
 

     ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๖๐
วนัพุธท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ

รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

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

เพ่ิมเติม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ : คท.
๔.๒ รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ : วส.
๔.๓ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 

ฉบับที่ ๘/๒๕๖๐ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ปท.๒ 
๔.๔ การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศพัท์แบบสั้น ๔ หลัก (กรณจีัดสรรเร่งด่วน) หมายเลข

๑๕๑๐ และหมายเลข ๑๕๑๑ ให้แก่ กองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ สำนักงานราช
เลขานุการในพระองค์ฯ : จท.

๔.๕ การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาตของ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์  
บรอดคาสติง้ จำกดั : ปส.๒

๔.๖ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จำกัด ยกเว้นค่าบริการจำนวน ๔,๔๙๑ บาท 
ที่ถูกเรียกเก็บหลังจากการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ (เลขที่ ๗๔/๒๕๖๐) : บส.

๔.๗ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด คืนเงินค่ามัดจำอุปกรณ์จำนวน
๖,๐๐๐ บาท พร้อมคา่แพ็กเกจจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท ท่ีได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
(เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๐) : บส.  

๔.๘ งบการเงินของสำนักงาน กสทช. สำหรับงวดไตรมาส ๓ ส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน
 ๒๕๖๐ : ลย. 

๔.๙ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑ 



ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา
๕.๑   เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ การพิจารณาคำขอต่ออายุการทดลองประกอบกจิการ ประเภทกิจการ

บริการสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๖๑๔) : ปส.๑

๕.๑.๒ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ กรณี สถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนคนรักบ้านเกิด พีพีเจ สเตช่ัน ดำเนินการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง
ภายหลังระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการสิ้นสดุลง : ปส.๑

๕.๑.๓ การพิจารณาแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นแบบคำขอทดลองประกอบ
กิจการของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทาน ภายหลังอายุใบอนุญาต
สิ้นสุดลง : ปส.๑ 

๕.๑.๔ การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไดร้ับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑

๕.๑.๕ แนวปฏิบัติในการนำส่งรายงานผลการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี
ทดลองประกอบกิจการสำหรับการตอ่อายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง : ปส.๑ 

๕.๑.๖ การแจ้งเปล่ียนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย
จำกัด : ปส.๒ 

๕.๑.๗ การอนุญาตให้บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกดั ประกอบกจิการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
ZEE NUNG (ซีหนัง) : ปส.๒

๕.๑.๘ การอนุญาตให้บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จำกัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ JKN DRAMAX
: ปส.๒

๕.๑.๙ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี 
ช่องรายการ Life Inspired : ปส.๒ 

๕.๑.๑๐ ขอแก้ไขข้อมูลทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช.
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกจิการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. : ทส. 

๕.๑.๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ขอยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่ให้บรกิารของสถานี
สังขละบุรี : จส.

๕.๑.๑๒ การออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายก่อนได้รับคำสั่ง
เตือนทางปกครองของ สถานีวิทยุกระจายเสียง สัมพันธ์ทุ่งครุ ระบบเอฟเอ็ม 
คลื่นความถ่ี FM ๙๖.๒๕ MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกดั ธัญเพิ่มสริิ : บส.

๕.๑.๑๓ ร้องเรียน กรณี ขอให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กรณีเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูใ้ช้บริการ (เลขที่ ๖๖/๒๕๖๐) : บส.



๕.๑.๑๔ ร้องเรียน กรณี ขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด คืนเงินค่ากล่องรับ
สัญญาณดาวเทียมจำนวน ๑,๔๙๐ บาท พร้อมทั้งขอเงินชดเชยกรณี
ที่ไม่สามารถรับชมช่องรายการโทรทศัน์ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม
ให้กับผูร้้องเรียนด้วย (เลขที่ ๔๒๒/๒๕๕๙) : บส.

๕.๑.๑๕ ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “บรรจงชงข่าว” เมื่อวันศุกร์ที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ช่องเวริ์คพอยท์ ทวีี (ช่อง ๒๓) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๒  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด้านกิจการโทรคมนาคม
๕.๒.๑ การสิ้นสุดการอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตที่ไม่มโีครงข่ายเป็นของตนเอง

จำนวน ๘ ราย : ปท.๒  
๕.๒.๒ การขอเพ่ิมบริการขายต่อบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (IIG Service)

ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง ของ บริษัท คัมพาน่า
ทาโร่ จำกัด : ปท.๒

๕.๒.๓ การขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที่สอง ท่ีไม่มีโครงข่าย
เป็นของตนเอง ของบริษัท โมบาย ทรานสปอนเดอร์ เซอร์วิส จำกัด : ปท.๒

๕.๒.๔ การขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที่สอง ท่ีไม่มีโครงข่าย
เป็นของตนเอง ของบริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : ปท.๒

๕.๒.๕ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอส่งคืนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการ
โทรศัพท์ประจำที่ : จท. 

๕.๒.๖ การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ : จท.

๕.๒.๗ เกณฑ์การพิจารณากำหนดอัตราการลดค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก สำหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความรู้ของประชาชน : นท., จท.

๕.๒.๘ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ด้านโทรคมนาคม : มท.

๕.๒.๙ ข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์
จำกัด (มหาชน) : ชท.

๕.๒.๑๐ การรับรองให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย : คท. 

๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
๕.๓.๑ โครงการจัดหาเครื ่องมือตรวจสอบการใช้ความถี ่ว ิทยุระบบอัตโนมัติ 

จำนวน ๑๕ ชดุ : ผภ., พย.
๕.๓.๒ การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพจิารณาปรับปรุงระเบียบ

การบริหารงานภายในของสำนักงาน กสทช. : นย.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ


