
 
 

            ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

     คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๑ 
วันพุธท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห1องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ1งให1ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
    รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงาน 

                  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  
ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร.องเรียนของ 
  ผู.รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน5ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ 
  ระดับชาติ : บส. 
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงผู.อํานวยการสถานีของผู.ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
  จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑ 
 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงผู.อํานวยการสถานีของผู.ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
  จํานวน ๕ สถานี : ปส.๑ 
 ๔.๔ การต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว:างวันท่ี ๔ เมษายน 
  ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ : ปส.๑  
 ๔.๕ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได.นํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป@ ๒๕๖๐ 
  เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ : ยย. 

 ๔.๖ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช.งานสื่อสารผ:านดาวเทียม 
   ต:างชาติชนิดชั่วคราว ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ5 ๒๕๖๑  
   จํานวน ๑๗๒ รายการ : ปท.๑ 

 ๔.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช.  
   (ประจําเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑) : ปบ.  
 ๔.๘ การต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว:างวันท่ี ๑๘ เมษายน 
    ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ : ปส.๑  
 ๔.๙  ข.อร.องเรียนกรณีขอให.ตรวจสอบการออกอากาศ “รายการสืบจากข:าว” เม่ือวันท่ี 
    ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นข:าว News Network  
    คลื่นความถ่ี FM ๑๐๐.๕๐ MHz มีเนื้อหาท่ีไม:เหมาะสม : ผส.  
 ๔.๑๐ ข.อร.องเรียนกรณีขอให.ตรวจสอบการออกอากาศ “รายการต:างคนต:างคิด”  
    ทางช:องรายการโทรทัศน5ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง Amarin TV HD 
    (หมายเลข ๓๔) เม่ือวันอังคารท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ และ “รายการคุยข:าวเช.า”  
    ออกอากาศทางช:องรายการโทรทัศน5ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง ๘  
    (หมายเลข ๒๗) อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม : ผส. 
 



 
 
 ๔.๑๑ การประสานงานกับองค5การระหว:างประเทศตามบทบัญญัติแห:งพระราชบัญญัติ 
    องค5กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
    วิทยุโทรทัศน5 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม : ตย.  
 ๔.๑๒ รายงานผลการดําเนินการกรณีปรากฏข:าวว:าข.อมูลบัตรประชาชนของผู.ใช.บริการ 
    ถูกเป\ดเผย ครั้งท่ี ๒ : รท. 

 ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด1านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ฟ\น 
       คอร5เปอเรชั่น จํากัด รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๘๑ : ปส.๑  
    ๕.๑.๒ การพิจารณาคําร.องขอต:ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของมูลนิธิ 
       สายธารเสียงธรรม สถานีเพ่ือพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
       ราชนครินทร5 เครือข:ายวัดนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  
       (รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๔๐๓) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๓ การพิจารณาคําร.องขอต:ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของ 
       มูลนิธิสายธารเสียงธรรม สถานีเพ่ือพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 
       ๘๔ พรรษา ราชนครินทร5 (เขาดินหนองแสง) (รหัสสถาน ี๐๑๕๒๐๔๐๑) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๔ การพิจารณาคําร.องขอต:ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของ 
       องค5การบริหารส:วนตําบลกลาย สถานีวิทยุกระจายเสียงตําบลกลาย  
       (รหัสสถานี ๐๙๕๕๐๐๐๒) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๕ การยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของกลุ:มคนวัดช.างชน 
       ศิริราษฎร5บํารุง รหัสสถานี ๐๑๕๔๐๐๓๗ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง : ปส.๑  
    ๕.๑.๖ พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ 
       บริการทางธุรกิจ ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 
       ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑  
    ๕.๑.๗ การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู.รับใบอนุญาต 
       ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๗ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๘ พิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ สําหรับ 
       ผู.ทดลองประกอบกิจการท่ีไม:สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได. 
       โดยมิได.เกิดจากความผิดของสถานีเอง จํานวน ๒๖ สถานี : ปส.๑ 
    ๕.๑.๙ การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานี ท่ีตั้งเครื่องส:ง ท่ีตั้งเสาอากาศ 
       กรณีไม:สามารถดําเนินการจดทะเบียนการเช:า ณ สํานักงานท่ีดิน 
       ณ ท่ีดินท่ีตั้งอยู:ของห.างหุ.นส:วนจํากัด บางขุนนนท5เรดิโอ : ปส.๑  
    ๕.๑.๑๐ การต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู.ทดลอง 
       ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ชึ่งได.รับใบอนุญาต 
       มากกว:า ๑ สถานีข้ึนไป (ข.อมูล ณ วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๑๑ การพิจารณาต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ 
       ห.างหุ.นส:วนจํากัด สุดใจ สถานีคนรักสุขภาพ รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๖๑ 
       กรณีหุ.นส:วนผู.จัดการเสียชีวิต : ปส.๑  
    ๕.๑.๑๒ การอนุญาตให.บริษัท ลิเนียร5 เคเบิลทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ 
       โทรทัศน5ท่ีไม:ใช.คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช:องรายการ : ปส.๒ 
 



 
 
    ๕.๑.๑๓ การอนุญาตให.บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ 
       โทรทัศน5ท่ีไม:ใช.คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปaนครั้งแรก 
       ช:องรายการ Star Bharat : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๔ บริษัท ทรู วิชั่นส5 กรุeป จํากัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช:องรายการ NHK WORLD  
       TV : ปส.๒     
    ๕.๑.๑๕ กรณีบริษัท แม็กซ5มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด ช:องรายการ Unity TV โฆษณา 
       ผลิตภัณฑ5สินค.า ท่ีอาจเข.าข:ายการกระทําท่ีเปaนการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการ 
       กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน5 : บส.  
    ๕.๑.๑๖ (ร:าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียง 
       ระบบเอเอ็ม : ทส. 
    ๕.๑.๑๗ ข.อร.องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 101 RROne 
       FM Radio Report One คลื่นความถ่ี FM 101.00 MHz (ออกอากาศผ:าน 
       สถานีวิทยุกระจายเสียง วส. ๑๐๑ บก.ทท.) มีเนื้อหาไม:เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๑๘ ข.อร.องเรียนกรณีการตรวจสอบการออกอากาศ รายการ “ไทยรัฐนิวส5โชว5” 
       เม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางช:องรายการโทรทัศน5ภาคพ้ืนดินในระบบ 
       ดิจิตอลช:องไทยรัฐทีวี (ช:อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๑๙ ข.อร.องเรียนกรณีการออกอากาศของช:องรายการโทรทัศน5ท่ีไม:ใช. 
       คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:อง PEACE TV มีเน้ือหาไม:เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๒๐ ร.องเรียนกรณี ขอให.บริษัท ทรู วิชั่นส5 กรุeป จํากัด ตรวจสอบพร.อมยกเว.น 
       ค:าบริการจํานวน ๕,๗๐๗.๗๘ บาท ท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช.บริการ 
       กล:องรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๑๐๒/๒๕๖๐) : บส. 
    ๕.๑.๒๑ ร.องเรียนกรณี ขอให.บริษัท ทรู วิชั่นส5 กรุeป จํากัด มีหนังสือชี้แจงกรณี 
       ท่ีปรับราคาข้ึนค:าแพ็กเกจ (เลขท่ี ๙๓/๒๕๖๐) : บส. 
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

   ด1านกิจการโทรคมนาคม 
   ๕.๒.๑ การสิ้นสุดการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ของบริษัท 
     ซีล สตาร5 เทเลคอม จํากัด : ปท.๑  

   ๕.๒.๒ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมเติมเทคโนโลยีในการให.บริการโทรศัพท5
     เคลื่อนท่ี ในส:วนความเปaนกลางทางเทคโนโลยี : ปท.๑   
   ๕.๒.๓ นายธีรพงษ5 นาทีกาญจนลาภ ร.องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  
     กรณีประสบปyญหาการเรียกเก็บค:าบริการอินเทอร5เน็ตผิดพลาด : รท.  

   ๕.๒.๔ (ร:าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ5การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท5 
     สําหรับบริการโทรศัพท5เคลื่อนท่ีท่ีเปaนเลขหมายสวย (ฉบับท่ี ๒) : จท.  
   ๕.๒.๕ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมจุดเชื่อมต:อระหว:างประเทศและ 
     การปรับปรุงเง่ือนไขในส:วนของบริการวงจรเช:าส:วนบุคคลระหว:างประเทศ 
     (IPLC) ภายใต.ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  
   ๕.๒.๖ สถาบันไฟฟ{าและอิเล็กทรอนิกส5 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สฟอ.) 
     ยื่นขอต:ออายุและเพ่ิมเติมขอบข:ายใบอนุญาตให.จัดต้ังหน:วยตรวจสอบ 
     เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ5 : ทท.  

 
 
 



 
 
 

 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
   ๕.๓.๑ การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน5 
     และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน5สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ 
     ประจําป@ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ : ทบ.  
   ๕.๓.๒ การแก.ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว:าด.วยเครื่องแบบและการแต:งกายของ 
     เลขาธิการ กสทช. พนักงาน ลูกจ.าง และผู.ปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. 
     พ.ศ. ๒๕๕๕ : บย.  
   ๕.๓.๓ ปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจ:าย ประจําป@ ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการ 
     พิจารณางบประมาณฯ, ยย. 
   ๕.๓.๔ การพิจารณาทบทวนงบประมาณรายจ:ายโครงการ ประจําป@ ๒๕๖๑ : ยย 

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


