
            ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๑
วนัพุธท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ

๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ปส.๑

๔.๒ การเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
จำนวน ๑๓ สถานี : ปส.๑

๔.๓ รายงานผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : รท.

๔.๔ สถิติเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี ๒๕๖๐ : กส.
๔.๕ ข้อรอ้งเรียนกรณรีายการถ่ายทอดสด “การแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเป้ียนส์ ลีก 

๒๐๑๘ ระหวา่งสิงห์ เชียงราย ยูไนเตด็ พบ บาหลี ยูไนเต็ด” ทางช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง สปริงนิวส์ (ช่อง ๑๙) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๔.๖ การแสดงความคิดเห็นขอให้สำนักงาน กสทช. มีมาตรการกำกับดูแลออกอากาศเน้ือหา
รายการที่เกี่ยวกับศาสนาอสิลาม : ผส.

ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา
๕.๑ เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ ขอทบทวนแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์

ทีใ่ห้บริการเป็นการทัว่ไปผ่านดาวเทียม : มส.
๕.๑.๒ การพิจารณาต่ออายกุารทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

กรณีหุ้นส่วนเสียชีวิต จำนวน ๒ สถานี : ปส.๑
๕.๑.๓ การพิจารณาคำร้องขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสพ ๒๐๑๓ มีเดยี สถานี PS เรดิโอ 
(เฉลิมพระเกียรติ ตำบลเช้ือเพลิง) รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๔๖ 
กรณีไม่สามารถยื่นแบบคำขอภายในระยะเวลาท่ีประกาศกำหนด : ปส.๑

** เรื่องน้ี กสทช.ธวัชชัยฯ ไม่เห็นด้วย  -- และเลื่อนวาระน้ีพิจารณาคร้ังแต่ไปโดยมีความเห็น 
อ.ธวัชชยั ประกอบ

๕.๑.๔ การพิจารณาคำร้องขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีรามเรดิโอ สถานีศรีรามเรดิโอ รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๖๒๑
กรณีไม่สามารถยื่นแบบคำขอภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด : ปส.๑

๕.๑.๕ การพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของมูลนิธิ



สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ (รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๒๗๗) : ปส.๑

๕.๑.๖ การอนุญาตให้บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
Comedy Central HD และช่องรายการ CGTN : ปส.๒

๕.๑.๗ การอนุญาตให้บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกจิการ
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
จำนวน ๘ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๘ การอนุญาตให้บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกจิการ
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
จำนวน ๒ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๙ การอนุญาตให้บริษัท นาซ่าแอนด์ซัน จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอเป็นคร้ังแรก 
ช่องรายการ นาซ่าทวีี : ปส.๒

๕.๑.๑๐ การอนุญาตให้บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ RT TV 
และช่องรายการ Star Utsav : ปส.๒

๕.๑.๑๑ การอนุญาตให้บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอเป็นคร้ังแรก 
ช่องรายการ Boomerang : ปส.๒

๕.๑.๑๒ การอนุญาตให้บริษัท อุบลราชธานี โสภณ เคเบ้ิล ที วี จำกัด ประกอบกิจการ
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ทีย่ื่นขอเป็นครั้งแรก ช่องรายการ ท้องถ่ิน : ปส.๒

๕.๑.๑๓ การอนุญาตให้บริษัท พีไฟว์ทวีี แอนด์ โปรดักชั่น จำกดั ประกอบกิจการ
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
จำนวน ๔ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๑๔ การอนุญาตให้บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกจิการ
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ทีย่ื่นขอเป็นครั้งแรก ช่องรายการ WION : ปส.๒

๕.๑.๑๕ การอนุญาตให้บริษัท สมิหลา เคเบ้ิลทีวี จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ HI CABLE TV
SONGKHLA : ปส.๒

๕.๑.๑๖ การอนุญาตให้บริษัท กูรทูีวีกรุ๊ป จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอเป็นคร้ังแรก 
ช่องรายการ KURU PHUMPANYA : ปส.๒

๕.๑.๑๗ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ 
SERIES CHANNEL : ปส. ๒

๕.๑.๑๘ กองทัพบก ขอย้ายที่ต้ังเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง
กองทัพบกกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ คลื่นความถ่ี ๘๘.๒๕ MHz
จังหวัดปราจีนบุรี : ปส.๓

๕.๑.๑๙ สรุปผลการยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี : ทส. 



๕.๑.๒๐ การพิจารณาการขอยกเว้นการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ กรณีมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ : ชส.

๕.๑.๒๑ ข้อรอ้งเรียนกรณกีารออกอากาศรายการ Tonight Thailand เมื่อวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และ
การตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Wake Up News เมื่อวันที่ ๕ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดจิิตอล 
ช่อง VOICE TV (ช่อง ๒๑) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๒๒ ข้อรอ้งเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศละครเรื่อง “ล่า” 
ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง One 
อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส

๕.๑.๒๓ ข้อรอ้งเรียนการตรวจสอบพบการออกอากาศเน้ือหารายการของ
ช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช่อง Unity TV ไม่เป็นไปตามผังรายการ : ผส.

๕.๑.๒๔ ข้อรอ้งเรียนกรณกีารตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “เจาะลึกทั่วไทย 
Tonight” เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๒๕ ข้อรอ้งเรียนกรณกีารตรวจสอบพบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ 
“ลา่ผู้” ออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช่อง Bright TV (ช่อง ๒๐) ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ผส.

๕.๑.๒๖ ข้อรอ้งเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหา
ละครทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM 25
เน่ืองจากมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๒๗ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
บริการสาธารณะ ประเภทที่หน่ึง กรณี องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย : จส.

๕.๒  เร่ืองทีผ่่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม
๕.๒.๑ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการ

โทรศพัท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม : จท. 
๕.๒.๒ การขอความเห็นชอบร่างสัญญาบริการข้ามแดนระหว่างประเทศ 

(International Roaming Agreement) ของบริษัท แอดวานซ์
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด : มท.

๕.๒.๓ สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 
๔ หลัก : จท. 

๕.๒.๔ การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๕ ของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : จท. 

๕.๒.๕ การแจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้า
ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
ในเส้นทาง สฟ. แจง้วัฒนะ-สฟ.หาดใหญ่๑ : ชท. 

๕.๒.๖ การแจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง 



สฟ.พิษณุโลก๒-สฟ.แม่สอด ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
 และบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกดั (มหาชน) : ชท. 

๕.๒.๗ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๒ 
ระหว่างบริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) : ชท. 

๕.๒.๘ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๓
ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : ชท. 

๕.๒.๙ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๑
ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอมเน็กซ์
จำกดั : ชท.

๕.๒.๑๐ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๒
 ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท โอทาโร

เวลิด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด : ชท.
๕.๒.๑๑ ต่ออายุสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.สุราษฎรธ์านี-

สฟ.บ้านดอน ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟน่ี
 คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : ชท. 
๕.๒.๑๒ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.แจ้งวัฒนะ – สฟ.เชียงใหม่๒ 

ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน
ไฮเวย์ จำกัด : ชท.

๕.๒.๑๓ บริษัท โครงข่ายระหวา่งประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม : ปท.๑ 

๕.๒.๑๔ บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด ขอเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงพิกัดภูมิศาสตร์ของ
สถานที่จัดวางอุปกรณ์โทรคมนาคม และปรับปรุงการเชื่อมต่อโครงข่าย
เพื่อให้บริการวงจรเชา่ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (IPLC) และบริการวงจร
เช่าเสมือนส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International IP-VPN) : ปท.๑

๕.๒.๑๕ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคขออนุญาตใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองทดสอบ
เป็นการชั่วคราว : คท.

๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
๕.๓.๑ ร่างระเบียบ กสทช. ว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. .... : นย.
๕.๓.๒ ร่างระเบียบ กสทช. ว่าดว้ยแนวทางการจัดทำระเบียบ ประกาศ คำสั่ง       

                                                  และใบอนุญาต พ.ศ. .... : นย.
๕.๓.๓ ร่างระเบียบ กสทช. ว่าดว้ยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... : ภบ.

๕.๔  เร่ืองค้างการพิจารณา
๕.๔.๑ ร่างโครงสร้างสำนักงาน กสทช. : บย.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ


