
            ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๑
วนัพุธท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันศกุร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน

                  รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช.  คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจำ กสทช. (รศ.ประเสริฐ  ศลีพิพัฒน์) 
ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑ : กสทช.รศ.ประเสริฐฯ

๔.๒ รายงานการมอบอำนาจชว่งให้ดำเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการโทรคมนาคม
แทน กสทช. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : มท.

๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานความมั่นคงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ : ปท.๑

๔.๔ รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให้
เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ 
(จำนวน ๓ สถานี) : ปส.๑

๔.๕ รายงานผลการดำเนินการตามแผนรองรับเพ่ือคุ้มครองผู้ใช้บริการภายหลัง
การส่งมอบการให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานในพ้ืนที่เขตโทรศัพท์นครหลวงของ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : ปท.๑

๔.๖ สรุปการเข้าร่วมประชุม CSTB Telecom and Media 2018 ณ กรุงมอสโค
ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันท่ี ๒๙ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ปส.๑

๔.๗ สถิติเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕
ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ :  กส.

๔.๘ ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
บมจ. อสมท. (คลื่นเมืองไทยแข็งแรง) คลื่นความถ่ี FM ๙๙.๐๐ MHz รายการ
Sport Guide ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 
๑๖.๑๐ – ๑๘.๐๐ น. มีการใช้คำพดูไม่เหมาะสม : ผส.

๔.๙ ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศ “รายการสืบจากข่าว” 
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางสถานี
วิทยกุระจายเสียงคลื่นข่าว News Network คลื่นความถ่ี FM ๑๐๐.๕๐ MHz 
อาจมีเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม : ผส. 

๔.๑๐ ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “นิวดีไลท์” ทางสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๕ อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.



๔.๑๑ รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย
วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก 
ครั้งที่ ๓ (APG19-3) : คณะทำงานเตรียมการประชุมใหญ่ฯ, คภ.

๔.๑๒ รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให้
เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ 
(จำนวน ๒ สถานี) : ปส.๑ 

๔.๑๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเก่ียวกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ : คส.

๔.๑๔ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 

๔.๑๕ การเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
จำนวน ๑๐ สถานี : ปส.๑

๔.๑๖ กรณีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์ : ผส.
๔.๑๗ ร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหาละครเร่ือง

“นาคิน” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง 3 HD 
(หมายเลขช่อง ๓๓) เน่ืองจากมีเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม : ผส.

๔.๑๘ ร้องเรียน กรณี พนักงานของบริษัท ทรู วชิั่นส์ จำกดั (มหาชน) ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายติดตั้งโทรศัพท์พ้ืนฐานแถม ทรูวิชั่นส์ 
ฟรี ๖ เดือน เมื่อครบกำหนดผู้ร้องได้แจ้งยกเลิก ทรูวิชั่นส์ ปรากฏว่าพนักงาน
แจ้งว่าหากยกเลิกใช้บรกิารก่อน ๑ ปี จะต้องเสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงผู้ร้องเห็นว่า
ไม่เป็นธรรม (เลขที่ ๘๕/๒๕๖๐) : บส.

ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา
๕.๑ เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ การพจิารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ที่ไดร้ับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จำนวน ๕ สถานี) : ปส.๑

๕.๑.๒ พิจารณาให้สิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
สถานีวิทยุคนเมืองกบินทร์ ความถ่ี ๑๐๑.๒๕ MHz รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๐๐๕
สิ้นสุดลง : ปส.๑

๕.๑.๓ พิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการจาก
ประเภทกิจการบริการชุมชน เป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจของ
กลุ่มคนสถานีวิทยุคนเทคโน คล่ืน FM ๙๑.๗๕ MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง
คนเทคโน รหัสสถานี ๐๖๕๔๐๐๑๑ : ปส.๑ 

๕.๑.๔ พิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการทางธรุกิจ กรณีได้รับอนุมัตใิห้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง ของกลุ่มคนกลุม่รักท้องถ่ิน สถานีวิทยุ
กระจายเสียงวิทยุ “หนองฮี เรดิโอ” รหัสสถานี ๐๗๕๔๐๐๒๘ : ปส.๑ 

๕.๑.๕ การอนุญาตให้บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จำนวน ๒ ช่องรายการ : ปส.๒



๕.๑.๖ การอนุญาตให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ

 BTU CHANNEL : ปส.๒
๕.๑.๗ การอนุญาตให้บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกจิการเพ่ือให้

บริการโทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ
สถานี NEWS 1 : ปส.๒

๕.๑.๘ การอนุมัติผังรายการ ประจำปี ๒๕๖๑ ของผู้ใบรับอนุญาตประกอบกิจการ
เพื่อให้บริการโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม 
(จำนวน ๓๐ ราย ๘๒ ชอ่งรายการ) : ปส.๒ 

๕.๑.๙ ข้อร้องเรียนกรณีขอให้สำนักงาน กสทช. กำชับสื่อวิทยกุระจายเสียงและ
โทรทัศน์ใช้คำสุภาพในการออกอากาศ : ผส.

