
       
      ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
คร้ังท่ี ๒๓/๒๕๖๑ 

วันพุธท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห.องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
  ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ วันอังคารท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑, 
  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ วันอังคารท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติหน+าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงาน 
   ภายในของสํานักงาน กสทช. ระหว2างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ – เดือนตุลาคม ๒๕๖๑  
   : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ, นย. 
 ๔.๒ รายงานผลการทดสอบการใช+งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให+เปลี่ยนแปลง 
   การใช+งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน ๓ สถานี) : ปส.๑  
 ๔.๓ การต2ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว2างวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
   ถึงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ : ปส.๑  
 ๔.๔ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ, ภบ. 
 ๔.๕ ร+องเรียน กรณีขอให+บริษัท ทรู วิชั่นสA กรุBป จํากัด คืนเงินค2าอุปกรณAท่ีได+จ2ายไปแล+ว 
   พร+อมท้ังมีหนังสือชี้แจง (เลขท่ี ๒๕/๒๕๖๑) : บส.  
 ๔.๖ ร+องเรียน กรณีให+บริษัท ทรู วิชั่นสA กรุBป จํากัด ตรวจสอบการคิดค2าบริการสัญญา 
   เคเบิลทีวี True Visions ระหว2างลูกค+าใหม2และลูกค+าเก2าอย2างไม2เปNนธรรมรวมท้ัง 
   เม่ือฝนตกพบปQญหาสัญญาณไม2เสถียร (เลขท่ี ๑๖/๒๕๖๑) : บส.  
 ๔.๗ ร+องเรียน กรณีขอให+บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด ส2งกล2องรับสัญญาณดาวเทียม 
   ท่ีสามารถรับชมฟุตบอลพรีเมียรAลีกได+ (เลขท่ี ๑๑๕/๒๕๕๙) : บส.  

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ ร2างประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดเพดานอัตราสูงสุดสําหรับค2าดําเนินการ 
       วัดการแพร2แปลกปลอมของสถานี ภายหลังการรับฟQงความคิดเห็นสาธารณะ  
       : ปส.๑., รส.  
    ๕.๑.๒ การต2ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู+ทดลอง 
       ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได+รับใบอนุญาตมากกว2า 
       ๑ สถานีข้ึนไป (ข+อมูล ณ วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) : ปส.๑  
 
 



 
 
    ๕.๑.๓ การพิจารณาคําร+องขอเปลี่ยนแปลงข+อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได+รับ 
       อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๕ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๔ การอนุญาตให+บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิรAค จํากัด ประกอบกิจการ 
       เพ่ือให+บริการโทรทัศนAท่ีไม2ใช+คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช2องรายการ 
       MSS CHANNEL : ปส.๒  
    ๕.๑.๕ การอนุญาตให+บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด  ประกอบกิจการเพ่ือให+บริการ 
       โทรทัศนAท่ีไม2ใช+คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอครั้งแรก ช2องรายการ 
       Miao Mi : ปส.๒  
    ๕.๑.๖ การอนุญาตให+บริษัท ไฮ ช็อปปabง ทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให+บริการโทรทัศนA 
       ท่ีไม2ใช+คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช2องรายการ ไฮ ช็อปปabง ทีวี : ปส.๒ 
    ๕.๑.๗ กรมประชาสัมพันธA ขอย+ายท่ีต้ังเสาส2งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       แห2งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถ่ี ๑๐๐.๒๕ MHz  
       และระบบ เอ.เอ็ม. ความถ่ี ๘๖๔ KHz : ปส.๓. 
    ๕.๑.๘ ข+อร+องเรียนกรณีขอให+ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของละคร 
       เรื่อง “วิมานจอเงิน” ทางช2องรายการโทรทัศนAภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
       ช2อง One (ช2อง ๓๑) : ผส. 
    ๕.๑.๙ ข+อร+องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศละครชุด (series) 
       เรื่อง “เด็กใหม2” ทางช2องรายการโทรทัศนAภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
       ช2อง GMM25 (ช2อง ๒๕) อาจมีเนื้อหาไม2เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๑๐ ข+อร+องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “The Mask Project A”  
       เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ทางช2องรายการโทรทัศนAภาคพ้ืนดินในระบบ 
       ดิจิตอล ช2อง เวิรAคพอยทA ทีวี (ช2อง ๒๓) อาจมีเนื้อหาไม2เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๑๑ ข+อร+องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “เรื่องเล2าเช+านี้” 
       เม่ือวันพุธท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางช2องรายการโทรทัศนAภาคพ้ืนดินในระบบ 
       ดิจิตอล ช2อง 3 HD (ช2อง ๓๓) อาจมีเนื้อหาไม2เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๑๒ ข+อร+องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ I Can See Your Voice Thailand 
       นักร+องซ2อนแอบ เม่ือวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ทางช2องรายการโทรทัศนA 
       ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช2อง เวิรAคพอยทA ทีวี (ช2อง ๒๓) อาจมีเนื้อหา 
       ไม2เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๑๓ ข+อร+องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “The Daily Dose” เม่ือวันท่ี  
       ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทางช2องรายการโทรทัศนAภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
       ช2อง VOICE TV (ช2อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม2เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๑๔ ข+อร+องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุเพ่ือการเผยแพร2 
       พระพุทธศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม การบันเทิงคลื่นความถ่ี ๑๐๑.๗๕ MHz 
       ประเภทกิจการบริการสาธารณะ อาจไม2เปNนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข+อง : ผส.  
    ๕.๑.๑๕ ร+องเรียน ขอให+ตรวจสอบรายการ เรื่องของผมออกอากาศ ผ2านช2องรายการ 
       UMM TV โฆษณาอวดอ+างสรรพคุณเกินจริง (เลขท่ี ๗๙/๒๕๖๐), 
       (เลขท่ี ๕๑/๒๕๖๑) : บส. 
    ๕.๑.๑๖ ร+องเรียน กรณีขอให+ตรวจสอบโฆษณาขายวัตถุมงคลตะกรุดเทพทันใจพร+อม 
       สร+อยรุ2นรวยทันทีท่ีออกอากาศผ2านสถานีวิทยุโทรทัศนAภาคพ้ืนดินในระบบ 
       ดิจิตอลช2อง Bright TV (เลขท่ี ๓๓/๒๕๖๑) : บส.  
   
 



 
 
    ๕.๑.๑๗ ร+องเรียน กรณีพนักงานของบริษัท ทรู วิชั่นสA กรุBป จํากัด หลอกให+สมัครใช+ 
       บริการทรู วิชั่นสA โดยผู+ร+องไม2ยินยอม (เลขท่ี ๘๒/๒๕๖๐) : บส. 
    ๕.๑.๑๘ ร+องเรียน กรณีขอให+บริษัท ทรู วิชั่นสA กรุBป จํากัด มีหนังสือชี้แจงกรณีเรียกเก็บ 
       ค2าบริการจาก TRUE VISIONS โดยท่ีไม2ได+สมัครใช+บริการ (เลขท่ี ๑๑๒/๒๕๖๐) : บส.  
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ บริษัท นิช โบรกเกอรA จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
       แบบท่ีหนึ่ง : ปท.๒ 
    ๕.๒.๒ ร2างประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช+อัตราค2าตอบแทนการเชื่อมต2อ 
       โครงข2ายโทรคมนาคมท่ีเปNนอัตราอ+างอิง : ชท.  
    ๕.๒.๓ สัญญาการเชื่อมต2อโครงข2ายโทรคมนาคม ระหว2างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ค จํากัด 
       และบริษัท โอทาโร เวิลดA คอรAปอเรชั่น จํากัด : ชท.   
    ๕.๒.๔ สัญญาการเชื่อมต2อโครงข2ายโทรคมนาคม ระหว2างบริษัท โอทาโร เวิลดA 
       คอรAปอเรชั่น จํากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท.  
    ๕.๒.๕ ข+อเสนอของประเทศไทยต2อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ2ระดับโลกว2าด+วย 
       วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟaก ครั้งท่ี ๔ (APG19-4)  
       : คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ2ระดับโลกฯ, คภ.  
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป� ๒๕๖๑ 
       : คณะทํางานจัดทํารายงานฯ, ยย. 
    ๕.๓.๒ แผนการตรวจสอบภายในประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๒ ของสํานักงาน กสทช.  
       (ม.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๒) : คณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ, ภบ.  
    ๕.๓.๓ การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําป� ๒๕๖๒ (ระหว2างเดือนมกราคม – 
       เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒) : ปบ.  
    ๕.๓.๔ การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยAสินทางปQญญา 
       ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนA และกิจการ 
       โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนAสาธารณะ : ทบ.  
    ๕.๓.๕ การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒ 
       ครั้งท่ี ๑ ประจําป� ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงคAมาตรา ๕๒ (๓) แห2งพระราชบัญญัติองคAกร 
       จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม การส2งเสริมและ 
       สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด+านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนA  
       กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศฯ : ทบ.  
 ๕.๔  เร่ืองค.างการพิจารณา 
    ๕.๔.๑ ร2างโครงสร+างสํานักงาน กสทช. : บย. 

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
    


