
            ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๑
วนัพุธท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน

                  รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช.  คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำเดือนมีนาคม : ทท., มท., คท.

๔.๒ รายงานผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ : รท.

๔.๓ รายงานการมอบอำนาจชว่งให้ดำเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการโทรคมนาคม
แทน กสทช. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : มท.

๔.๔ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของบริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด : ปส. ๒
๔.๕ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของบริษัท ดาราเดลี่ทีวี จำกดั : ปส. ๒
๔.๖ การแจ้งเปล่ียนแปลงผู้อำนวยการสถานีของบริษัท อินสไปร์ ซัคเซส โปรดักส์ จำกัด

ช่องรายการ Smart Movie & Music : ปส. ๒
๔.๗ การแจ้งเปล่ียนแปลงผู้มีอำนาจกระทำการแทนและผู้ถือหุ้นของบริษัท เคเบิล มีเดีย

เน็ตเวิรค์ จำกัด ช่องรายการ ศรีตรัง เคเบิลทีวี : ปส. ๒
๔.๘ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของบริษัท เอสที เซกเมนต์ จำกัด 

ช่องรายการ ทวีีบ้านบ้าน (BaanBaan TV) : ปส. ๒
๔.๙ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่

 ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ : ปส.๑
ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา

๕.๑ เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ การพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด 

คลื่นใสวัยหวาน สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นใสวัยหวาน ต้านภัยเอดส์
(รหัสสถานี ๐๕๕๔๐๐๙๓) : ปส.๑

๕.๑.๒ การพจิารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ไดร้ับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จำนวน ๑๘ สถานี) : ปส.๑



๕.๑.๓ การพจิารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับ
ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นคำขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๓ สถานี) : ปส.๑

๕.๑.๔ การพจิารณาการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ทีต่ั้งเคร่ืองส่ง ที่ตั้งเสาอากาศ
กรณีไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนการเช่า ณ สำนักงานที่ดิน 
ณ ท่ีดินท่ีต้ังอยู่ของบริษัท เอทเซทเทอร่า (อีทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด
: ปส.๑

๕.๑.๕ การพจิารณากำหนดอัตราค่าดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการวัด
การแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
: ปส.๑, รส.

๕.๑.๖ การอนุญาตให้บริษัท ทวีีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกจิการ
เพื่อให้บริการโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
จำนวน ๒ ช่องรายการ : ปส.๒

 ๕.๑.๗ การอนุญาตให้บริษัท ปันบุญ มีเดีย จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ
PB Channel : ปส.๒

๕.๑.๘ การอนุญาตให้บริษัท อินสไปร์ ซัคเซส โปรดักส์ จำกัด ประกอบกจิการ
เพื่อให้บริการโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช่องรายการ Smart Movie & Music : ปส.๒

๕.๑.๙ การอนุญาตให้บริษัท สุขทรรศน์ จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
SHOP CHANNEL : ปส.๒

๕.๑.๑๐ บริษัท เคซีทวีี(นครสวรรค์) จำกดั ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถ่ี จำนวน ๔ ชอ่งรายการ : ปส.๒

๕.๑.๑๑ บริษัท มริาเคิล แชนเนล จำกดั ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการท่ีไม่ใช้
คล่ืนความถ่ี ช่องรายการ Miracle Channel : ปส.๒

๕.๑.๑๒ พักใช้ใบอนุญาต กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์รายปี
รอบบัญชีปี ๒๕๕๙ : ปส.๒

๕.๑.๑๓ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี
ระดับชาติ ของบริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด (ช่ือเดิม บริษัท เค.มาสเตอร์ จำกัด)
: ปส.๓

๕.๑.๑๔ ขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
ระดับท้องถ่ินของห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเบิล ทวีี เกาะยาว : ปส.๓



๕.๑.๑๕ พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี รอบบัญชีปี ๒๕๕๙ : ปส.๓ 

๕.๑.๑๖ รายงานการวางแผนแก้ไขปัญหาการรบกวนกิจการกระจายเสียงระบบ
เอฟ.เอ็ม. : ทส.

๕.๑.๑๗ กรณีบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกดั ช่องรายการ ไทยรัฐทีวี มกีาร
ออกอากาศรายการในลักษณะที่จดัให้มีข้อความหรือข้อมูล ซ่ึงมีขนาด
พื้นที่รวมกันเกินหน่ึงในแปดของขนาดพ้ืนที่หน้าจอโทรทัศน์ : บส.

๕.๒  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม
เรือ่งค้างการพิจารณา
๕.๒.๑ การชะลอการพิจารณารา่งประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีาร

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐ – ๘๙๕ 
MHz/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกจิการ
โทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – IMT) 
ย่านความถ่ี ๘๒๔ – ๘๓๙/๘๖๙ – ๘๘๔ เมกะเฮิรตซ์ และร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนที่ ย่านความถ่ี ๘๘๕ – ๘๙๕/

๙๓๐ – ๙๔๐ เมกะเฮิรตซ์ : คณะทำงานเตรียมการจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ, วท.
๕.๒.๒ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี

สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz 
: คณะทำงานเตรียมการจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ, วท. 

๕.๒.๓ การกำหนดแนวทางการให้อนุญาตสำหรับการให้บริการที่มีความคาบเกี่ยว
ระหว่างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(วาระต่อเน่ือง) : ปท.๒

เรื่องเสนอใหม่
๕.๒.๔ รายงานการศึกษาแนวทางการกำหนดเพดานการถือครองคลื่นความถ่ี

(Spectrum Caps) : วท.
๕.๒.๕ การพจิารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปิลที 

บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ : มท.

๕.๒.๖ การกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองแก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส
เน็ทเวอร์ค จำกัด กรณีไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยข้อพิพาทท่ี ๑/๒๕๕๙ : ชท.

๕.๒.๗ การกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองแก่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกดั
กรณีไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยข้อพิพาทที่ ๒/๒๕๕๙ : ชท.

๕.๒.๘ การกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองแก่บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
จำกัด (มหาชน) กรณีไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยข้อพิพาทที่ ๓/๒๕๕๙ : ชท. 

๕.๒.๙ นางอรญา กองสุวรรณกุล ร้องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น
จำกัด กรณีประสบปัญหาจากการถูกบุคคลที่สามลักลอบใช้งานอินเทอร์เน็ต
และโทรศัพท์พ้ืนฐาน : รท.



๕.๒.๑๐ นายอภริักษ์ แก้วมะลัง ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกดั กรณีประสบปัญหา
ไม่สามารถโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ : รท. 

๕.๒.๑๑ นางอาภัสสร วัฒนาศรมศิริ ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
จำกัด กรณีประสบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนซิมการ์ด : รท.

๕.๒.๑๒ นายสรุศักด์ิ เหลืองอร่ามศรี ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
จำกัด กรณีประสบปัญหาคุณภาพสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ดี ไม่สามารถ
ใช้บริการได้อยา่งเป็นปกติ : รท. 

๕.๒.๑๓ นายสวัสด์ิ เกิดมงคล ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกดั
กรณีประสบปัญหาถูกคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผิดพลาด : รท. 

๕.๒.๑๔ รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการ
คืนเงินคงเหลือในระบบให้แก่ผู ้ใช้บริการ กรณีการสิ้นสุดการอนุญาต

 สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีการดำเนินการ
คืนเงินคงเหลือในระบบให้แก่ผู้ใช้บริการบนคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ของ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) : คณะทำงานกำกับดูแล
และติดตามการดำเนินการคืนเงินฯ, รท.

๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ

 


