
    ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๑
วนัพุธท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

    ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  : มท., ทท., คท.

๔.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเก่ียวกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : คส.

๔.๓ รายงานผลการทดสอบการใช้งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให้เปล่ียนแปลง
การใช้งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ (จำนวน ๕ สถานี) : ปส.๑

๔.๔ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 

๔.๕ สถิติเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕
ถึงมิถุนายน ๒๕๖๑ : กส.

๔.๖ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด
ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ : ปส.๒ 

๔.๗ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วชิั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ยกเว้นค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บ
หลังจากยกเลิกการใช้บรกิารกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (เลขที่ ๑๑/๒๕๖๑) : บส.

๔.๘ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จำกัด แก้ไขให้สามารถตรวจสอบผังรายการ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Program Guide หรือ EPG) ได้ (เลขท่ี ๕๐/๒๕๖๐) : บส.

๔.๙ รับทราบผลการประมาณรายได้เพ่ือประกอบการพิจารณาสอบทานการชำระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีเพ่ิมเติม กรณี การร่วมผลิตรายการ ร่วมการงาน หรือร่วมธุรกิจ 
ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่อง MCOT HD และ บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด
ช่อง Bright TV : นส.

๔.๑๐ สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แจ้งผลการพิจารณารายงานผล
การปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๐ : ยย.

๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
จำนวน ๔ สถานี : ปส.๑ 



ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา
๕.๑ เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ You Channel ของบริษัท อาร์เอส

จำกัด (มหาชน) : ปส.๒
๕.๑.๒ บริษัท เสียงประชาชนไทย จำกัด ช่องรายการ 13 สยามไทย ช้ีแจงการออกอากาศ

โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร : ปส.๒
๕.๑.๓ การพจิารณาผังรายการหลักตั้งแต่เดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ของช่องรายการ 3 HD : ปส.๒
๕.๑.๔ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี
ระดับท้องถ่ินของบริษัท เอฟโอที เอ็มเอสโอ จำกดั
(ชื่อเดิม บริษัท ไอซีทีวี จำกัด) : ปส.๓

๕.๑.๕ บริษัท แม็กซ์มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จำกดั ช่องรายการ Unity TV โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทีอ่าจเข้าข่ายการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

๕.๑.๖ กรณีบริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด ช่องรายการ TVD MOMO 1 โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทีอ่าจเข้าข่ายการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

๕.๑.๗ ร้องเรียน กรณีขอให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบการกระทำของบริษัท
ทรู วชิั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ท่ีระงับสัญญาณการให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๐) : บส. 

๕.๑.๘ บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ช่องรายการ BT บันเทิงไทย
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอาง ที่อาจเข้าข่าย
การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ : บส.

๕.๑.๙ การพจิารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ไดร้ับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จำนวน ๑๒ สถานี) : ปส.๑

๕.๑.๑๐ การย่ืนคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท เม้กกะมีเดีย
แอดเวอร์ไทซ่ิง จำกัด สถานี วทท. ซิต้ีไลฟ์ เชียงใหม่ รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๒๐๐
ภายหลังอายใุบอนุญาตสิ้นสุดลง : ปส.๑  

๕.๒  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม
 ๕.๒.๑ ร่างประกาศหลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาต

พนักงานวิทยคุมนาคมประจำเรือ : บท.
 ๕.๒.๒ ขอความเห็นชอบ และข้ึนทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยชุดใหม่ จากทะเบียน

รายชื่อเดิมที่เหลืออยู่ : รท.
 ๕.๒.๓ การคืนเลขหมายโทรศพัท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่ม

กรณีเป็นกลุ่มเลขหมายที่มีผู้ใช้บริการของบริษัท เดอะไวท์สเปซ จำกดั : จท.



 ๕.๒.๔ การคืนเลขหมายโทรศพัท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่ม
กรณีเป็นกลุ่มเลขหมายท่ีมีผู้ใช้บริการของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
จำกัด (มหาชน) : จท. 

 ๕.๒.๕ บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอรว์ิสเซส จำกดั ขออนุญาตให้ บริษัท เอก-ชัย
ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์
จำกัด และบริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ใช้เลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๑๒ ร่วมกัน : จท.  

๕.๒.๖ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลานำส่งรายงาน
บัญชีแยกประเภทในกจิการโทรคมนาคมของปีบัญชี ๒๕๖๐ : นท.

๕.๒.๗ ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง ข้อกำหนดด้านวิชาชีพวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม : ปท.๑

๕.๒.๘ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม : ปท.๑ 

๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
๕.๓.๑ การกำหนดท่าทีเบ้ืองต้นสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค

ว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย
(JTC) ครั้งที่ ๓๓ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ 
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., 
คกก.ร่วมทางเทคนิคฯ, คภ.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ




