
 
 

    ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

     คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๖๑ 
  วันพุธท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

    ณ ห/องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ/งให/ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  
    วันจันทร$ท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงาน 

                   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ$ (Final Report) โครงการวิจัยเพ่ือศึกษาการจัดทํา 
   หลักเกณฑ$การคํานวณคDาตอบแทนสําหรับผูFท่ีถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ี : คภ.  
 ๔.๒ การตDออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหวDางวันท่ี 
   ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 ๔.๓ ผลการดําเนินการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือใหFบริการโครงขDายโทรทัศน$ภาคพ้ืนดิน 
   ในระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ$ : จส.  
 ๔.๔ รายงานผลการดําเนินการตามแผนเยียวยาผูFใชFบริการภายหลังสิ้นสุดการอนุญาต 
   ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง และการขอคงสิทธิในการเปMนผูFรับใบอนุญาต 
   ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท เอ็มคอนซัลท$ เอเชีย จํากัด : ปท.๒ 
 ๔.๕ วันท่ียกเลิกรายบริการภายใตFใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
   ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) : ปท.๒., จท.  
 ๔.๖  รายงานการมอบอํานาจชDวงใหFดําเนินคดีตDอศาลปกครองในดFานกิจการโทรคมนาคม 
    แทน กสทช. ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ : มท. 
 ๔.๗  สถิติเรื่องรFองเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน$ ต้ังแตD พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๑ : กส. 
 ๔.๘  การตDออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหวDางวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 
    ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑  
 ๔.๙  การเปลี่ยนแปลงผูFอํานวยการสถานีของผูFทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๔ สถานี : ปส.๑  
 ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงผูFอํานวยการสถานีของผูFทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๙ สถานี : ปส.๑  
 ๔.๑๑ รายงานผลการทดสอบการใชFงานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติใหFเปลี่ยนแปลง 
    การใชFงานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน ๕ สถานี) : ปส.๑ 
 ๔.๑๒ สรุปผลการยื่นชําระคDาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปS ๒๕๖๐ (กิจการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดิน 
    ในระบบดิจิตอล) : นส.  



 
 
 ๔.๑๓ ขFอรFองเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “เจาะลึกท่ัวไทย Inside Thailand”  
    เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางชDองรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
    ชDองสถานีโทรทัศน$ สปริงนิวส$ (ชDอง ๑๙) อาจมีเนื้อหาไมDเหมาะสม : ผส. 
 ๔.๑๔ รFองเรียน กรณีขอใหFบริษัท ทรู วิชั่นส$ กรุ\ป จํากัด แกFไขโดยการเปลี่ยนแปลงระบบ 
    การเชื่อมตDอสัญญาณจากระบบจานรับสัญญาณดาวเทียมเปMนระบบเคเบิลใยแกFว 
    (เลขท่ี ๔๙๙/๒๕๕๙) : บส.  
 ๔.๑๕ รFองเรียน กรณีขอใหFบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด แกFไขใหFสามารถรับชมโทรทัศน$ 
    ผDานจานรับสัญญาณดาวเทียมไดFตามปกติ (เลขท่ี ๑๒๖/๒๕๖๐) : บส. 
ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด/านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สาํหรับผูFทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาต 
       สิ้นสุดลง (๑๕ สถานี) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๒ การพิจารณาคําขอตDออายุการทดลองประกอบกิจการของหFางหุFนสDวนจํากัด 
       โฟกัส มีเดีย กรุ\ป จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑ 
    ๕.๑.๓ การพิจารณาสิทธิการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
       ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๑๔๑ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๔ การพิจารณากรณีการเรียกเก็บเงินเพ่ิมจากหFางหุFนสDวนจํากัด คลื่นสีขาว 
       ซ่ึงเปMนผูFยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามขFอ ๙ วรรคสี่ของประกาศ กสทช. 
       เรื่อง หลักเกณฑ$การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
       (ฉบับท่ี ๒) : ปส.๑  
    ๕.๑.๕ ขFอรFองเรียนกรณีการตรวจสอบพบกรณีการออกอากาศรายการ 
       “ขDาวเชFาชDองวัน” เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ทางชDองรายการโทรทัศน$ 
       ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ชDอง One (ชDอง ๓๑) อาจมีเนื้อหาท่ีไมDเหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๖ บันทึกความเขFาใจ (MoU) ระหวDางสํานักงาน กสทช. รDวมกับ มหาวิทยาลัย 
       วิคตอเรีย (Victoria University) เมืองเมลเบิร$น ประเทศออสเตรเลีย  
       : สDวนงานเลขานุการ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ$ฯ  
    ๕.๑.๗ การตDออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผูFทดลอง 
       ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงไดFรับใบอนุญาตมากกวDา 
       ๑ สถานีข้ึนไป (ขFอมูล ณ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ปส.๑  
    ๕.๑.๘ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผูFทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
       (๘ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๙ การพิจารณาตDออายุการทดลองประกอบกิจการของหFางหุFนสDวนจํากัด 
       พี-พาวเวอร$ มีเดีย จํานวน ๓ สถานี กรณีตรวจพบการออกอากาศ 
       ขัดตDอเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ : ปส.๑  
    ๕.๑.๑๐ ของดออกอากาศชั่วคราว สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค ๙ 
       จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑ 
 
