
  

    ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

     ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ 
  วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

    ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รบัรองรายงานการประชมุ กสทช. ครัง้ที ่๑๕/๒๕๖๑ วนัพธุที ่๘ สงิหาคม ๒๕๖๑ 
  ๒.๒ รบัรองรายงานการประชมุ กสทช. นดัพเิศษ ครัง้ที ่๓/๒๕๖๑ วนัพธุที ่๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดำเนินงาน 
   รายงานผลการดำเนนิงานตามมต ิกสทช. ครัง้ที ่๑๕/๒๕๖๑ วนัพธุที ่๘ สงิหาคม ๒๕๖๑   
   และรายงานผลการดำเนนิงานตามมต ิกสทช. นดัพเิศษ ครัง้ที ่๓/๒๕๖๑ วนัพธุที ่๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เรื่องเพื่อทราบ 

 ๔.๑  รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ : มท., ทท. 
 ๔.๒  รายงานผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
   ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : รท. 
 ๔.๓  การรายงานสถานะการใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ตามประกาศ กสทช.  
   เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๕๙ 
   และประจำปี ๒๕๖๐ : จท.  
 ๔.๔  รายงานสรปุผลการตรวจสอบและดำเนนิคดกีบัผูก้ระทำความผดิเกีย่วกบัการประกอบ 
   กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์ประจำเดอืนมถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๑ : คส. 
 ๔.๕  รายงานการเงินของสำนักงาน กสทช. สำหรับไตรมาส ๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
    ๒๕๖๑ : ลย. 
 ๔.๖  รายงานการประเมนิพฤตกิรรมและผลกระทบตอ่ตลาดทีเ่กีย่วขอ้งภายหลงัการควบรวม 
   กิจการระหว่างบริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ซิมโฟนี่ 
   คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ครั้งที่ ๕) : วท.  
 ๔.๗  สถติเิรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบักจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ถึงกรกฎาคม ๒๕๖๑ : กส. 
 ๔.๘  การตอ่อายกุารทดลองประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง ระหวา่งวนัที ่๑๑ กรกฎาคม 
   ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 ๔.๙ การตอ่อายกุารทดลองประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง ระหวา่งวนัที ่๑๘ กรกฎาคม  
   ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 ๔.๑๐ การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนของ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว  
   จำกัด : ปส.๒  
 ๔.๑๑  ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นที่มี 
   ค่าบริการใกล้เคียงกับโปรโมชั่นเดิมที่สมัครใช้บริการไว้โดยไม่ติดสัญญาพร้อม 
   ยกเว้นค่าบริการในวันที่ไม่สามารถรับชมได้ตามปกติ (เลขที่ ๑๒๙/๒๕๖๐) : บส. 



  

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ เรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาจากคณะอนกุรรมการกลัน่กรองงานของ กสทช.  
    ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
    ๕.๑.๑ รอ้งเรยีน กรณขีอใหบ้รษิทั ทร ูวชิัน่ส ์กรุป๊ จำกดั แกไ้ขปญัหาการเรยีกเกบ็ 
       ค่าบริการไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ (เลขที่ ๓/๒๕๖๑) : บส.  
    ๕.๑.๒ รอ้งเรยีน กรณขีอใหต้รวจสอบรายการแนะนำสนิคา้ Happy life สนิคา้ชดุ 
       OHM Iyara ถามฟ้า ปรึกษาดิน ออกอากาศทางช่องรายการสปริงนิวส์ 
       ลำดับช่องที่ ๑๙ มีการโฆษณาขายวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง มีเนื้อหา 
       รายการไม่เป็นความจริง (เลขที่ ๒๐/๒๕๖๑) : บส.  
    ๕.๑.๓ บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ช่องรายการ T Variety 
       โฆษณาผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ทีอ่าจเขา้ขา่ยการกระทำทีเ่ปน็การเอาเปรยีบ 
       ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส.  
    ๕.๑.๔ บรษิทั บล ูสกาย แชนแนล จำกดั ชอ่งรายการ ฟา้วนัใหม ่(FAH WON MAI) 
       โฆษณาผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ทีอ่าจเขา้ขา่ยการกระทำทีเ่ปน็การเอาเปรยีบ 
       ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส.  
    ๕.๑.๕ การฝา่ฝนืคำสัง่ทางปกครองของบรษิทั เดอะ คอรเ์ปอเรชัน่ ออฟไทยวชิัน่ จำกดั 

       ช่องรายการ เจเจ แชนแนล (JJ Channel) กรณีโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
       ที่ผิดกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) : บส.  

   ๕.๑.๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมเคิล มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง อาเซียน เรดิโอ  
    คลืน่ความถี ่๙๑.๕๐ เมกะเฮริตซ ์โฆษณาผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ทีอ่าจเขา้ขา่ย 
    การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
    กิจการโทรทัศน์ : บส. 
   ๕.๑.๗ กรณี บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จำกัด ช่องรายการ JKN DRAMAX โฆษณา 
    ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่อาจเข้าข่ายการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน 
    กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 
   ๕.๑.๘ กรณ ีบรษิทั เอสท ีเซกเมนต ์จำกดั ชอ่งรายการ ทวีบีา้นบา้น (BaanBaan TV) 
    โฆษณาผลติภณัฑส์ขุภาพ ทีอ่าจเขา้ขา่ยการกระทำทีเ่ปน็การเอาเปรยีบผูบ้รโิภค 
    ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 
   ๕.๑.๙ กรณี บริษัท เอช26 จำกัด ช่องรายการ GOOD TV โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
    ทีอ่าจเขา้ขา่ยการกระทำทีเ่ปน็การเอาเปรยีบผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสยีงและ 
    กิจการโทรทัศน์ : บส. 
   ๕.๑.๑๐  การแกไ้ของคป์ระกอบของคณะอนกุรรมการดา้นผงัรายการและเนือ้หารายการ 
    และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
    กิจการโทรทัศน์ : มส. 
   ๕.๑.๑๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ทีเอ 
       มีเดีย จำกัด สถานีแซ่บสเตชั่น รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๗๖ : ปส.๑ 

   ๕.๑.๑๒   การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลอง 
    ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า  
    ๑ สถานีขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) : ปส.๑ 



   ๕.๑.๑๓ การพจิารณาคำขอตอ่อายใุบอนญุาตทดลองประกอบกจิการของสมาคมสมชัชา 
    มวลชนเพือ่ความมัน่คง สถานวีทิยกุระจายเสยีงเซฟแฟมมลิี ่คลืน่สือ่รกั สายใย 
    ไออุ่น (รหัสสถานี ๐๑๕๔๐๐๕๐) : ปส.๑ 
   ๕.๑.๑๔ การพจิารณาคำขอตอ่อายใุบอนญุาตทดลองประกอบกจิการของหา้งหุน้สว่นจำกดั 
    สยามเรดโิอ สถานวีทิยกุระจายเสยีงสยามเรดโิอ (รหสัสถาน ี๐๗๕๒๐๑๒๒) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๑๕ พิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ 
       จากประเภทกจิการบรกิารชมุชน เปน็ประเภทกจิการบรกิารทางธรุกจิ : ปส.๑  
   ๕.๑.๑๖ การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ 
    อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จำนวน ๑๐ สถานี) : ปส.๑ 
   ๕.๑.๑๗ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของกรมประชาสัมพันธ์ ช่องรายการ 
    สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ : ปส.๒  
   ๕.๑.๑๘ การอนุญาตให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ 
    โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก 
    ช่องรายการ Love Nature HD : ปส.๒  
   ๕.๑.๑๙ การอนุญาตให้ มูลนิธิ ฮัมซะฮ์ ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ 
    ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก และยกเลิกใบอนุญาตประกอบ 
    กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการ 
    ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ ไทยมุสลิม (TMTV) : ปส.๒ 
   ๕.๑.๒๐ การมอบอำนาจให้มีคำสั่งระงับการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
    คลืน่ความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีง 
    และกจิการโทรทศัน ์พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหนว่ยงาน 
    ของรัฐในฐานะผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : ปส.๓ 

 ๕.๒  เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
   ด้านกิจการโทรคมนาคม 
   ๕.๒.๑ ยกเลิกการอนุญาตให้เป็นผู้จัดการอบรมและสอบหลักสูตรพนักงาน 
      วิทยุคมนาคมประจำเรือ : บท.  
    ๕.๒.๒ นายณรงค ์รวมกอ้นทอง ดำเนนิการแทนบรษิทั อนิเทลเลคท ์เซอรว์สิ จำกดั  
      ร้องเรียนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหา 
      โทรศัพท์พื้นฐานเสีย ไม่สามารถใช้งานได้ : รท.  
   ๕.๒.๓ นายชเูกยีรต ิศรทีองเสถยีร รอ้งเรยีนบรษิทั เรยีล มฟู จำกดั กรณปีระสบปญัหา 
      ถูกยึดเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ : รท. 
   ๕.๒.๔ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของบริษัท 
      ทริปเปิ้ล โอ อินโนเวชั่น จำกัด : ปท.๒ 
   ๕.๒.๕ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยื่นขอเพิ่มเติมขอบข่าย 
      ใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ : ทท. 



 ๕.๓  เรื่องการบริหารงานสำนักงาน กสทช. 
     ๕.๓.๑ การพิจารณาทบทวนอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ  
      ประเภทที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒(๓)  
      แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข 
      เพิม่เตมิ การสง่เสรมิและสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรดา้นกจิการกระจายเสยีง 
      กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน 
      การดำเนินการขององค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
      การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ 
      กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์ตามมตทิีป่ระชมุ กสทช. ครัง้ที ่๑๒/๒๕๖๑ 
      เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ : ทบ.    

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เรื่องอื่นๆ 

     

         

  


