
 
       ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๖๐

วนัพุธท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่

แก้ไขเพิ่มเติม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ดท., คท.
๔.๒ รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ : วส.
๔.๓ สถิติเรื่องร้องเรียนเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : กส.
๔.๔ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ : ปส.๑
๔.๕ การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจกระทำการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย : ปส.๓
๔.๖ การดำเนินคดีปกครองหมายเลขดำที่ ๑๓๗/๒๕๕๙ (ระหว่างบริษัท ไทยทีวี จำกัด 

ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสำนักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) : มส. 
๔.๗ การดำเนินคดีปกครองหมายเลขดำที่ ๑๙๒๙/๒๕๕๙ และที่ ๑๙๖๒/๒๕๕๙ (ระหว่าง

บริษัท สิงห์ทอง โปรโมชั่น จำกัด ผู้ฟ้องคดี กับ สำนักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
กสท. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) : มส.

๔.๘ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินการปิดการให้บริการ
วิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ Trunked Mobile ระบบ Analog ย่านความถ่ี ๘๐๐ MHz : ปท.๑

๔.๙ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รายงานผลกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ : ปท.๑ 

๔.๑๐ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการขายส่งบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) ระหว่าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ดาตา้ ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น
จำกัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท.



ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา
๕.๑   เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ การต่ออายกุารทดลองประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลอง

ประกอบกจิการประเภทกิจการบรกิารทางธุรกจิ ซ่ึงไดร้ับใบอนุญาตมากกว่า 
๑ สถานีข้ึนไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐) : ปส.๑

๕.๑.๒ การพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลอง
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสียงที่ยื่นคำขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาต
สิ้นสุดลง : ปส.๑

๕.๑.๓ การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้
รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง : ปส.๑ 

๕.๑.๔ การพิจารณาคำขอต่ออายุการทดลองประกอบกจิการ ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงส่งเสริมพัฒนาอาชีพจังหวัดอำนาจเจริญ 
(รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๖๘) : ปส.๑

๕.๑.๕ รายงานสรุปผลการปรับเปล่ียนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานี
วิทยโุทรทศัน์กองทัพบก ช่อง ๕ : ปส.๓

๕.๑.๖ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
ช่อง ๑๑ : ปส.๓ 

๕.๑.๗ การขอเพิ่มเติมเขตพ้ืนที่การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ของบริษัท ศรีสะเกษ เอส.บี.เอส.อีเลคทริค จำกัด : ปส.๓

๕.๑.๘ การอนุญาตให้กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพ่ิมเติมการให้
บริการส่ิงอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ : ปส.๓

๕.๑.๙ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท เจเคเอ็น ลฟิว่ิง เน็ทเวิร์ค จำกดั ปรับระดับ
ความดังของเสียงให้อยูใ่นระดับปกติ (เลขที่ ๓๕๙/๒๕๕๙) : บส.

๕.๑.๑๐ มาตรการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณี บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด 
ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกจิการโทรทัศน์ เพือ่ให้บริการโทรทัศน์ สำหรับ
กิจการที่ไม่ใชค้ลื่นความถ่ี ช่องรายการ Cable news : บส.

๕.๑.๑๑ การบังคับใช้มาตรการทางปกครอง โดยการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ จำนวน ๑๑ ช่องรายการ กรณี ดับเบิลยูวาย มีเดีย จำกัด (ชื่อเดิม
บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่ง
ทางปกครอง : บส.

๕.๑.๑๒ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดจิิตอล : ทส.

๕.๑.๑๓ การพิจารณาหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกจิการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : ผส.

๕.๑.๑๔ แนวทางปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งเงิน
รายปีเข้ากองทุนวจิัยและพัฒนากจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกจิการโทรทศัน์ : ชส.



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

หลักเกณฑก์ารใชค้ลื่นความถ่ี ย่านความถ่ี ๕ กกิะเฮิรตซ์ : คภ., คท., ปท.๒
๕.๒.๒ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีสำหรับกิจการ

เคลื่อนที่ทางทะเล : คภ., คท.
๕.๒.๓ การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๐๓ ๑๖๑๗ และ 

๑๖๒๖ และเลขหมายโทรศัพท์ สำหรับบริการโทรศพัทท์ี่ใช้เทคโนโลยีอื่น 
ของบริษัท ททีีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) : จท.

๕.๒.๔ การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๒๖ ของบริษัท
โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด : จท.

๕.๒.๕ บริษัท เอ็ม บี เค จำกดั (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศพัท์
แบบสั้น ๔ หลัก : จท.

๕.๒.๖ สัญญาการเชื่อมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทโีอที จำกัด
(มหาชน) และบริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด : ชท.

๕.๒.๗ สัญญาการเชื่อมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท โอทาโร เวิลด์ 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ทโีอที จำกัด (มหาชน) : ชท.

๕.๒.๘ แจ้งต่ออายุสัญญาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.แจ้งวัฒนะ-
สฟ.หาดใหญ๑่ ของสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างการไฟฟา้
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จำกัด : ชท.

๕.๒.๙ บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศ คร้ังที่ ๔ ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด : ชท. 

๕.๒.๑๐ แนวทางการพิจารณาการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของ บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ
คอมมูนิเคชั่น จำกัด : นท.

๕.๒.๑๑ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ของเพิ่มเติม
ขอบข่ายการให้บริการทดสอบเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ของใบอนุญาต
ให้จัดต้ังหน่วยตรวจสอบเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภทท่ีสอง : ทท.

๕.๒.๑๒ การขอความเห็นชอบร่างสัญญาให้บรกิารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
International Telecommunications Services Agreement (ITSA) 
ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) กับบริษัท iBasis Global, 
Inc., USA (iBasis) (ประเทศสหรัฐอเมริกา) : มท.

๕.๒.๑๓ การพิจารณาอุทธรณ์คำส่ังเลขาธิการ กสทช. ท่ีกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดสรร
เงินรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๔ – 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี ให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมเพือ่ประโยชน์
สาธารณะ : มท.,ถท.

๕.๒.๑๔ แผนรองรับการให้บริการโทรศพัทพ์ื้นฐานของบริษัท ทีโอที จำกดั (มหาชน)
เพ่ือคุ้มครองผูใ้ช้บริการภายหลังบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
สิ้นสุดการให้บริการตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการ
โทรศัพท์ : ปท.๑



๕.๒.๑๕ การกำหนดแนวทางการให้อนุญาตสำหรับการให้บริการที่มีความคาบเกี่ยว
ระหว่างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : ปท.๒

๕.๒.๑๖ บริษัท ดอทส์ โซลูช่ันส์ จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม : ปท.๑

๕.๒.๑๗ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอเพิ่มบริการวงจรเช่าส่วน
บุคคลระหวา่งประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC)
และบริการวงจรเช่าเสมือนส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International 
Internet Protocol Virtual Private Network: International IP-VPN)
ภาคพื้นดินและภาคพ้ืนน้ำ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม : ปท.๑ 

๕.๒.๑๘ นางสาวบุษยาพร ลัดดานนท์ ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบ
ปัญหาต้องการยกเลิกบรกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่ : รท.

๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
๕.๓.๑ รา่งระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับ การจา่ย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. .... 

: นย., ลย.
๕.๓.๒ การพิจารณางบประมาณรายจา่ย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบประมวล

ผลเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยด้านเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ เพ่ือความม่ันคง 
: คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ, ยย.

๕.๔ เร่ืองค้างการพิจารณา
๕.๔.๑ ประกาศการรับข้อเสนอโครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการประเภทที่ ๑ 

ประจำปี ๒๕๖๑ ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ : ทบ.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ

      

     


