
 
 

     ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห0องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ0งให0ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร) 
   ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒ : ปบ. 
  ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติหน4าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.  
    ระหว6างเดือนกันยายน ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑ : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ, ยย. 
  ๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติหน4าท่ีของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับ 
    การใช4และเชื่อมต6อโครงข6ายโทรคมนาคม ระหว6างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ : ชท. 
  ๔.๔ รายงานการมอบอํานาจช6วงให4ดําเนินคดีต6อศาลปกครองในด4านกิจการโทรคมนาคม 
    แทน กสทช. ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๓ คดี : มท. 
  ๔.๕ รายงานผลการเปรียบเทียบปรับของคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิด 
    ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท. 
 ๔.๖ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู4กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ 
   กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนA ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ : คส. 
 ๔.๗ รายงานผลการปฏิบัติหน4าท่ีของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช4กฎหมาย 
   ด4านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนA ระหว6างเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ – เดือนตุลาคม 
   ๒๕๖๑ : มส. 
 ๔.๘ รายงานผลการทดสอบการใช4งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให4เปลี่ยนแปลง 
   การใช4งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน ๙ สถานี) : ปส.๑ 
 ๔.๙ รายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัยและพัฒนา 
   กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนA และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนAสาธารณะ  
   ประจําปH ๒๕๖๑ : ทบ. 
 ๔.๑๐ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต4คณะกรรมการบริหารกองทุน 
   วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนA และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนA 
   สาธารณะ จํานวน ๓ คณะ ประจําไตรมาสท่ี ๔/๒๕๖๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ทบ. 
  ๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงผู4อํานวยการสถานีของผู4ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑ 
 
 



 
 
  ๔.๑๒ การต6ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว6างวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
    ถึงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ : ปส.๑ 
 ๔.๑๓ การต6ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว6างวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๒  
   ถึงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ : ปส.๑ 
 ๔.๑๔ การแจ4งเปลี่ยนแปลงผู4อํานวยการสถานีของบริษัท เอส อารA เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
   ช6องรายการ Maya Channel และ ช6องรายการ Hit Station : ปส.๒ 
 ๔.๑๕ การแจ4งเปลี่ยนแปลงข4อมูลของบริษัท ไทย แอดวานซA อินโนเวชั่น จํากัด (ชื่อเดิม บริษัท 
   ดีทีวี เซอรAวิส จํากัด) : ปส.๓ 
  ๔.๑๖ คําสั่งศาลปกครองระยอง คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๑๓/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขแดงท่ี 
    ๒๘๑/๒๕๖๑) ระหว6างบริษัท เน็ตเวิรAค เคเบ้ิลทีวี จํากัด ผู4ฟZองคดี กับ กสทช.  
    ผู4ถูกฟZองคดีท่ี ๑ และสํานักงาน กสทช. ผู4ถูกฟZองคดีท่ี ๒ : มส.  
 ๔.๑๗ คําสั่งจําหน6ายคดี คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๖๘/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๖๙/๒๕๖๑) 
   ระหว6าง ห4างหุ4นส6วนจํากัด พีที แอนดA พีเจ เรดิโอ (ผู4ฟZองคดี) กับ กสทช. (ผู4ถูกฟZองคดี) : มส. 
  ๔.๑๘ ผลการสํารวจการมีอุปกรณAรับชมรายการโทรทัศนAในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๑ : สส. 
 ๔.๑๙ การปรับปรุงอัตราค6าใช4บริการโครงข6ายโทรทัศนAภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ 
   องคAการกระจายเสียงและแพร6ภาพสาธารณะแห6งประเทศไทย : จส. 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด0านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
   ๕.๑.๑   การต6ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู4ทดลองประกอบ 
    กิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได4รับใบอนุญาตมากกว6า ๑ สถานีข้ึนไป 
    (ข4อมูล ณ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒) : ปส.๑ 
   ๕.๑.๒ การพิจารณาคําขอต6ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของวัดไทรงาม  
    สถานีวิทยุกระเสียงคลื่นพระธรรม นําชีวิต จิตแจ6มใส  
    (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๒๑๑) : ปส.๑ 
   ๕.๑.๓ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู4ทดลอง 
    ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
    (๘ สถานี) : ปส.๑ 
   ๕.๑.๔ การพิจารณาอนุญาตให4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช4คลื่นความถ่ีในกิจการ 
    กระจายเสียง เพ่ือการทดลองเป[นการชั่วคราว : ปส.๑ 
   ๕.๑.๕ สถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ วัดสองเขต ความถ่ี ๑๐๔.๐๐ MHz.  
    จ. สุพรรณบุรี ขอพักการออกอากาศชั่วคราว : ปส.๑ 
   ๕.๑.๖ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปH ๒๕๖๒ จํานวน ๒ หน6วยงาน : ปส.๑ 
    ๕.๑.๗ การอนุญาตให4บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให4บริการ 
      โทรทัศนAท่ีไม6ใช4คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๗ ช6องรายการ : ปส.๒  
   ๕.๑.๘ การอนุญาตให4บริษัท กานตAมณี เน็ตเวิรAค จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให4บริการ 
    โทรทัศนAท่ีไม6ใช4คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช6องรายการ Box Film : ปส.๒ 
    ๕.๑.๙ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช6องรายการ ZEE CLASSIC ของบริษัท เอเชีย ทูเดยA  
      (ประเทศไทย) จํากัด : ปส.๒  
 
 
 



 
 
    ๕.๑.๑๐ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช6องรายการของบริษัท ไทย แซทเทิลไลทA ทีวี จํากัด 
      จํานวน ๓ ช6องรายการ : ปส.๒ 
   ๕.๑.๑๑ การแจ4งเปลี่ยนแปลงข4อมูลผู4ได4รับอนุญาตของ บริษัท พีแอนดAพี ชาแนล จํากัด 
    ช6องรายการ People TV : ปส.๒ 
   ๕.๑.๑๒ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนA เพ่ือให4 
      บริการโทรทัศนAสําหรับกิจการท่ีไม6ใช4คลื่นความถ่ี ของบริษัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่ง 
      เน็ทเวิรAค จํากัด ช6องรายการ JKN : ปส.๒  
   ๕.๑.๑๓ การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนA  
    เพ่ือให4บริการโทรทัศนA สําหรับกิจการท่ีไม6ใช4คลื่นความถ่ี ของบริษัท  
    ลูกทุ6งแม็กซาโก4 จํากัด ช6องรายการ ลูกทุ6งแม็กซาโก4 ทีวี : ปส.๒ 
   ๕.๑.๑๔ การแจ4งเปลีย่นแปลงรายชื่อผู4ถือหุ4นของบริษัท พีเอ บิสสิเนส ภูเก็ต จํากัด : ปส.๓ 
    ๕.๑.๑๕ การยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนA เพ่ือให4บริการ 
      โครงข6ายกระจายเสียงหรือโทรทัศนA สําหรับกิจการท่ีไม6ใช4คลื่นความถ่ี 
      ระดับท4องถ่ิน ของห4างหุ4นส6วนจํากัด โชน เคเบ้ิล ทีวี : ปส.๓  
    ๕.๑.๑๖ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนA เพ่ือให4บริการ 
      โครงข6ายกระจายเสียงหรือโทรทัศนA ท่ีไม6ใช4คลื่นความถ่ี ระดับภูมิภาค  
      ของห4างหุ4นส6วนจํากัด เอ็น ซี เคเบ้ิลทีวี : ปส.๓  
    ๕.๑.๑๗ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนA เพ่ือให4บริการ 
      โครงข6ายกระจายเสียงหรือโทรทัศนA สําหรับกิจการท่ีไม6ใช4คลื่นความถ่ี 
      ระดับชาติ ของบริษัท ไฮ อินเตอรAเน็ท จํากัด : ปส.๓  
   ๕.๑.๑๘ กรณี บริษัท เดอะ คอรAเปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ช6องรายการ สถานีโทรทัศนA 
    ไทยวิชั่น แชนแนล โฆษณาผลิตภัณฑAเสริมอาหาร ท่ีเข4าข6ายการกระทําท่ีเป[น 
    การเอาเปรียบผู4บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนA : บส. 
   ๕.๑.๑๙ กรณี ห4างหุ4นส6วนจํากัด สไมลAออน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง สไมลAออน  
    เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๐.๗๕ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี โฆษณาผลิตภัณฑA 
    เสริมอาหารท่ีเข4าข6ายการกระทําท่ีเป[นการเอาเปรียบผู4บริโภคในกิจการ 
    กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนA : บส. 
   ๕.๑.๒๐  กรณี บริษัท ปpนบุญ มีเดีย จํากัด ช6องรายการ PB Channel โฆษณาผลิตภัณฑA 
    สุขภาพ ท่ีเข4าข6ายการกระทําท่ีเป[นการเอาเปรียบผู4บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
    และกิจการโทรทัศนA : บส. 
   ๕.๑.๒๑ ข4อร4องเรียนกรณีการออกอากาศรายการของช6องรายการโทรทัศนAท่ีไม6ใช4 
    คลื่นความถ่ี ช6อง PEACE TV ในช6วงเดือนพฤศจิกายน – ธ ันวาคม ๒๕๖๑  
    อาจมีเนื้อหาไม6เหมาะสม : ผส.  
   ๕.๑.๒๒ ข4อร4องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุเพ่ือความม่ันคง 
    ภายในราชอาณาจักร (ลิงกAไทยแลนดAเรดิโอ) คลื่นความถ่ี ๙๒.๒๕ MHz  
    จังหวัดราชบุรี (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม6เป[นไปตามประกาศ กสทช.  
    เรื่อง หลักเกณฑAการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
 
 
 
 
 



 
 