๕.๑.๑๐ ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ทุบโต๊ะข่าว”
เม่ือวันอังคารท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ช่อง Amarin TV HD (ช่อง ๓๔) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๑๑ ร้องเรียน กรณี บจ.อาร์ดี เคเบ้ิล ทีวี ออกอากาศภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากตัวแทนลิขสิทธิ์ : คส. 

๕.๑.๑๒ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกดั
ช่องรายการสถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ : บส.

๕.๑.๑๓ กรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกดั
ช่องรายการ นิวทีวี (NEW TV) : บส.

๕.๑.๑๔ บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด ช่องรายการ ไบรท์ ทวีี (Bright TV) โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจเข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

๕.๑.๑๕ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ช่องรายการเนชั่น ทีวี (Nation TV)
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทีอ่าจเข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

๕.๑.๑๖ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วชิั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ยกเลิกการใช้บริการ
True Vision พร้อมยกเว้นค่าปรับจำนวน ๒,๕๐๐ บาท กรณียกเลิก
สัญญาการใช้บริการก่อนครบกำหนด ๑ ปี ให้กับผู้ร้องเรียนด้วย
(เลขที่ ๔๖๐/๒๕๕๙) : บส. 

๕.๑.๑๗ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จำกัด แก้ไขให้สามารถรับชม
ช่องรายการโทรทัศน์ได้ตามโปรโมชั ่นที ่สมัครใช้บริการไว้ 
(เลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๐) : บส.

๕.๑.๑๘ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แจ้งยืนยันการยุติการให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกับบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกดั : จส.

๕.๑.๑๙ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลอง
ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได้รับใบอนุญาตมากกว่า
๑ สถานีข้ึนไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) : ปส.๑ 

๕.๑.๒๐ พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอ็กซิสท์ มีเดีย กรุ๊ป จำนวน ๔ สถานี : ปส.๑



๕.๑.๒๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ระบบ เอ.เอ็ม. 
คลื่นความถ่ี ๑๓๘๖ kHz ขอเปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศ : ปส.๓

๕.๑.๒๒ ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศ “รายการตรงไปตรงมา”
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นช่อง TV24 ที่ผู้ดำเนินรายการใช้คำพูดไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๒๓ ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ทุบโต๊ะข่าว”
เม่ือวันอังคารท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ช่อง Amarin TV HD (ช่อง ๓๔) มีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๒  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม
๕.๒.๑ การพจิารณาอทุธรณ์คำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครอง กรณีบริษัท ทรู

คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคม สำหรับปีบัญชี ๒๕๕๘ : มท., วท., นท.

๕.๒.๒ บริษัท วี พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมนท์ จำกดั ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก : จท.

๕.๒.๓ บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก : จท.

๕.๒.๔ นางเกศินี แซ่โง้ว ดำเนินการแทนนางสาวชุติภา ภูมิรัตน์ ร้องเรียนบริษัท
เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนซิมการ์ดซ้ำซ้อน
เลขหมาย ๐๖ ๓๙๑๙ ๒๒๙๕ : รท.

๕.๒.๕ นายรุจน์วงศา โรจน์วัฒนกุล ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกดั กรณีประสบ
ปัญหาไม่สามารถใช้บริการ True Wifi Hotspot ได้เป็นปกติ : รท.

๕.๒.๖ นายภกัดี เด่ียวตระกูลชัย ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกดั กรณีประสบ
ปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการเสริมข้อความสั้น (SMS) โดยที่ไม่ได้สมคัร
ใช้บริการ : รท.

๕.๒.๗ นายพีระกจิ ยิ้มถนอม ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กรณีประสบ
ปัญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณไม่ดี ไม่สามารถใช้บริการได้อย่างปกติ : รท.

๕.๒.๘ นางสาวจิตตานันทิ์ กล่อมจติร์ ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกดั
กรณีประสบปัญหาเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกระงับบริการ และ
ไม่สามารถขอคืนเลขหมายได้ : รท.

๕.๒.๙ นายเกรียงไกร เสียงกล่อม ดำเนินการแทนบริษัท ก. สหภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี
กรุ๊ป จำกัด ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กรณีประสบปัญหา
ไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามรายการ
ส่งเสริมการขายที่สมัครใช้บริการ : รท.

๕.๒.๑๐ ข้อเสนอการใชโ้ครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด : ชท.

๕.๒.๑๑ ข้อเสนอการใชโ้ครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : ชท.



๕.๒.๑๒ ข้อเสนอการใชโ้ครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกดั 
(มหาชน) : ชท.

๕.๒.๑๓ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
ครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกดั (มหาชน)
และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกดั : ชท.

๕.๒.๑๔ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz 
: คณะทำงานเตรียมการจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ, วท. 

๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
๕.๓.๑ การพิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช.

ประจำปี ๒๕๖๑ เพ่ือนำส่งคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น และอนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
สำหรับโครงการที่ไม่สามารถลงนามในสัญญาภายในปี ๒๕๖๐ : ยย.

๕.๓.๒ การปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี
ของสำนักงาน กสทช. ในสว่นของผู้มีผลงานดีเด่น (Extra) : บย.

๕.๔  เร่ืองค้างการพิจารณา
๕.๔.๑ การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ สำหรับโครงการประเภทท่ี ๒
ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ : ทบ.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ

 


