
       
      ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๑ 

วันอังคารท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห/องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ/งให/ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ  
 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินการไกล�เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนตุลาคม 
   ๒๕๖๑ : รท. 
 ๔.๒ รายงานการมอบอํานาจช�วงให�ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด�านกิจการโทรคมนาคมแทน  
   กสทช. ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : มท. 
 ๔.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ : คส. 
 ๔.๔ สถิติเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 ต้ังแต� พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ถึงตุลาคม ๒๕๖๑ : กส. 
 ๔.๕ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด แจ�งยกเลิกข�อเสนอการคํานวณการนําส�งรายได�ตามมาตรการ

คุ�มครองผู�ใช�บริการ : คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส�งรายได�แผ�นดินฯ, นท. 
 ๔.๖ การยกเลิกการทําการตลาดบริการ VoIP ภายใต�ชื่อ True Nettalk ของบริษัท ทรู 
   อินเทอร2เน็ต คอร2ปอเรชั่น จํากัด : ปท.๑  
 ๔.๗ การร�องเรียนเก่ียวกับมาตรการปKองกันซิมดับและระยะเวลาการคุ�มครองผู�ใช�บริการ 
   ในคลื่นความถ่ีย�าน ๑๘๐๐ MHz และ ๘๕๐ MHz ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
   คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) : ปท.๑ 
 ๔.๘ การแจ�งเปลี่ยนผู�อํานวยการสถานีของ บริษัท ดีทีวี เซอร2วิส จํากัด ช�องรายการ 
                               D-Channel : ปส.๒ 
 ๔.๙ การแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลของบริษัท สมิหลา เคเบ้ิลทีวี จํากัด : ปส.๓ 
 ๔.๑๐ การแจ�งเพ่ิมเติมกรรมการของบริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร2ค จํากัด : ปส.๓  
 ๔.๑๑ ร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส2 กรุ[ป จํากัด ยกเว�นค�าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ 
   หลังจากยกเลิกการใช�บริการ (เลขท่ี ๑๑๔/๒๕๖๐) : บส. 
 ๔.๑๒ ร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส2 กรุ[ป จํากัด ยกเลิกการใช�บริการ True Visions  

พร�อมยกเว�นการเรียกเก็บค�าปรับกรณียกเลิกการใช�บริการก�อนครบกําหนดสัญญา ๑ ป_ 
(เลขท่ี ๔๖/๒๕๖๑) : บส. 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด/านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ กรณี บริษัท โมโน บรอดคาซท2 จํากัด ช�องรายการ โมโน ทเวนต้ีไนน2 
       (Mono 29) โฆษณาผลิตภัณฑ2เครื่องสําอาง ท่ีเข�าข�ายการกระทําท่ีเปdน 
       การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 : บส. 
    ๕.๑.๒ กรณี บริษัท ดีมีเตอร2 คอร2ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ N-EXT Music 
       โฆษณาผลิตภัณฑ2สุขภาพ ท่ีเข�าข�ายการกระทําท่ีเปdนการเอาเปรียบผู�บริโภค 
       ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 : บส. 
    ๕.๑.๓ กรณี บริษัท อาร2เอส จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ You Channel โฆษณา 
       ผลิตภัณฑ2สุขภาพ ท่ีเข�าข�ายการกระทําท่ีเปdนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน 
       กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 : บส. 
    ๕.๑.๔ กรณี ห�างหุ�นส�วนจํากัด ไลฟiสไตล2 เรดิโอ ๑๐๕.๓๕ สถานีวทิยุกระจายเสียง 
       ไลฟiสไตล2 เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๘๙.๐๐ MHz จังหวัดชลบุรี โฆษณาผลิตภัณฑ2 
       ยาและผลิตภัณฑ2เสริมอาหาร ท่ีเข�าข�ายการกระทําท่ีเปdนการเอาเปรียบ 
       ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 : บส.  
    ๕.๑.๕ กรณี บริษัท กรุงเทพโทรทัศน2และวิทยุ จํากัด ช�องรายการ 7 HD โฆษณา 
       ผลิตภัณฑ2เครื่องสําอาง ท่ีเข�าข�ายการกระทําท่ีเปdนการเอาเปรียบผู�บริโภค 
       ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 : บส. 
    ๕.๑.๖ ร�องเรียน กรณีขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบบริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร2ม 
       จํากัด เนื่องจากมีการต้ังค�าช�องรายการ TV Market/SAT ให�เปdนช�องเริ่มต�น 
       ในกล�องรับสัญญาณดาวเทียม IPM (เลขท่ี ๓๘/๒๕๖๑) : บส. 
    ๕.๑.๗ ร�องเรียนกรณี ขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ2 
       ชาเจสันวินเตอร2 (Jason Winter) ของช�องรายการ Chic Station  
       มีการโฆษณาอวดอ�างสรรพคุณเกินจริง (เลขท่ี ๒๖๒/๒๕๕๙) : บส.  
    ๕.๑.๘ กรณี บริษัท พีเอสไอ สาระดี จํากัด ช�องรายการ PSI สาระดี โฆษณาผลิตภัณฑ2 

เคร่ืองสําอาง ท่ีเข�าข�ายการกระทําท่ีเปdนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และกิจการโทรทัศน2 : บส. 

    ๕.๑.๙ กรณี บริษัท กานต2มณี เน็ตเวิร2ค จํากัด ช�องรายการ KM CHANNEL 
โฆษณาผลิตภัณฑ2สุขภาพ ท่ีอาจเข�าข�ายการกระทําท่ีเปdนการเอาเปรียบผู�บริโภค            
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 : บส. 

    ๕.๑.๑๐ กรณี บริษัท เสยีงประชาชนไทย จํากัด ช�องรายการ 13 สยามไทย โฆษณาผลิตภัณฑ2
อาหารท่ีอาจเข�าข�ายการกระทําท่ีเปdนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน2 : บส. 

    ๕.๑.๑๑ กรณี บริษัท โรส เอ็นเตอร2เทนเม�น คอร2ปอเรชั่น จํากัด ช�องรายการ 4050  
       Channel  โฆษณาผลิตภัณฑ2เสริมอาหารท่ีอาจเข�าข�ายการกระทําท่ีเปdนการ             

เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 : บส. 
    ๕.๑.๑๒ บริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จํากัด ช�องรายการ อีสานทีวี โฆษณาผลิตภัณฑ2อาหาร               

ท่ีอาจเข�าข�ายการกระทําท่ีเปdนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน2 : บส. 

 
 
 



 
 
    ๕.๑.๑๓ บริษัท เอส อาร2 เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ HIT Variety โฆษณา

ผลิตภัณฑ2สุขภาพ ท่ีเข�าข�ายการกระทําท่ีเปdนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 : บส. 

    ๕.๑.๑๔ พิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของห�างหุ�นส�วนจํากัด สไมล2เรดิโอ 
       หนองบัวลําภู จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑ 
    ๕.๑.๑๕ พิจารณาคําขอให�พิจารณาใหม� กรณีไม�อนุมัติให�สมาชิกสมาคมสมัชชามวลชน 
       เพ่ือความม่ันคง เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

จํานวน ๔๕ สถานี : ปส.๑ 
    ๕.๑.๑๖ การพิจารณาคําขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสถานี

วิทยุกระจายเสียงในเครือข�ายสมาคมผู�สื่อข�าวสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา  
       (หลวงปูxแอ[ว สุธมฺมปาโล) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๑๗ การอนุญาตให�บริษัท ซุปเปอร2 บรอดแบนด2 เน็ทเวอร2ค จํากัด ประกอบกิจการ 
       เพ่ือให�บริการโทรทัศน2ท่ีไม�ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
       จํานวน ๗ ช�องรายการ : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๘ การอนุญาตให�บริษัท บันนี่ เวนเจอร2 จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน2 
       ท่ีไม�ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ Playboy TV : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๙ การอนุญาตให�บริษัท เอบีทีวี มีเดีย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน2 
       ท่ีไม�ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ Choice TV : ปส.๒ 
    ๕.๑.๒๐ การอนุญาตให�บริษัท เน็กซ2 สเตป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน2 
       ท่ีไม�ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๘ ช�องรายการ : ปส.๒ 
    ๕.๑.๒๑  การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน2 เพ่ือให�บริการ           
                                                  โทรทัศน2สําหรับกิจการท่ีไม�ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ทรู วิชั่นส2 กรุ[ป จํากัด     
                                                  จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.๒ 
    ๕.๑.๒๒ ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศของช�องรายการโทรทัศน2ท่ีไม�ใช�     

คลื่นความถ่ี ช�อง PEACE TV ในช�วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑ อาจมี 
เนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

๕.๑.๒๓ ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศรายการ "สปริงนิวส2 อาสาคลายทุกข2" 
เม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทางช�องรายการโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช�องสถานีโทรทัศน2สปริงนิวส2 (ช�อง ๑๙) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

๕.๑.๒๔ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๑๓/๒๕๖๑ ระหว�างบริษัท เน็ตเวิร2ค 
เคเบ้ิลทีวี จํากัด (ผู�ฟKองคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟKองคดีท่ี ๑) และสํานักงาน กสทช. 
(ผู�ถูกฟKองคดีท่ี ๒) : มส. 

 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด/านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ การยกเลิกและรับรองให�ทําหน�าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล�นควบคุมข�าย 
       ประจําจังหวัดชัยภูมิ : คท.  
    ๕.๒.๒ บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ 
       ระหว�างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเป}ลที 
       บรอดแบนด2 จํากัด (มหาชน) : ชท.  
 
 
 
 



 
 
    ๕.๒.๓ บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ 
       ระหว�างบริษัท ทริปเป}ลที บรอดแบนด2 จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
       กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) : ชท.  

๕.๒.๔ นายนฤนาท เอ้ือบุญกุล ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบป�ญหา
ไม�สามารถใช�บริการอินเทอร2เน็ตผ�านโทรศัพท2เคลื่อนท่ีได�ตามท่ีโฆษณาไว� : รท. 

 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ การครบกําหนดวาระของกรรมการตรวจสอบภายใน 
       (พลเอก กมล แสนอิสระ ประธานกรรมการฯ) : ภบ. 
    ๕.๓.๒ ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด�วยการจําหน�ายหนี้ พ.ศ. .... และร�างหลักเกณฑ2 
       การบริหารจัดการหนี้ : นย.   
    ๕.๓.๓ การพิจารณาทบทวนอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ  
       ประเภทท่ี ๑ ประจําป_ ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค2มาตรา ๕๒ (๑)  
       แห�งพระราชบัญญัติองค2กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

การดําเนินการให�ประชาชนได�รับบริการด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 
และกิจการโทรคมนาคมอย�างท่ัวถึง และบริการสังคมตลอดจนส�งเสริมชุมชนและ
สนับสนุนผู�ประกอบกิจการบริการชุมชน ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ : ทบ. 

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