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด0านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ ข4อเสนอการใช4โครงสร4างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร6วมกันสําหรับโครงข6ายโทรศัพทA 
       เคลื่อนท่ี ฉบับปรับปรุง ของบริษัท แอดวานซA ไวรAเลส เน็ทเวอรAค จํากัด : ชท. 
    ๕.๒.๒ ข4อเสนอการใช4โครงสร4างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร6วมกันสําหรับโครงข6ายโทรศัพทA 
       เคลื่อนท่ี ฉบับปรับปรุง ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด  
       (มหาชน) : ชท.  
    ๕.๒.๓ บริษัท ทริปเปsลที โกลบอล เน็ท จํากัด ขอยกเลิกประกอบกิจการภายใต4 
       ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  
    ๕.๒.๔ แผนความรับผิดชอบต6อสังคม (CSR) ขององคAกร ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
       จํากัด : ปท.๑  
    ๕.๒.๕ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม6มีโครงข6าย 
       เป[นของตนเอง ของบริษัท โฮวา อินเตอรAเนชั่นแนล จํากัด : ปท.๒  
    ๕.๒.๖ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม6มีโครงข6าย 
       เป[นของตนเอง ของสหกรณAแท็กซ่ีรวมมิตร จํากัด : ปท.๒  
    ๕.๒.๗ การพิจารณาข4อเสนอการขายส6งบริการโทรศัพทAเคลื่อนท่ีแบบโครงข6ายเสมือน 
       ของบริษัท แอดวานซA ไวรAเลส เน็ทเวอรAค จํากัด ตามประกาศ กสทช.  
       เรื่อง บริการโทรศัพทAเคลื่อนท่ีแบบโครงข6ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท.  
    ๕.๒.๘ นายชวลิต เกียรติเกษม ร4องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปpญหา 
       เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบริการโดยไม6แจ4งให4ทราบล6วงหน4า และไม6ได4รับ 
       ความยินยอม : รท. 
    ๕.๒.๙ นางจตุพร เพ็ชรเลิศ ดําเนินการแทน นางสาววิภารัตนA กuงเม6ง ร4องเรียนบริษัท 
       ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปpญหาถูกเรียกเก็บค6าใช4บริการอินเทอรAเน็ต 
       ในต6างประเทศ (Data Roaming) ผิดพลาด : รท. 
    ๕.๒.๑๐ นายกิจจา ศรีบุตตะ ร4องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปpญหา 
       การคิดค6าบริการผิดพลาดและขอให4คืนเงินค6าบริการท่ีได4ชําระเกินไว4ผ6าน 
       Dtac application : รท.  
    ๕.๒.๑๑ นายวิบูลยAศักด์ิ วงศามณีรัตนา ร4องเรียนบริษัท แอดวานซA ไวรAเลส เน็ทเวอรAค 
    จํากัด กรณีประสบปpญหาถูกยกเลิกบริการโทรศัพทAเคลื่อนท่ีโดยไม6ทราบสาเหตุ 
    : รท. 
   ๕.๒.๑๒ นางสาววรินธรภัค ศรีชนะ ร4องเรียนบริษัท แอดวานซA ไวรAเลส เน็ทเวอรAค จํากัด 
    กรณีประสบปpญหาถูกคิดค6าบริการโทรศัพทAเคลื่อนท่ีผิดพลาด : รท. 
    ๕.๒.๑๓ บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอรA จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทAแบบสั้น  
       ๔ หลัก : จท. 
    ๕.๒.๑๔  บริษัท เอส เอฟ คอรAปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
       โทรศัพทAแบบสั้น ๔ หลัก : จท.  
    ๕.๒.๑๕ พรรคพลังประชารัฐ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทAแบบสั้น ๔ หลัก : จท.  
    ๕.๒.๑๖ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอส6งคืนเลขหมายโทรศัพทAสําหรับบริการ 
       โทรศัพทAประจําท่ี : จท.  
    ๕.๒.๑๗ การจัดสรรเลขหมายโทรศัพทAสําหรับบริการโทรศัพทAเคลื่อนท่ีเพ่ิมเติมให4กับ 
       บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๑  
       เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ : จท.  
        



 
 
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
   ๕.๓.๑ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร6วมทางเทคนิคว6าด4วยการประสาน 
    และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา (JTC) ครั้งท่ี ๑  
    ในประเด็นด4านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนA กิจการโทรคมนาคม 
    และกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คณะกรรมการร6วมทางเทคนิคฯ, คภ. 
    ๕.๓.๒ การพิจารณากลั่นกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒ 
       ครั้งท่ี ๒ ประจําปH ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงคAมาตรา ๕๒ (๔) : ทบ.  
    ๕.๓.๓ การพิจารณาการส6งเสริมและสนับสนุนเงินทุน : โครงการพัฒนารูปแบบ 
       ท่ีเหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสําหรับผู4ต4องราชทัณฑA หน6วยงาน 
       กรมราชทัณฑA กระทรวงยุติธรรม : ทบ.  
    ๕.๓.๔ การพิจารณาการส6งเสริมและสนับสนุนเงินทุน : โครงการพัฒนาดาวเทียม 
       ขนาดเล็กเพ่ือภารกิจการจัดเก็บและการส6งต6อข4อมูล หน6วยงาน โรงเรียน 
       นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม : ทบ. 
 ๕.๔  เร่ืองค0างการพิจารณา 
  ๕.๔.๑ การพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดําเนินการ  
       โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและ 
       โทรทัศนAระดับภูมิภาค : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ, ยย. 
ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


