
            ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คร้ังท่ี ๑๗/๒๕๖๐
วนัพุธท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

   รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๖/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน
                  รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังท่ี ๑๖/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ : คส.
๔.๒ รายงานผลการทดสอบการใช้งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให้เปล่ียนแปลง

การใช้งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ : ปส.๑
๔.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ : ปส.๑ 
๔.๔ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน : ภบ.
๔.๕ ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ "สปริงนิวส์ อาสาคลายทกุข์"   

                   เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
ช่องสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ (ช่อง ๑๙) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๔.๖ ผลการตรวจสอบพฤติกรรมการให้บริการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : ดท.
๔.๗ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด รายงานผลกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร : ปท.๑
๔.๘ รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ภายหลังศาลล้มละลายกลาง

มีคำพิพากษาให้ล้มละลาย : ปท.๑ 
๔.๙ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดท่ีเก่ียวข้องภายหลังการควบรวมกิจการ

ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ซุปเปอร์บรอดแบนด์
เน็ทเวอรค์ จำกัด สำหรับไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ : วท.

๔.๑๐ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ : ปส.๑ 

ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา
๕.๑   เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ การพจิารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลอง   

                                                     ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคำขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง :     
                                                     ปส.๑

๕.๑.๒ การพจิารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑ 



๕.๑.๓ การอนุญาตให้มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา ประกอบกิจการเพ่ือให้บรกิาร    
                                                     โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ DDTV ดีดีทีวี : ปส.๒

๕.๑.๔ การอนุญาตให้บริษัท เจีย เจีย มีเดีย จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ          
                                                     โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีที่ยื่นขอเป็นคร้ังแรก          
                                                     ช่องรายการ Living Mall : ปส.๒

๕.๑.๕ การอนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์
ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการสถานีโทรทัศน์สันติสุข : ปส.๒

๕.๑.๖ การอนุญาตให้บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จำนวน ๗ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๗ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ (บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด) : มส.

๕.๑.๘ ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบละครเร่ือง "Club Friday Celeb's Stories"    
                                                     ตอนความสุข มีเน้ือหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน : ผส.

๕.๑.๙ ข้อร้องเรียนกรณีการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ "The Face Men     
                                                     Thailand" ไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน กสทช. เร่ือง แนวทางการจัดระดับ   

            ความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์        
                                                     การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.     
                                                     ๒๕๕๖ : ผส.

๕.๑.๑๐ การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี : นส.
๕.๑.๑๑ การอนุญาตให้บริษัท เอส แอนด์ ซี คอมมิวนิเคช่ัน 2001 จำกัด ประกอบ

กิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก
ช่องรายการ HOT LINE NEWS : ปส.๒ 

๕.๑.๑๒ การอนุญาตให้บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้
บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ
สถานี NEWS 1 : ปส.๒ 

๕.๑.๑๓ การอนุญาตให้บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกดั ประกอบ
กิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก
กรณีที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก จำนวน ๕ ช่องรายการ : ปส.๒ 

๕.๑.๑๔ การอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกดั ด่านช้าง เน็ทเวิอร์ค ประกอบกิจการ
เพื่อให้บริการโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช่องรายการ DCTV : ปส.๒ 

๕.๑.๑๕ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จำนวน ๒ ช่องรายการ : ปส.๒ 

๕.๑.๑๖ บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกดั ขอยกเลกิใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์
สำหรับกิจการท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี ช่องรายการ GANG CARTOON CHANNEL : ปส.๒

๕.๑.๑๗ พิจารณาไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี : ปส.๒ 



๕.๑.๑๘ เพิกถอนใบอนุญาต กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี : ปส.๒
๕.๑.๑๙ การขอพักการให้บริการชั่วคราวของบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค    

                                                     จำกดั : ปส.๓
๕.๑.๒๐ แนวทางในการนำคา่ใชจ้่ายจากการทำตามประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่

กิจการโทรทัศน์ที่ให้บรกิารเป็นการทั่วไปมาลดหย่อนการนำส่งเงินตาม
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ : ชส.

๕.๑.๒๑ การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและกำกับการแข่งขัน
ดา้นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การกำกับดูแลกันเอง : มส.

๕.๒  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด้านกิจการโทรคมนาคม
๕.๒.๑ การแก้ไขข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับ

โครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) : ชท.
๕.๒.๒ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.พิษณุโลก๒-สฟ.แม่สอด 

ระหว่างการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท เอแอลที เทเลคอม
จำกัด (มหาชน) : ชท.

๕.๒.๓ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง และบริษัท
ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด : ชท. 

๕.๒.๔ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด : ชท. 

๕.๒.๕ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๑
ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์
จำกัด (มหาชน) : ชท.

๕.๒.๖ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๒
ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน
จำกัด (มหาชน) : ชท. 

๕.๒.๗ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๑
ระหว่างบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกดั (มหาชน) และบริษัท
ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด : ชท. 

๕.๒.๘ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๕
ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท
ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด : ชท. 

๕.๒.๙ การจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นข้ันกลาง และ
ข้ันสูง : บท.

๕.๒.๑๐ รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานกำกับดูแลและติดตามการดำเนิน
การคืนเงินคงเหลือในระบบให้แก่ผู้ใช้บริการ กรณกีารสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีการดำเนินการ
คืนเงินคงเหลือในระบบให้แก่ผู้ใช้บริการบนคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz 
ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) : คณะทำงาน
กำกับดูแลฯ, รท.

๕.๒.๑๑ นางสาวอุษณีค์ กฤชาภัทร ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กรณี
ประสบปัญหาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการได้ : รท. 



๕.๒.๑๒ การพจิารณาให้ความเห็นชอบแบบสัญญาใช้บริการโทรศัพท์ของบริษัท
 กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน ๔ ฉบับ : มท.

๕.๒.๑๓ การให้ความเห็นชอบแบบสัญญาการให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์
เคลื่อนที่ MYworld ประเภทเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและค่าบริการ
ล่วงหน้า (Pre-Paid) และประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ภายหลัง (Post-Paid) ของบริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคช่ัน จำกัด : มท.

๕.๒.๑๔ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกดั ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพทท์ี่มีเลขหมายนำกลุ่ม ๔ หลัก ประเภทเลขหมายนำกลุ่ม ๑๘๐ x
สำหรับบริการเก็บเงินปลายทาง (Toll Free Service) เพิ่มเติม : จท.

๕.๒.๑๕ บริษัท ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกดั (มหาชน) ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก : จท.

๕.๒.๑๖ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก : จท.

๕.๒.๑๗ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) : นท., ปท.๑., ปท.๒ 

๕.๒.๑๘ ขอเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เก่ียวกับการจัดการ
และบริหารองค์กร ค่าใช้สอย รายการค่าภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นรายจ่าย
เกี่ยวกับครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ : ทท., 

๕.๒.๑๙ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับเคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ท่ีใช้ติดต้ัง
ในรถยนต์ (Vehicle Radar) จำนวน ๒ ฉบับ : ทท., คภ., คท.

๕.๒.๒๐ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาต
และกำกับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถ่ีภาคประชาชน 
(Citizen Band : CB) และประกาศท่ีเก่ียวข้อง จำนวน ๔  ฉบับ : คท., ทท., คภ.

๕.๒.๒๑ การให้ความเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
ภายในประเทศของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จำกดั (มหาชน) : มท.

๕.๒.๒๒ การพจิารณาข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่าย
เสมือนของ บริษัท ทโีอที จำกัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท.

๕.๒.๒๓ การพจิารณาการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค
ไตรเน็ต จำกดั บริษัท ทรู มฟู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมวินิเคชั่น จำกัด
และบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ตามแนวทางมติ กทค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ : จท.

๕.๒.๒๔ แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตให้กับ
ผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยูใ่นพื้นที่ของการดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบ : ถท.

๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
๕.๓.๑  แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักงาน กสทช.

 (ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๑) : ภบ.
๕.๓.๒  การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๐ : ยย.



๕.๓.๓ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยคุมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคม
ท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. ๒๔๙๘ : ทท., ทส., คภ., คท.

๕.๔ เร่ืองค้างการพิจารณา
๕.๔.๑ ร่างระเบียบ กสทช. วา่ด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. .... : นย.
๕.๔.๒ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการให้บริการไลน์โมบาย

 (Line Mobile) : มท.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ


