
            ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๐
วนัพุธท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

   รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน
                  รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังท่ี ๑๗/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ : มท., ทท., คท.
๔.๒ รายงานผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ : รท.
๔.๓ รายงานการมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการโทรคมนาคม

แทน กสทช. ต้ังแต่วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ : มท.
๔.๔ รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการใช้งานคล่ืนความถ่ี ย่านความถ่ี ๒๓๑๐ – 

๒๓๗๐ MHz ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : คณะทำงานเพื่อติดตามและ
ตรวจสอบฯ, ปท.๑

๔.๕ รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๐ : วส.

             ๔.๖     การดำเนินคดีปกครองคดีหมายเลขดำที่ อร. ๒๘๘/๒๕๖๐ : มส.
๔.๗   รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบ

  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ : คส.
๔.๘ รายงานผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น

เลขหมายสวยครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ : จท. 
๔.๙ รายงานผลการดำเนินการตามแผนรองรับเพ่ือคุ้มครองผู้ใช้บริการภายหลัง

การส่งมอบการให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานในพ้ืนที่เขตโทรศัพท์นครหลวง
ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด 
(มหาชน) : ปท.๑

๔.๑๐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รายงานผลกรณีเกิดเหตุอุทกภัย
ในพื้นทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ : ปท.๑ 

๔.๑๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 
๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ : ปส.๑

๔.๑๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่
๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑



๔.๑๓ การเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่องรายการ
โทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police TV) : ปส.๒

๔.๑๔ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
ช่องรายการไทยรัฐทีวี : ปส.๒

ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา
๕.๑   เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : มส.
๕.๑.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลอง

ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได้รับใบอนุญาตมากกว่า
๑ สถานีข้ึนไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๐) : ปส.๑

๕.๑.๓ การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้รับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ จำนวน ๑๓ สถานี : ปส.๑

๕.๑.๔ พิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ กรณีไม่อนุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้รับการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
จำนวน ๒ สถานี : ปส.๑  

๕.๑.๕ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
จำนวน ๖ หน่วยงาน : ปส.๑

๕.๑.๖ การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาตของ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
 จำกัด : ปส.๒

๕.๑.๗ การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาตของ บริษัท แบงคอก บิสสิเนส
บรอดแคสต้ิง จำกัด : ปส.๒

๕.๑.๘ การอนุญาตให้บริษัท บางละมุงเคเบ้ิลทีวี จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จำนวน ๖ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๙ การอนุญาตให้บริษัท สันติภาพ มีเดีย จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการอีสานบ้านเฮา
(E-SAN BANHOUW) : ปส.๒

๕.๑.๑๐ การอนุญาตให้บริษัท บางกอก ทาว์น จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการสถานีโทรทัศน์
เกษตรนิวส์ : ปส.๒

๕.๑.๑๑ การอนุญาตให้บริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ People TV : ปส.๒

๕.๑.๑๒ การอนุญาตให้บริษัท ลูกทุ่งแม็กซาโก้ จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการลูกทุ่งแม็กซาโก้
ทีวี : ปส.๒

๕.๑.๑๓ การอนุญาตให้บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด ประกอบ
กิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก
ของช่องรายการ 4050 Channel : ปส.๒ 

๕.๑.๑๔ การอนุญาตให้บริษัท เอซี เทเลวิชั่น จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ Five Channel : ปส.๒



๕.๑.๑๕ การอนุญาตให้บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปร์ดักชั่น จำกัด ประกอบกิจการ
เพื่อให้บริการโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จำนวน
๒ ช่องรายการ : ปส.๒ 

๕.๑.๑๖ การอนุญาตให้บริษัท เอส อาร์ เค มัลดิมีเดีย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีย่ืนขอเป็น
คร้ังแรก ช่องรายการ T Variety : ปส.๒

๕.๑.๑๗ การอนุญาตให้บริษัท ขอนแก่นเคเบ้ิลเน็ทเวิร์ค จำกัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีย่ืนขอ
เป็นครั้งแรก ช่องรายการ K1 : ปส.๒

๕.๑.๑๘ การอนุญาตให้บริษัท เอสที เซกเมนต์ จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณทีี่ยื่นขอเป็นคร้ังแรก
ช่องรายการทีวีบ้านบ้าน (BaanBaan TV) : ปส.๒

๕.๑.๑๙ การอนุญาตให้บริษัท วทิยุโทรทัศน์ดาวเทียม จำกัด ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับชาติ : ปส.๓ 

๕.๑.๒๐ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี ระดับ
ท้องถ่ิน ของห้างหุ้นส่วนจำกดั สวุรรณภูมิเคเบ้ิลที.วี : ปส.๓

๕.๑.๒๑ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอ.เอ็ม. : ทส.

๕.๑.๒๒ การขยายระยะเวลาการยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานี
วิทยกุระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีในสังกัดสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ : ทส. 

๕.๑.๒๓ รายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ทีจ่ัดให้มีบริการล่ามภาษามือ 
คำบรรยายแทนเสียงหรือเสียงบรรยายภาพ ปี ๒๕๕๙  ตาม ประกาศ กสทช. 
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้
และใช้ประโยชน์จากรายการของกจิการโทรทัศน์ ของผู้ประกอบการ
ทีวดีิจิตอล : บส.

                                    ๕.๑.๒๔ แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณี บริษัท ป๊อป ทวีี จำกัด ขอยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ช่องรายการ POP TV : บส.

๕.๑.๒๕ ร้องเรียน กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกดั ยกเลิกการให้บริการ
ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง
จำกัด : บส.

๕.๑.๒๖ ร้องเรียน กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกดั ยกเลิกการให้บริการ
แพ็กเกจ BPL บนกล่องรับสัญญาณดาวเทียม Sun Box ของบริษัท ไลฟ์สตาร์ 
จำกัด : บส.

๕.๑.๒๗ กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับคำส่ัง
เตือนทางปกครองของ บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด ช่องรายการ Bright TV : บส.

๕.๑.๒๘ กรณีกองทพับก สถานีวทิยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : บส.



๕.๑.๒๙ การพจิารณา กรณี บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ฝ่าฝืนคำสั่งระงับ
การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : บส.

๕.๑.๓๐ ข้อร้องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ๔ สถานีของบริษัท แฟมิล่ีเรดิโอ จำกัด 
ไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เสด็จสวรรคต : ผส.

๕.๑.๓๑ การยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทวิน เรดิโอ สถานีทวิน เรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๓๖๖ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง : ปส.๑

๕.๑.๓๒ การยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจำกัด
โฮม แมส มีเดีย สถานีโฮมเรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๓๑๙ ภายหลัง
อายใุบอนุญาตสิ้นสุดลง : ปส.๑

๕.๑.๓๓ การพจิารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงที่ยื่นคำขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาต
สิ้นสุดลง : ปส.๑

๕.๑.๓๔ การพจิารณาคำร้องขอจัดต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงปริยัติสัมพันธ์ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยกุระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ : ปส.๑

๕.๑.๓๕ การพจิารณาสทิธิการยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ตาม ข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ : ปส.๑

๕.๑.๓๖ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
จำนวน ๗ หน่วยงาน และขยายระยะเวลาเสนอผังรายการหลัก
ประจำปี ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท. จำกัด 
(มหาชน) : ปส.๑ 

๕.๑.๓๗ การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาตของ บริษัท ทีวี ท็อปน็อต
โปรดกัชั่น จำกัด : ปส.๒

๕.๑.๓๘ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด
จากชื่อช่องรายการ นิวทวีี (NEW TV) เป็นชื่อช่องรายการ นิว 18
 (NEW 18) : ปส.๒

๕.๑.๓๙ การอนุญาตให้บริษัท เอเชียน สตอร่ี (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกจิการ
เพื่อให้บริการโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีที่ยื่นขอ
เป็นครั้งแรก ของช่องรายการ KWAVE : ปส.๒

๕.๑.๔๐ การอนุญาตให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณทีี่ยื่นขอเป็นคร้ังแรก
ช่องรายการ tvN : ปส.๒

๕.๑.๔๑ การอนุญาตให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จำนวน ๗ ช่องรายการ : ปส.๒



๕.๑.๔๒ การอนุญาตให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จำนวน ๒๑ ช่องรายการ
: ปส.๒

๕.๑.๔๓ การอนุญาตให้องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกจิการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่หน่ึง ช่องรายการสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส : ปส.๒

๕.๑.๔๔ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี
ระดับท้องถ่ินของห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟนอิเล็กทรอนิกส์ : ปส.๓

๕.๑.๔๕ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
ระดับท้องถ่ินของบริษัท อินเตอร์ โมบาย ท๊อป เซอร์วิส จำกัด : ปส.๓

๕.๑.๔๖ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี
ระดับท้องถ่ินของบริษัท พีทวีี สีชัง เคเบิล จำกดั : ปส.๓

๕.๑.๔๗ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
ระดับชาติของบริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) : ปส.๓

๕.๑.๔๘ การอนุญาตให้บริษัท เอส ซี เคเบ้ิล เน็ตเวิร์ค จำกดั (เดิมชื่อ บริษัท ซุปเปอร์
เซ็ง จำกดั) ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับชาติ : ปส.๓

๕.๑.๔๙ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : ทส.

๕.๑.๕๐ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกจิการโทรทัศน์
(ฉบับที่ ๓) : นส.

๕.๑.๕๑ ชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบ้ิลทีวีประเทศไทย ขอให้ทบทวนเร่ืองการชำระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ : นส.

๕.๑.๕๒ การแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ
พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก กรณี บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ขอให้พิจารณา
แนวทางในการดำเนินการ กรณีการออกอากาศรายการ ในลักษณะที่จัดให้มี
ข้อความหรือข้อมูล ซ่ึงมีขนาดพ้ืนที่รวมกันเกินหน่ึงในแปดของขนาดพ้ืนที่
หน้าจอโทรทศัน์ : บส.

๕.๑.๕๓ กรมประชาสัมพันธ์ขอปรับแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ในระบบแอนะล็อกของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย : จส.

๕.๑.๕๔ แนวทางการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
บริการสาธารณะ ของกรมประชาสัมพันธ์ ช่องรายการสถานีโทรทัศน์
ภาคภาษาอังกฤษ NBT World : ปส.๒ 



๕.๒  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม
เรือ่งค้างการพิจารณา
๕.๒.๑ ประธาน กทค. มีบัญชาให้เสนอต่อที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณาทบทวนมติ 

กทค. คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระเบียบ วาระท่ี ๔.๑๗
 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานกำกับดูแล และติดตาม

การดำเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให้แก่ผู้ใช้บริการ กรณีการสิ้นสุด
การอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี : คณะทำงาน
กำกับดูแลฯ, รท.

๕.๒.๒ ขอบเขตการได้รับอนุญาตเพ่ือให้บริการบนคล่ืนความถ่ี ย่านความถ่ี ๒๓๑๐ – 
๒๓๗๐ MHz ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : คณะทำงานเพื่อติดตาม
และตรวจสอบฯ, ปท.๑

เรื่องเสนอใหม่
๕.๒.๓ บมจ. กสท โทรคมนาคม คัดค้านมติ กสทช. ต่อแนวทางการใช้คลื่นความถ่ี

สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile 
Telecommunications – IMT) และระบบคมนาคมขนส่งทางราง 
ยา่นความถ่ี ๘๐๐/๙๐๐ MHz : คภ.

๕.๒.๔ การปรับปรุงข้อเสนอการใชโ้ครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่นที่ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกดั
(มหาชน) : ชท. 

๕.๒.๕ นายธีระพงค์ สรรพอาษา ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
กรณีประสบปัญหาถูกคิดข้อมูลการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
ผดิพลาด : รท.

๕.๒.๖ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการ
วิทยุสมัครเล่นและความถ่ีภาคประชาชนชุดใหม่แทนชุดเดิมท่ีหมดวาระ : คท.

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

๕.๒.๘ การพจิารณาผ่อนผันชำระเงินประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๙๐๐ MHz : ปท.๑
๕.๒.๙ บริษัท เอ็มคอนซัลท์ เอเชีย จำกัด ขอยุติการให้บริการภายใต้ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง : ปท.๒
๕.๒.๑๐ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพทส์ำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่เพ่ิมเติม : จท.
๕.๒.๑๑ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกดั ขอปรับเปลี่ยนการขอรับจัดสรร

เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพและ
ปริมณฑลเพิ่มเติม : จท.

๕.๒.๑๒ แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับงาน
ดา้นเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคมประเภทเลขรหัสโครงข่าย (Mobile
Network Code : MNC) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเป็นการชั่วคราว : จท.



๕.๒.๑๓ การขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคม (Mobile Network Code : MNC) สำหรับใช้งานกับระบบสื่อสาร
ในภารกจิป้องกันเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ (PPDR) ของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ : จท

๕.๒.๑๔ นายสรวิศ นันทพัฒน์พิทยา ร้องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกดั 
กรณีประสบปัญหาไม่ได้รับการให้บริการตามที่โฆษณาไว้ : รท.

๕.๒.๑๕ นายประสาน บรรจงปรุ ร้องเรียนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรณี
ประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐานผิดพลาด : รท.

๕.๒.๑๖ ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการลงทะเบียนเพ่ือขอรับรหัสประจำตัว
ผู้ขอรับจัดสรรคล่ืนความถ่ี ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีเพื่อกิจการวิทยุคมนาคม ตามบทเฉพาะกาล 
ข้อ ๒๕.๑ : คท. 

๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
เรื่องค้างการพิจารณา
๕.๓.๑ โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ : พย.
เรื่องเสนอใหม่
๕.๓.๒ การจัดทำแผนการประชุม กสทช. ประจำปี ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนมกราคม – 

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) : ปบ.
๕.๓.๓ การพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย เพื ่อจัดทำสื ่อ

ประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง และสนับสนุนงบประมาณ
โครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา : ยย., กบ.

๕.๓.๔ การอนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปี ๒๕๕๙ : ยย.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ


