
 
       ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๖๐

วนัพุธท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีเป็นเลขหมายสวย

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ : คณะทำงานบริหารจัดการและ
กำกับดูแลการประมูลเลขหมายฯ, จท.

๔.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผดิเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ : คส.

๔.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผดิเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ : คส.

๔.๔ สถิติเรื่องร้องเรียนเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ : กส.
๔.๕ การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด : ปส.๒., ปส.๓.
๔.๖ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชั่น

จำกัด : ปส.๒ 
๔.๗ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน และรายชื่อผู้ถือหุ้นของ 

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสต้ิง จำกดั : ปส.๒
๔.๘ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของบริษัท อาร์เอส จำกดั (มหาชน) : ปส.๒
๔.๙ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของบริษัท บันเทิง วาไรตี้ จำกดั : ปส.๒
๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวริ์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกดั

ช่องรายการ TNN24 : ปส.๒
๔.๑๑ การพิจารณามอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองหมายเลขดำที่ ๘๕๒/๒๕๖๐ และคดี

ปกครองหมายเลขดำที่ ๑๓๕/๒๕๖๐ เพิ่มเติม : มส.
๔.๑๒ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) ขอเข้าร่วมทดลองให้บริการวิทยุกระจายเสียง

ในระบบดจิิตอล : จส.
๔.๑๓ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน : ผบ.



ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา
๕.๑   เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุ

กระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. : ทส.
๕.๑.๒ การอนุญาตให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ BTU CHANNEL
 : ปส.๒

๕.๑.๓ การอนุญาตให้บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ประกอบกจิการเพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ ทีวีลาว 
(TV LAO) : ปส.๒

๕.๑.๔ การอนุญาตให้บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกดั ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 55 CHANNEL
 : ปส.๒

๕.๑.๕ การอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกดั ยะลาเคเบิลเน็ทเวิร์ค ประกอบกิจการเพื่อ
ให้บรกิารโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
ยะลาเคเบ้ิลเน็ทเวิร์ค : ปส.๒

๕.๑.๖ การอนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี อีเลคโทรนิคส์ ประกอบกิจการเพื่อให้
บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ ห้างหุ้นส่วน
จำกัด ดีซี อีเลคโทรนิคส์ : ปส.๒

๕.๑.๗ การอนุญาตให้บริษัท เวิล์ดวาย-เคเบ้ิล ทีวี จำกดั ประกอบกิจการเพื่อให้
บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ WCTV 
CABLE TV : ปส.๒

๕.๑.๘ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี 
จำนวน ๒ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๙ บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกดั ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ 
DOONEE by AIS : ปส.๒

๕.๑.๑๐ พักใชใ้บอนุญาต กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี : ปส.๒ 
๕.๑.๑๑ การพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ : ปส.๓
๕.๑.๑๒ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกจิการที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี 
ระดับท้องถ่ินของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเคเบิลทีวี : ปส.๓

๕.๑.๑๓ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกจิการที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี 
ระดับท้องถ่ินของห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญเคเบ้ิลทีวี แอนด์ 
เทรดดิ้ง : ปส.๓

๕.๑.๑๔ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกจิการที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี 
ระดับท้องถ่ินของบริษัท 168 เคเบิลทีวี จำกดั : ปส.๓



๕.๑.๑๕ รายได้ที่เกี่ยวเน่ืองจากประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ที่ต้องนำมาคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีเพิ่มเติม : นส., มส.

๕.๑.๑๖ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี : นส.
๕.๑.๑๗ บริษัท เอเอสทวีี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอช พลัส แชนแนล 

คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอยกเว้นและลดหย่อนผ่อนผันการชำระคา่ธรรมเนียม
รายปี : นส.

๕.๑.๑๘ ผู้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในแต่ละปี (สิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีภายในปี ๒๕๕๙) : นส.

๕.๒  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด้านกิจการโทรคมนาคม
๕.๒.๑ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสำหรับอากาศยานซ่ึง
ไม่มีนักบิน (Unmanned Aircraft System) จำนวน ๒ ฉบับ : คภ., คท.

๕.๒.๒ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ : ทท.

๕.๒.๓ แนวทางการกำหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงินค่าบริการ
ล่วงหน้าสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง 
การกำหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงินค่าบริการลว่งหน้า
สำหรับบรกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่ : นท.

๕.๒.๔ การทบทวนค่าธรรมเนียมในกิจการโทรคมนาคม : นท., ปท.๑., ปท.๒ 
๕.๒.๕ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก : จท.
๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.

๕.๓.๑ การกำหนดท่าทีเบ้ืองต้นสำหรับการประชุมคณะกรรมการรว่มทางเทคนิค
วา่ด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว 
(JTC) ครั้งที่ ๘ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ 
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฯ, คภ.

๕.๓.๒ การขออนุญาตใชค้ลื่นความถ่ีในกิจการโทรทัศน์ เพือ่การทดลองหรือทดสอบ
เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ ตามโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากคลื่น
ความถ่ีของกิจการโทรทศัน์ที่ไม่มีการใช้งานในแต่ละพื้นที่ (TV white space) 
เป็นการชัว่คราว : ทบ.

๕.๓.๓ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
ของสำนักงาน กสทช. : ยย.

๕.๓.๔ การพิจารณาอนุมัตกิารปรับแผนงบประมาณรายจา่ย ประจำปี ๒๕๖๐ 
ของสำนักงาน กสทช. : ยย.

๕.๓.๕ นายสรุชัย ทรงวาจา ร้องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) 
กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการส่วนลดผิดพลาด : รท.

๕.๓.๖ นายเศรษฐพงษ์ วิสัย ร้องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) 
กรณีประสบปัญหาค่าบริการระหว่างประเทศ คิดคา่บริการผิดพลาด : รท.



๕.๓.๗ นายกำจร ชัยเวชวิศิษฐ์ ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กรณี
ประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการเสริมส่วนเกินโปรโมชั่นที่ไม่ได้สมัคร
ใช้บรกิาร : รท.

๕.๓.๘ นายนิตพิัฒน์ ลีไ้พบูลย์ ร้องเรียนบริษัท เรียล มฟู จำกดั กรณีประสบปัญหา
เกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ไม่ดี ไม่สามารถ
ใช้บรกิารได้อยา่งปกติ : รท.

๕.๓.๙ นายนุชา มนตรีเศวตกุล รอ้งเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กรณีประสบ
ปัญหาคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่มือถือไม่ดี ไม่เป็น
ไปตามโฆษณา : รท.

๕.๓.๑๐ นายทรงศักดิ์ สิงหาด ร้องเรียนบริษัท เรียล มฟู จำกดั กรณีประสบปัญหา
การเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาด และต้องการยกเลิกบริการ : รท.

๕.๓.๑๑ นายเดชาธร ชินสทุธิประภา ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จำกัด กรณีประสบปัญหาเกี่ยวกับบริการคงสทิธิเลขหมาย : รท.

๕.๓.๑๒ นายจติเกษม พรประพันธ์ ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กรณีประสบ
ปัญหาถูกกำหนดเงื่อนไขให้ต้องใชร้ายการส่งเสริมการขายที่กำหนด : รท.

๕.๓.๑๓ นายวีรยุทธ ศรัทธาอมรกุล ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบ
ปัญหาไม่สามารถเปล่ียนแปลงโปรโมช่ันโดยได้รับสิทธิประโยชน์ในโปรโมช่ัน
เดิมด้วย : รท.

๕.๓.๑๔ นายพิพัฒน์ ธนพัฒน์จีรกุล ร้องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด กรณี
ประสบปัญหาไม่สามารถยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตก่อนครบกำหนด
สัญญาได้ : รท.

๕.๓.๑๕ พันโทหญิง ยุรยาท นิโลดม ดำเนินการแทนนางสาวนภัทร นิโลดม ร้องเรียน
บริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคล่ือนท่ีจากเลขหมายท่ีไม่ได้เปิดใช้บริการ : รท.

๕.๓.๑๖ นางพิชญา อบกลิ่น ร้องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกดั กรณีประสบ
ปัญหาการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการให้บริการ โดยไม่ได้รับความยินยอม : รท.

๕.๓.๑๗ นายตฤณสิษฐ์ ธัญอิสราพัฒน์ ดำเนินการแทนบริษัท วู๊ดดี รอยัล ฟูดส์ จำกัด
ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่า
บริการหลังจากแจ้งระงับการใช้บริการ และไม่สามารถยกเลิกบริการเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ : รท. 

๕.๓.๑๘ นายเศรษฐพงษ์ วิสัย ร้องเรียนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์ระหวา่งประเทศ : รท. 

๕.๓.๑๙ นายศริตปรีชา ไทยวงษ์ ดำเนินการแทนบริษัท สยามเมดิคอลดีไวซ์ จำกัด
ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กรณีประสบปัญหาถูกคิดค่าบริการ
ผิดพลาด การถูกระงับสัญญาณการใช้บรกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ทราบ
สาเหตุ : รท.

๕.๓.๒๐ นายธีรพจน์ ธรรมบวร ดำเนินการแทนนายบุญส่ง ศรีประดู่ ร้องเรียนบริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กรณีประสบปัญหาถูกคิดค่าบริการ
เสริมที่ไม่ไดใ้ช้หรือสมัครใช้บริการ : รท.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ


