
            ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๑
วนัศุกร์ท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพธุที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันพธุที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

 ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน
                  รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช.  คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และ

 รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันพธุที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ทท., คท., มท., ดท.
๔.๒ รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให้

เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ 
(จำนวน ๖ สถานี) : ปส.๑

๔.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 

๔.๔ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
ช่องรายการ O Shopping : ปส.๒

๔.๕ รับทราบผลการพิจารณารายได้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
รายปีที่ต้องจัดเก็บเพ่ิมเติมของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จำกัด : นส. 

๔.๖ รับทราบผลการพิจารณารายได้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
รายปีที่ต้องจัดเก็บเพ่ิมเติมของบริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จำกดั : นส.

๔.๗ การเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
จำนวน ๑๐ สถานี : ปส.๑

๔.๘ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
 ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑

๔.๙ รายงานการเข้าร่วมประชุมในงาน GSMA Mobile World Congress 2018 
ณ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน ระหว่างวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ : วส.

๔.๑๐ ความคืบหน้ากรณี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แจง้ขอยุติการให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลกับบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิช่ัน จำกัด : จส.

๔.๑๑ รับทราบผลการพิจารณารายได้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี
ที่ต้องจัดเก็บเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๕๙ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกดั สำหรับรอบบัญชีปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ : นส.



๔.๑๒ รับทราบผลการพิจารณารายได้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี
ที่ต้องจัดเก็บเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๕๙ ของบริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จำกัด สำหรับรอบบัญชีปี 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ : นส.

ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา
๕.๑ เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เร่ืองค้างการพิจารณา
๕.๑.๑ การพจิารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

กรณีหุ้นส่วนเสียชีวิต จำนวน ๒ สถานี : ปส.๑
เร่ืองเสนอใหม่
๕.๑.๒ การพจิารณาคำร้องขอให้ดำเนินการตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ

การประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ : มส.
๕.๑.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลอง

ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได้รับใบอนุญาตมากกว่า
๑ สถานีข้ึนไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) : ปส.๑ 

๕.๑.๔ การพจิารณาคำขอต่ออายใุบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของ
กลุ่มคนสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนป่ิน สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชน
สภาวัฒนาธรรมตำบลม่อนป่ิน (รหัสสถานี ๑๒๕๕๐๐๐๕) : ปส.๑

๕.๑.๕ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของผู้ทดลองประกอบกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกจิ ที่ได้รับอนุญาตมากกว่า ๑ สถานี กรณีพบ
การกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ : ปส.๑

๕.๑.๖ การอนุญาตให้บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ
เพื่อให้บริการโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช่องรายการ Hit Variety : ปส.๒

๕.๑.๗ การอนุญาตให้บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จำกดั ประกอบกิจการ
เพื่อให้บริการโทรทศัน์ ที่ไม่ใชค้ลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช่องรายการ Box Film : ปส.๒

๕.๑.๘ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
ระดับท้องถ่ินของห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองหาดเคเบ้ิลทีวี : ปส.๓ 

๕.๑.๙ กรณี บริษัท ทีนิวส์ ทีวี จำกัด ช่องรายการ ทีนิวส์ ทวีี โฆษณาผลิตภณัฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : บส.

๕.๑.๑๐ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิริเกษร 
วิทยุและโทรทศัน์ สถานีวิทยกุระจายเสียง คนรักถ่ินชาวสะพานสูง 
ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๙๑.๒๕ MHz : บส.

๕.๑.๑๑ กรณี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่องรายการ MCOT HD มีการออกอากาศ
รายการในลักษณะท่ีจัดให้มีข้อความหรือข้อมูล ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีรวมกันเกินหน่ึง
ในแปดของขนาดพ้ืนที่หน้าจอโทรทัศน์ : บส.



๕.๑.๑๒ กรณี บริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จำกัด ช่องรายการ People TV 
มีการออกอากาศรายการในลกัษณะที่จัดให้มีข้อความหรือข้อมูล 
ซ่ึงมีขนาดพื้นที่รวมกันเกินหน่ึงในแปดของขนาดพ้ืนที่หน้าจอโทรทัศน์ : บส.

๕.๑.๑๓ บริษัท ทรูวชิั่น กรุ๊ป จำกัด ออกอากาศช่อง True4U (หมายเลข ๒๔) 
บนโครงข่ายกิจการโทรทศัน์แบบไม่ใช้คลื่นความถ่ีของ TrueVision 
ด้วยมาตรฐานความคมชัดไม่สอดคล้องกับขอบเขตและเงื่อนไขของ
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ : สส.

๕.๑.๑๔ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณ
ภาครับสำหรับกิจการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณ
สำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : ทส.

๕.๑.๑๕ การพจิารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ไดร้ับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จำนวน ๑๐ สถานี) : ปส.๑

๕.๑.๑๖ การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี : นส.
๕.๒  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม
๕.๒.๑ การยกเลิกการใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ 

ของสำนักงานเทศบาลเมืองสีค้ิว : จท.
๕.๒.๒ ข้อเสนออ้างอิงการใชท้่อร้อยสายสื่อสารของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส

คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : วท.
๕.๒.๓ สำนักพระราชวังขอรับการสนับสนุนคลื่นความถ่ี : คท.
๕.๒.๔ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลาการเร่ิมให้บริการ

อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต : ปท.๑
๕.๒.๕ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกดั ขอยกเลิกการทำตลาดบริการ

VoIP ภายใต้ชื่อ True Nettalk : ปท.๑
๕.๒.๖ การกำหนดเง่ือนไขในการอนุญาตเฉพาะสำหรับบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี : ปท.๑ 
๕.๒.๗ วันที่สิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง ของบริษัท

ไอ-โมบาย พลัส จำกัด : ปท.๒, ปท.๑
๕.๒.๘ นางสาววันวิสาข์  ดำเนินสวัสดิ์ ร้องเรียนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

กรณีประสบปัญหาไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์พ้ืนฐานได้เป็นปกติ : รท.
๕.๒.๙ นายสรุวงศ์  สรุิแสง ร้องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าอุปกรณ์จากการยกเลิกการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตก่อนครบกำหนดสัญญา และค่าใช้บริการที่ไม่สามารถ
ใช้งานได้ : รท.

๕.๒.๑๐ นายอิสระ  เจริญผล ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกดั กรณีประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการ : รท.

๕.๒.๑๑ นายวิรัตน์  ชมชูชื่น ร้องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกดั
กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาด และโทรศัพท์พ้ืนฐาน
เลขหมาย ๐ ๒๘๐๐ ๓๖๗๓ เสีย ไม่สามารถใช้บริการได้ : รท.



๕.๒.๑๒ การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฉบับท่ี ๕/๒๕๖๐
ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ
จำกัด ตามประกาศ กสทช. เร่ือง บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบโครงข่ายเสมือน
พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท.

๕.๒.๑๓ การพจิารณาให้กองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ สำนักงานราชเลขานุการ
ในพระองค์ฯ ใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๑๐ 
และหมายเลข ๑๕๑๑ : จท.

๕.๒.๑๔ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
สำหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย (ฉบับที่ ๒) : จท.

๕.๒.๑๕ การประมูลเลขหมายโทรศพัท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น
เลขหมายสวย ปี ๒๕๖๑ : จท. 

๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
๕.๓.๑ การพจิารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณา

งบประมาณของสำนักงาน กสทช. : ยย.
๕.๓.๒ ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง

ระเบียบการบริหารงานภายในของสำนักงาน กสทช. : นย.
๕.๓.๓ การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ สำหรับโครงการประเภทท่ี ๒
ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ : ทบ.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ
 


