คลื่นความถี่ในย9านความถี่ต่ํา (Lower Band) และย9านความถี่สูง (Upper Band)
ที่แตกต9างกัน

๔๓
๕) นอกจากนี้ สํ า นั ก งาน กสทช. ควรตองทบทวนและปรั บ ปรุ ง
หลักเกณฑ$การจัดสรรคลื่นความถี่ในส9วนที่เปOนช9องโหว9ใหมีความรัดกุมยิ่งขึ้น
เช9 น ควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ$ เ กี่ ย วกั บ การกั น ความจุ โ ครงข9 า ยไวสํ า หรั บ
ผูใหบริการโทรศัพท$เคลื่อนที่แบบโครงข9ายเสมือน (MVNO) เพื่อใหมีการทํา
สัญญาใชโครงข9ายเกิดขึ้นจริง เงื่อนไขดานการคุมครองผูบริโภค ในประเด็น
การกํา หนดใหคิด ค9า บริ การตามจริง และมาตรการเพื่ อแกปpญ หาอื่น ๆ ของ
ผูบริ โ ภค ตลอดจนมาตรการกรณี เ กิ ด ปp ญ หาผูชนะการประมูล ไม9 นํ า เงิ น มา
ชําระ”
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๒ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลั ก เกณฑและวิธี ก ารอนุ ญาตให( ใ ช( คลื่ น ความถี่
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน 890–895/935–940 MHz รางประกาศ
กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International
Mobile Telecommunications – IMT) ยานความถี่ 824–839/869–884
เมกะเฮิรตซ และรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่
ยานความถี่ 885–895/930–940 เมกะเฮิรตซ : คณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ
และวิธีการอนุญาตให(ใช(คลื่นความถี่ยาน 885–895/930–940 MHz และ
ยาน 1740–1785/1835–1880 MHz
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา เนื่องจากเรื่องนี้มีความจําเปนที่จะต!องดําเนินการ
เพื่อรักษาประโยชน'ส าธารณะ จึง ได!มีม ติเห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ'และวิธีการอนุญาตให!ใช!คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน
890–895/935–940 MHz รางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications–
IMT) ยานความถี่ 824–839/869–884 เมกะเฮิรตซ' และรางประกาศ กสทช.
เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ ยานความถี่ 885–895/930–940
เมกะเฮิรตซ' และแนวทางการรับฟAงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ
กสทช. ๓ ฉบับ ดังกลาว ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
ทั้ ง นี้ ให! นํ า รางประกาศฯ พร! อ มข! อ คิ ด เห็ น ของที่ ป ระชุ ม ไปใช! เ ปนข! อ มู ล
ประกอบในการจั ด รั บ ฟA งความคิ ดเห็ นสาธารณะดั งกลาว เพื่ อให! เปนไปตาม
มาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองค'กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
นําเสนอผลการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะใหที่ประชุม กสทช. พิจารณาต9อไป
อนึ่ง กสทช. ประวิทย'ฯ ขอสงวนในประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ$และวิธีการประมูล
ในบางประเด็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นสงให!ในภายหลัง เพื่อใช!เปนข!อมูล
ประกอบการรับฟAงความคิดเห็นสาธารณะตอไป