 
 



 
 
    ๕.๑.๑๑ บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ขอชี้แจงขFอกําหนดของลิขสิทธิ์การถDายทอด 
       การแขDงขันกีฬาเอเชียนเกมส$ ครั้งท่ี ๑๘ : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๒ แนวทางการกําหนดอายุใบอนุญาตสําหรับผูFรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
       กระจายเสียงหรือโทรทัศน$ เพ่ือใหFบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$  
       ท่ีไมDใชFคลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีฝjาฝkนตDอเง่ือนไขท่ีกําหนดไวFใน 
       ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$และวิธีการอนุญาตการใหFบริการกระจายเสียง 
       หรือโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเง่ือนไขแนบทFายใบอนุญาต : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๓ (รDาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการ 
       กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ : สส. 
    ๕.๑.๑๔ (รDาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องสDงวิทยุกระจายเสียง 
       ระบบดิจิตอล : ทส.  
    ๕.๑.๑๕ (รDาง) บันทึกขFอตกลงความรDวมมือ เรื่อง ความรDวมมือในการทดลองออกอากาศ 
       วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ระหวDางสํานักงานคณะกรรมการ 
       กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน$ และกิจการโทรคมนาคมแหDงชาติ 
       และกองทัพบก : จส.  
    ๕.๑.๑๖ การตอบขFอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ$และเทิดทูนสถาบัน 
       พระมหากษัตริย$ สภานิติบัญญัติแหDงชาติ : ผส.  
    ๕.๑.๑๗ รFองเรียน กรณีขอใหFตรวจสอบรายการสมุนไพรวัยทองเบลลDา ออกอากาศ 
       ผDานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร คลื่นความถ่ี AM ๘๗๓ KHz 
       โฆษณาอวดอFางสรรพคุณเกินจริง (เลขท่ี ๙/๒๕๖๑) : บส. 
    ๕.๑.๑๘ ผลการจัดใหFมีบริการโทรทัศน$ท่ีมีบริการลDามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง 
       หรือเสียงบรรยายภาพ ปS ๒๕๖๐ ของผูFรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
       หรือกิจการโทรทัศน$สําหรับการใหFบริการโทรทัศน$ในระบบดิจิตอล : บส. 
    ๕.๑.๑๙ การลดหยDอนหรือยกเวFนคDาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปS (จํานวน ๓ บริษัท) : นส. 
    ๕.๑.๒๐ การปรับปรุงอัตราคDาเชDาใชFโครงขDายโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 
       ใหFสอดคลFองกับมาตรา ๔๒ แหDง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑  
       วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ : นส. 
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