๔๔
๒. ในกรณีที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได!ออกประกาศสรรหากรรมการ กสทช. ชุดใหม
ให!สํานักงาน กสทช. มีหนังสือขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใน
ประเด็นเรื่องอํานาจของกรรมการ กสทช. วากรรมการ กสทช. ซึ่งขณะนี้อยูใน
ตํ าแหนงเพื่ อปฏิ บั ติ หน! าที่ ต อไปจนกวาจะมี พระบรมราชโองการโปรดเกล! าฯ
แตงตั้งกรรมการขึ้นใหม จะสามารถดําเนินการในเรื่องการประมูลคลื่นความถี่
ดั ง กลาวตอไปได! ห รื อไม/อยางไร ทั้ งนี้ เพื่ อเปนแนวทางการดํ า เนิ น งานที่
ถูกต!องตามบทบัญญัติของกฎหมายตอไป โดยในการทําหนังสือขอหารือให
สํานักงาน กสทช. แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ$และความจําเปOนของ
เรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาใหครบถวนดวย
อนึ่ ง กสทช. พั น เอก ดร. เศรษฐพงค'ฯ ขอเปQด เผยความเห็ น โดยจะจัด ทํ า
บันทึกความเห็นสงให!ในภายหลัง
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรั บรองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๒ เรื่อง รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ'และวิธีการ
อนุญาตให!ใช!คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน 890–895/935–
940 MHz รางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Telecommunications–IMT) ยานความถี่
824–839/869–884 เมกะเฮิรตซ' และรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่
วิทยุกิจการเคลื่อนที่ ยานความถี่ 885–895/930–940 เมกะเฮิรตซ'
๒. กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค$ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๓/๑๒๒๔ ลงวันที่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๒.๑๒ ดังนี้
“การดําเนินการตามขั้นตอนที่อยู9ภายใตกฎหมายที่จะตองมีการดําเนินการ
ประมูลคลื่นความถี่ดังกล9าว ผมเห็นว9า กสทช. มีหนาที่ที่จะตองดําเนินการ
ตามขั้นตอน แต9เนื่องจากในหวงเวลาที่มีการดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อจะ
นํ าไปสู9 การประมู ล คลื่ น ความถี่ ดั ง กล9 า ว อาจจะถู กหยุ ด ชะงั กลงจากการ
ฟSองรองในชั้นศาลหรืออื่นๆ ได ผมจึงเห็นว9า เพื่อความรอบคอบ สํานักงาน
กสทช. จึงควรขอความเห็นในประเด็นทางกฎหมายกับสํานักงานกฤษฎีกา
เพื่ อ ขอความเห็ น ว9 า คณะกรรมการ กสทช. ชุ ด ปp จ จุ บั น ที่ ป ฏิ บั ติ ห นาที่
หลังจากหมดวาระ เพื่อรอคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม9มาปฏิบัติหนาที่
ต9 อ ไป ซึ่ ง อยู9 ร ะหว9 า งที่ มี ก ระบวนการสรรหามี อํ า นาจในการดํ า เนิ น การ
ประมูลคลื่นความถี่ดังกล9าวตามกฎหมายหรือไม9”
๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๘/๒๒๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๒.๑๒ ดังนี้
“ตามที่คณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ$และวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
๘๘๕–๘๙๕/๙๓๐–๙๔๐ MHz และย9าน ๑๗๔๐–๑๗๘๕/๑๘๓๕–๑๘๘๐ MHz
ไดเสนอวาระเกี่ยวกับร9างประกาศหลักเกณฑ$ว9าดวยอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ในย9าน 900 เมกะเฮิรตซ$และ 1800 เมกะเฮิรตซ$

๔๕
เพื่อนําไปรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะนั้น ไดอางอิงมติการประชุมคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๘ ซึ่งเห็นชอบการนําราคาสุดทาย
ของการประมูลคลื่นในปF ๒๕๕๘ เปOนเกณฑ$หรือปpจจัย เพื่อนํามาใชในการคํานวณ
มูลค9าคลื่น โดยกําหนดอัตราส9วนของการคิดใหใชเปOนพื้นฐานเปOนอัตราส9วน
เดียวกัน กล9าวคือ ราคาเริ่มตนการประมูลตองไม9ต่ํากว9าผลการประมูลในครั้งที่
ผ9านมา กรณีนี้ผมมีขอสังเกตในประการแรกว9า ในการกําหนดราคาเริ่มตนการ
ประมูลเช9นนั้นอาจไม9เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อนํามาคํานวณตามสัดส9วนของ
ขนาดเพื่อหาราคาเริ่มตนการประมูล เนื่องจากมีปpจจัยอื่นที่อาจส9งผลใหราคาการ
ประมู ล เปลี่ ย นแปลงได อาทิ ขนาดของบล็ อ กหรื อ ขนาดของคลื่ น รวมถึ ง
ตําแหน9งของคลื่น และหากมีการกําหนดราคาเริ่มตนการประมูลที่ผิดพลาด
อาจส9งผลกระทบจนเปOนเหตุใหไม9มีผูเขาร9วมประมูลได นอกจากนี้ขนาดของ
คลื่นความถี่ที่นํามาประมูลในครั้งนี้ โดยเฉพาะย9าน 900 เมกะเฮิรตซ$ ซึ่งบางส9วน
ถูกนําไปใชกับรถไฟฟSาความเร็วสูงเฉพาะในบางพื้นที่จึงสมควรมีการวิเคราะห$
ทางวิศวกรรมเพื่อนําคลื่นความถี่ที่ไม9ไดใชงานในบางพื้นที่มาใชประโยชน$ต9อไป
ในประการที่ส อง ผมเห็ นว9 า คณะกรรมการ กสทช. ชุ ดปp จจุ บัน ดํา รง
ตําแหน9งครบวาระแลว และอยู9ในตําแหน9งเพื่อปฏิบัติหนาที่ต9อไปจนกว9าจะมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แต9 งตั้งกรรมการขึ้นใหม9 ตามมาตรา ๑๙
แห9งพระราชบั ญญัติองค$กรจัด สรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกั บ
มาตรา ๔๒ แห9งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๐ กํ า หนดว9 า ในระหว9 า งที่ ยั ง มิ ไดแต9 ง ตั้ ง กรรมการ กสทช. ดั ง กล9 า ว
ใหกรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู9ปฏิบัติหนาที่ตามที่จําเปOนไปพลางก9อนจนกว9า
กรรมการ กสทช. จะมีกรรมการ กสทช. ชุดใหม9เขารับหนาที่ ดังนั้นจึงตอง
พิจารณาสถานะของกรรมการ กสทช. และความชอบดวยกฎหมายในการ
ปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินการจัดประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้”
๔. กสทช. ประวิทย$ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๙๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๒.๑๒ ดังนี้
“ผมเห็นชอบดวยที่จะเร9งนําร9างประกาศเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่
ย9าน ๙๐๐ MHz เขาสู9กระบวนการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะ เนื่องจาก
หากมีการประกาศสรรหา กสทช. ชุดใหม9แลวอาจไม9ใช9เวลาที่เหมาะสมในการ
ดําเนินการ อย9างไรก็ตาม ผมเห็นว9าหลักเกณฑ$และวิธีการประมูลตามที่สํานักงาน
กสทช. เสนอมานั้น ยังมีขอที่สมควรจะตองทบทวนหรือปรับปรุง และควรตั้งเปOน
ประเด็นในการรับฟpงความคิดเห็น ก9อนนํากลับมาให กสทช. พิจารณาอีกครั้ง
ดังนี้
๑) คลื่นความถี่ที่สํานักงาน กสทช. กําหนดจะนําออกประมูลในครั้งนี้
ขนาด ๒x๕ MHz จํานวน ๑ ชุด เปOนคลื่นฯ ย9าน ๘๙๐–๘๙๕/๙๓๕–๙๔๐ MHz
ส9วนที่เหลือจากการจัดสรรใหใชสําหรับระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบ
คมนาคมขนส9 ง ระบบราง ซึ่ ง ตามแนวทางการใชคลื่ น ความถี่ ที่ สํ า นั ก งาน

๔๖
กสทช. เสนอและที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เห็นชอบนั้น มีการระบุ
เงื่ อ นไขไวดวยว9 า จะยั ง ไม9 กํ า หนดการใชงานคลื่ น ย9 า นนี้ โดยจะสํ า รองไว
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลหรือระบบคมนาคมขนส9งทางราง
เนื่องจากมีความเปOนไปไดที่ระบบคมนาคมขนส9งทางรางอาจมีความตองการ
คลื่ น ความถี่ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ รองรั บ เทคโนโลยี ใ นอนาคตที่ มี ลั ก ษณะเปO น
broadband เช9น LTE–R โดยคาดว9ามาตรฐานของเทคโนโลยีจะมีความชัดเจน
ประมาณปF ๒๕๖๓ ดังนั้นการตัดสินใจนําคลื่นความถี่ดังกล9าวออกประมูลในครั้งนี้
แมเปOนความจําเปOนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม แต9ก็เปOนการละเมิดมติ กสทช.
จึงตองคํานึงถึงการดําเนินกระบวนการที่ถูกตองดวย รวมทั้งควรเตรียมแนวทาง
รองรับผลกระทบ หากในอนาคตระบบคมนาคมขนส9งทางรางตามมาตรฐาน
LTE–R ตองใชคลื่นความถี่ย9านนี้ การกําหนดสิทธิที่ชัดเจนย9อมมีความจําเปOน
และอาจมีประเด็นเรื่องการชดเชยความเสียหายที่ตองพิจารณาหรือไม9 ในทาง
ตรงกั น ขาม มติ กสทช. ครั้ งที่ ๘/๒๕๖๐ ที่ เ ห็น ชอบใหใชคลื่น ความถี่ย9 า น
๘๘๕–๘๙๐/๙๓๐–๙๓๕ MHz สําหรับระบบอาณัติสัญญาณสํา หรับ ระบบ
คมนาคมขนส9งระบบราง นั้น ไดมีการกําหนดเงื่อนไขไวดวยว9า ในบริเวณที่ไม9มี
การใชงานคลื่นความถี่ “กสทช. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่
ดังกลาวสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลรวมด$วย เพื่อให$การใช$คลื่น
ความถี่เป(นไปอยางมีประสิทธิภาพ” ดังนั้นในการนําคลื่นฯ ย9าน ๙๐๐ MHz
ออกประมูลในครั้งนี้ จึงสมควรพิจารณานําย9านคลื่น ๘๘๕–๘๙๐/๙๓๐–๙๓๕ MHz
ออกประมู ล ในคราวเดี ย วกั น โดยจะตองกํ า หนดใหชั ด เจนว9 า เปO น สิ ทธิ ร อง
ในการใชคลื่นฯ และตองมีการประเมินมูลค9าคลื่นฯ ตามปpจจัยที่เปOนขอจํากัดต9างๆ
อย9างเหมาะสม
๒) สํ า นั ก งาน กสทช. ควรที่ ต องประเมิ น มู ล ค9 า คลื่ น ความถี่ ใ หม9
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทในปpจจุบัน ทั้งทางดานเทคนิคและเศรษฐมิติ ทั้งนี้
ผมไม9เ ห็นชอบมาตั้ งแต9ตนกับ มติ กทค. ที่ใหกํา หนดมูล ค9า คลื่น ความถี่ ตาม
ราคาชนะการประมูลในครั้งก9อน แต9ก็เห็นสอดคลองดวยว9าเมื่อมติยังคงมีผล
ทางกฎหมายก็ ต องดํ า เนิ น การตามมติ นั้ น แต9 ถึ งแมว9 า จะใชราคาชนะการ
ประมูลเปOนฐาน ก็จําเปOนตองมีการคํานวณใหม9ตามปpจจัยและเงื่อนไขต9างๆ
ที่เกี่ยวของอย9างครบถวนเพื่อใหเกิดความเปOนธรรม ยกตัวอย9างเช9น ปpจจัยทาง
เทคนิ ค เรื่ อ งปริ ม าณคลื่ น ความถี่ ที่ จ ะตองกั น เปO น การ$ ด แบนด$ ปS อ งกั น การ
รบกวน ซึ่งคลื่นที่จะนําออกประมูลในครั้งนี้มีปริมาณนอยกว9าครั้งก9อน ดังนั้น
สัดส9วนของคลื่นที่จะสูญเสียเปOนการ$ดแบนด$จึงสูงมาก
๓) วันเวลาและลําดับการประมูลควรตองมีการออกแบบดวยความ
ละเอียดอ9อน เพื่อปSองกันปpญหาการบิดเบือนมูลค9าคลื่นฯ โดยผมเห็นควรจัด
ประมูลคลื่นย9าน ๙๐๐ และ ๑๘๐๐ MHz ในวันเดียวกันหรือใกลเคียงกัน และ
ควรจัดรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะร9างประกาศของคลื่นฯ ทั้งสองย9านในวัน

๔๗
เดียวกัน เพื่อประหยัดค9าใชจ9าย ซึ่งเนื้อหาก็มีความคลายคลึงกันอยู9แลว และ
ควรมีการจัดเวทีเฉพาะผูเชี่ยวชาญดวย
๔) สํ านั กงาน กสทช. ควรตองติ ดตามผลการศึ กษาเรื่ องการกํ าหนด
การถือครองคลื่นความถี่สูงสุด (Overall Spectrum Cap) ของคณะทํางานคนใน
ว9าจะนํ ามากํา หนดเปOนหลักเกณฑ$การประมูลไดหรือไม9 โดยอย9างนอยควร
มีเกณฑ$แยกสําหรับการถือครองคลื่นความถี่ในย9านความถี่ต่ําและย9านความถี่สูง
๕) นอกจากนี้ สํ า นั ก งาน กสทช. ควรตองทบทวนและปรั บ ปรุ ง
หลักเกณฑ$การจัดสรรคลื่นความถี่ในส9วนที่เปOนช9องโหว9ใหมีความรัดกุมยิ่งขึ้น
เช9น เรื่องการส9งเสริม MVNO ใหเกิดขึ้นจริง เงื่อนไขดานการคุมครองผูบริโภค
ในประเด็นการกําหนดใหคิดค9าบริการตามจริง และมาตรการเพื่อแกปpญหา
อื่นๆ ของผูบริโภค ตลอดจนมาตรการกรณีเกิดปpญหาผูชนะการประมูลไม9นําเงิน
มาชําระ เปOนตน”
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๓ : การกํ า หนดทาที เ บื้ องต( น สํ า หรั บการประชุ มคณะกรรมการรวมทางเทคนิ ค
วาด(วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย
(JTC) ครั้งที่ ๓๒ ในประเด็นด(านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม
: คณะกรรมการรวมทางเทคนิคฝ[ายไทยวาด(วยการประสานและจัดสรรความถี่
วิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ(าน คภ.
มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ อกฉั น ท$ เ ห็ น ชอบตามผลการพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสี ยงและกิจ การโทรทัศน$ และ
คณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช. ดานกิ จการโทรคมนาคม ต9 อการ
กําหนดท9าทีเบื้องตนสําหรับการประชุมคณะกรรมการร9วมทางเทคนิคว9าดวยการ
ประสานและจัดสรรคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๓๒
(The 32nd Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and
Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia Common Border
– JTC) ในประเด็นดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน$ กิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๓ เรื่อง การกําหนดทาทีเบื้องต!นสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
รวมทางเทคนิควาด!วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดน
ไทย–มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๓๒ ในประเด็นด!านกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม

๔๘
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๔ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาด-วยการประสานและ
จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งที่ ๘ ในประเด็น
ด-านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิ ทยุคมนาคม : คณะกรรมการรวมทาง
เทคนิคฯ คภ.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร9วมทางเทคนิคว9าดวยการประสาน
และจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–ลาว (JTC) ครั้งที่ ๘ (The 8th
Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment
of Frequencies along PDR–Thailand Common Border–JTC) ในประเด็น
ดานกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม
๒. เห็นชอบบันทึกความตกลงร9ว ม ในส9ว นของการประชุมเต็มคณะ (Agreed
Minutes) การประชุม Working Group 1 (Broadcasting Service) และการประชุม
Working Group 2 (Mobile and Non–broadcasting Services) ตามเอกสาร
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๔ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร9วมทางเทคนิคว9าดวย
การประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–ลาว (JTC) ครั้งที่ ๘
ในประเด็นดานกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๕ : สรุปผลการรับฟyงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. ที่เ กี่ยวกับ
การใช-คลื่นความถี่ ๙๒๐–๙๒๕ เมกะเฮิรตซ จํานวน ๓ ฉบับ และแนวทางการ
พิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : คภ. ทท. คท. ปท.๑. ปท.๒
มติที่ประชุม

๑. เห็ น ชอบสรุ ป ผลการรั บ ฟp งความคิ ดเห็ น สาธารณะต9 อ ร9า งประกาศ กสทช.
ที่เกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่ ๙๒๐–๙๒๕ เมกะเฮิรตซ$ จํานวน ๓ ฉบับ และ
แนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พรอมผลการพิจารณา
แนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร9ในเว็บไซต$ของสํานักงาน กสทช. ต9อไป
๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท$เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่
๙๒๐–๙๒๕ เมกะเฮิรตซ$ จํานวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาต
ประกอบกิ จ การโทรคมนาคม ตามผลการพิ จ ารณาของคณะอนุ กรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการโทรคมนาคม ดังนี้

๔๙
๒.๑ ร9 า งประกาศ กสทช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ$ ก ารอนุ ญ าตใหใชคลื่ น ความถี่
ย9าน ๙๒๐–๙๒๕ เมกะเฮิรตซ$
๒.๒ ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ$สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency
Identification : RFID
๒.๓ ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ$สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม9ใช9ประเภท Radio Frequency
Identification : RFID ซึ่งใชคลื่นความถี่ ย9าน ๙๒๐–๙๒๕ เมกะเฮิรตซ$
๒.๔ เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
รองรับการใชงานในลักษณะ Internet of Things (IoT)
ทั้งนี้ ใหนําประกาศดังกล9าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก9อนนําไปลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหมีผลบังคับใชต9อไป
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรั บรองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๕ เรื่อง สรุปผลการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะต9อ
ร9างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่ ๙๒๐–๙๒๕ เมกะเฮิรตซ$
จํานวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
๒. กสทช. ประวิทย$ฯ แสดงความเห็นเพิ่มเติมจากมติว9า เนื่องจาก IoT มิไดเปOน
เรื่องของการประกอบกิจการโทรคมนาคมเสียทั้งหมด ดังนั้นเห็นควรกําหนด
เสนแบ9งใหชัดเจนว9าส9วนใดตองกํากับดูและส9วนใดไม9ตองกํากับดูแล

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๖ : สรุปผลการรับฟyงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการออกเครื่องหมายการได-รับการตรวจสอบ และรับรอง
มาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ : ทท. นท. มท. คท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ
กสทช. ดานกิจการโทรคมนาคม ดังนี้
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ$ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเครื่องหมายการไดรับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ$ ตามเอกสารที่สํานักงาน
กสทช. เสนอ ทั้ ง นี้ ใหสํ า นั ก งาน กสทช. นํ า ไปเผยแพร9 ใ นเว็ บ ไซต$ ข อง
สํานักงาน กสทช. ต9อไป
๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท$เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$ วิธีการ
และเงื่อนไขการออกเครื่องหมายการไดรับการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ$ ทั้งนี้ ใหนําประกาศดังกล9าวเสนอประธาน
กสทช. เพื่ อ ลงนามก9 อ นนํ า ไปลงประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เพื่ อ ใหมี
ผลบังคับใชต9อไป

๕๐
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ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๖ เรื่อง สรุปผลการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ$ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเครื่องหมายการไดรับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ$

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๗ : รางประกาศ กสทช. ที่ เกี่ ยวกั บการใช- ค ลื่ น ความถี่ ๑.๖–๑๐.๖ กิ ก ะเฮิ ร ตซ
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กว-างยิ่งยวด (Ultra–wideband)
จํานวน ๒ ฉบับ : คภ. ทท. คท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ
กสทช. ดานกิจการโทรคมนาคม ดังนี้
๑. ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ อกฉั น ท$ เ ห็ น ชอบในหลั ก การร9 า งประกาศ กสทช. เรื่ อ ง
หลักเกณฑ$การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท
แถบความถี่กวางยิ่งยวด (Ultra–wideband) ย9านความถี่ ๑.๖–๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ$
และร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุป กรณ$ สําหรั บเครื่ องวิทยุ คมนาคม ประเภทแถบความถี่ กวางยิ่งยวด
(Ultra–wideband) ย9านความถี่ ๑.๖–๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ$
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดใหมีการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให!เปนไปตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติ
องค'กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให!นําเสนอผลการรับฟAงความคิดเห็น
สาธารณะให!ที่ประชุม กสทช. พิจารณาตอไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๗ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่ ๑.๖–๑๐.๖
กิกะเฮิรตซ$ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวางยิ่งยวด (Ultra–
wideband) จํานวน ๒ ฉบับ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๘ : ปรั บปรุ งประกาศ กสทช. เรื่ อง หลั กเกณฑการใช( เ ครื่ องวิ ทยุ คมนาคมแบบ
สังเคราะหความถี่ (Synthesizer) สําหรับหนวยงานของรัฐ : คท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ
กสทช. ดานกิจการโทรคมนาคม ดังนี้
๑. เห็น ชอบการปรั บปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ$การใชเครื่ องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห$ความถี่ (Synthesizer) สําหรับหน9วยงานของรัฐ