   ด/านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ (รDาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม 
      และอุปกรณ$ ดFานความเขFากันไดFทางแมDเหล็กไฟฟrา : ทท. 
    ๕.๒.๒ (รDาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม 
      และอุปกรณ$ ดFานความปลอดภัยทางไฟฟrา : ทท. 
    ๕.๒.๓ การใหFความเห็นชอบบันทึกสรุปผลการประชุมประสานงานคลื่นความถ่ี 
      กิจการดาวเทียมระดับปฏิบัติการระหวDาง บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
      กับ บริษัท New Skies Satellites B.V. และ บริษัท China Satellite 
      Communication Co., Ltd : คภ., นย.  
    ๕.๒.๔ ขFอเสนอการใชFบริการขFามโครงขDายโทรศัพท$เคลื่อนท่ีภายในประเทศของ 
      บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : ชท.  
 
 



 
 
    ๕.๒.๕ ขFอเสนอการเชื่อมตDอโครงขDายโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : ชท. 
    ๕.๒.๖ สัญญาการใชFบริการขFามโครงขDายโทรศัพท$เคลื่อนท่ีภายในประเทศ ระหวDาง 
      บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ$ ไวร$เลส เน็ทเวอร$ค จํากัด : ชท.  
    ๕.๒.๗ การขอความเห็นชอบรDางสัญญาใหFบริการโทรคมนาคมระหวDางประเทศของ 
      บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จํานวน ๒ ฉบับ : มท.  

   ๕.๒.๘ การขอความเห็นชอบแบบสัญญาใหFบริการโทรคมนาคมของบริษัท ทรู  
     อินเทอร$เน็ต คอร$ปอเรชั่น จํากัด : มท. 

   ๕.๒.๙ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร$ค จํากัด ขอเพ่ิมเติมจุดเชื่อมตDอและปรับปรุงขFอมูล 
     การเชื่อมตDอโครงขDายโทรคมนาคม เพ่ือใหFบริการวงจรเชDาสDวนบุคคล 
     ระหวDางประเทศ (IPLC) และบริการวงจรเชDาเสมือนสDวนบุคคล 
     ระหวDางประเทศ (International IP-VPN) : ปท.๑  
   ๕.๒.๑๐ นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ$ รFองเรียนบริษัท แอดวานซ$ อินโฟร$ เซอร$วิส 
     จํากัด (มหาชน) กรณีประสบป~ญหาไมDไดFรับเงินคDาประกันการใชFโทรศัพท$ 
     เคลื่อนท่ีคืน : รท.  
   ๕.๒.๑๑ วDาท่ีรFอยตรี เสกสรร ไกรยา รFองเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณี 
     ประสบป~ญหาจากการไมDไดFรับบริการครบถFวนตามโปรโมชั่นท่ีสมัครไวFไดF : รท. 
   ๕.๒.๑๒ การคืนเลขหมายโทรศัพท$สําหรับบริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ีท่ีไมDเต็มกลุDมกรณี 
     เปMนกลุDมเลขหมายท่ีมีผูFใชFบริการ : จท. 
   ๕.๒.๑๓ บริษัท แอดวานซ$ ไวร$เลส เน็ทเวอร$ค จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท$ 
     ประจําท่ีเพ่ิมเติม : จท.  
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
   ๕.๓.๑ การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําปS ๒๕๖๑ (ระหวDางเดือนกรกฎาคม –  
     เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) : ปบ. 
   ๕.๓.๒ การพิจารณาขยายระยะเวลาการฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณา 
     งบประมาณของสํานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง 
     ระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. : ยย., นย. 
 ๕.๔  เร่ืองค/างการพิจารณา 

   ๕.๔.๑ การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน$ 
     และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน$สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ 

     ประจําปS ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ : ทบ. 

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 

     
 
 

  