๕๑
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดใหมีการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะร9างประกาศ กสทช.
ดังกล9าว ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ เพื่อใหเปOนไปตามมาตรา
๒๘ แห9งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหนําเสนอ
ผลการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะใหที่ประชุม กสทช. พิจารณาต9อไป
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๘ เรื่อง ปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การใชเครื่อง
วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห$ความถี่ (Synthesizer) สําหรับหน9วยงานของรัฐ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ :

เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการใช-ความถี่วิทยุระบบอัตโนมัติ จํานวน
๑๕ ชุด : ผภ. พย.
มติที่ประชุม

อนุมัติใหจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบการใชความถี่วิทยุระบบอัตโนมัติ จํานวน ๑๕ ชุด
ตามโครงการจั ด หาเครื่ อ งมื อ ตรวจสอบการใชความถี่ วิ ท ยุ ร ะบบอั ต โนมั ติ
จากบริษัท ดับเบิลยู แอนด$ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จํานวนเงิน ๑๑๑,๑๑๐,๙๙๒ บาท
ซึ่งไดรวมภาษี มูลค9า เพิ่มและค9าใชจ9ายทั้งปวงไวแลว ทั้งนี้ ตามขอ ๙ (๓) ของ
ระเบียบ กสทช. ว9าดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการใชความถี่วิทยุระบบ
อัตโนมัติ จํานวน ๑๕ ชุด

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : การปรับปรุ งองคประกอบของคณะอนุ กรรมการพิ จารณาปรั บปรุงระเบี ยบ
การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. : นย.
มติที่ประชุม

อนุมัติใหปรับปรุงองค$ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ
การบริ ห ารงานภายในของสํ า นั ก งาน กสทช. โดยแต9 งตั้ ง ศาสตราจารย$ พิเ ศษ
ประสพสุข บุญเดช เปOนประธานอนุกรรมการฯ รวมทั้งใหปรับปรุงองค$ประกอบ
ตําแหน9งอนุกรรมการและเลขานุการ จากเดิม “รองเลขาธิการ กสทช. ที่เลขาธิการ
กสทช. มอบหมาย” เปลี่ ยนเปOน “รองเลขาธิการ กสทช. หรื อผู เชี่ยวชาญพิเศษที่
เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย” ซึ่งเปOนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓
แห9งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

๕๒
ทั้ ง นี้ ในการจั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต9 ง ตั้ ง คณะอนุ กรรมการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ
การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ดังกล9าวขางตน ใหสํานักงาน กสทช.
ดํ า เนิ น การตามแนวทางมติ ห ลั ก การของที่ ป ระชุ ม กสทช. ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๒ เรื่ อง การปรับปรุงองค$ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : การพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจาย โครงการ “ผาตัดหมอนรอง
กระดูกสันหลัง เพื่อพระภิกษุนักบวชในศาสนาตางๆ และผู-ยากไร-” เฉลิมพระเกียรติฯ
: ยย. กบ.
มติที่ประชุม

อนุมัติใหการสนับสนุนงบประมาณแก9มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิชราลงกรณ
เพื่อโครงการ “ผ9าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง เพื่อพระภิกษุ นักบวชในศาสนาต9างๆ
และผูยากไร” เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ9ายจาก
งบประมาณเหลือจ9ายจากการดําเนินงาน ประจําปF ๒๕๖๐ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ สําหรับงบประมาณโครงการในส9วน
ที่เหลือใหมูลนิธิฯ ขอรับการสนับสนุนตามแนวทางการระดมทุนของมูลนิธิฯ ต9อไป
ทั้งนี้ โดยใหมูลนิธิฯ รายงานสรุปผลการดําเนินงานใหสํานักงาน กสทช. ทราบ และให
นําเรื่องกราบบังคมทูล เพื่อทูลเกลาฯ ถวายงบประมาณ จํานวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อทรงพระราชทานใหแก9มูลนิธิฯ นําไปใชในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค$
ของโครงการต9อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ9าย โครงการ
“ผ9าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง เพื่อพระภิกษุนักบวชในศาสนาต9างๆ และผูยากไร”
เฉลิมพระเกียรติฯ

ประธาน

ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ พรอมกล9าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล9าวปLดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

