
       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห.องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ รายงานผลการดําเนินการไกล'เกลี่ยข)อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนพฤษภาคม  
                                     ๒๕๖๒ : รท. 
  ๔.๒ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต'อตลาดท่ีเก่ียวข)องภายหลังการควบรวม                            
                                     กิจการระหว'างบริษัท ทรู อินเทอร6เน็ต คอร6ปอเรชั่น จํากัด กับบริษัท ทรูอินเทอร6เน็ต  
                                     จํากัด : วท. 
  ๔.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู)กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ 
    กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน6 ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ : คส.  
  ๔.๔ รายงานผลการทดสอบการใช)งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให)เปลี่ยนแปลง 
    การใช)งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน ๔ สถานี) : ปส.๑  
  ๔.๕ การต'ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข)อมูล ณ วันท่ี ๑๑ มิถุนายน 
    ๒๕๖๒ : ปส.๑  
  ๔.๖ การแจ)งเปลี่ยนแปลงข)อมูลผู)ได)รับอนุญาตของบริษัท เอบีทีวี มีเดีย จํากัด ช'องรายการ                                  
                                     Choice TV : ปส.๒  
  ๔.๗ ร)องเรียน กรณีขอให)บริษัท ทรู วิชั่นส6 กรุGป จํากัด มีหนังสือชี้แจงรายละเอียด 
    กรณีได)รับหนังสือขอให)ชําระหนี้คงค)างโดยท่ีไม'ได)ใช)บริการ (เลขท่ี ๒๔/๒๕๖๑) : บส.  
  ๔.๘ ร)องเรียน กรณีขอให)บริษัท ทรู วิชั่นส6 กรุGป จํากัด ยกเลิกการใช)บริการ True Visions  
    พร)อมยกเว)นการเรียกเก็บค'าปรับกรณียกเลิกการใช)บริการก'อนครบกําหนดสัญญา 
    (เลขท่ี ๔๑/๒๕๖๑) : บส.  
  ๔.๙ ร)องเรียน กรณีขอให)บริษัท ทรู วิชั่นส6 กรุGป จํากัด ยกเลิกการใช)บริการแพ็กเกจทรูสมาร6ทช)อยส6 
    พร)อมยกเว)นการเรียกเก็บค'าอุปกรณ6ทรูวิชั่นส6 และค'าปรับกรณียกเลิกการใช)บริการก'อน 
    ครบกําหนดสัญญา (เลขท่ี ๗๙/๒๕๖๑) : บส. 
  ๔.๑๐ ร)องเรียน กรณีขอให)บริษัท ทรู วิชั่นส6 กรุGป จํากัด ยกเลิกการใช)บริการแพ็กเกจ แฮปปPQ 
    แฟมิลี่ เอชดี พร)อมยกเว)นค'าปรับกรณียกเลิกการใช)บริการก'อนครบกําหนดสัญญา 
    (เลขท่ี ๑๘/๒๕๖๒) : บส.  
 
 
 
 
 



  ๔.๑๑ ร)องเรียน กรณีขอให)บริษัท ทรู วิชั่นส6 กรุGป จํากัด ยกเว)นค'าบริการท่ีถูกเรียกเก็บหลังจาก 
    ยกเลิกการใช)บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขท่ี ๑๔/๒๕๖๑) : บส.  
  ๔.๑๒ ร)องเรียน กรณีขอให)บริษัท ทรู วิชั่นส6 กรุGป จํากัด ยกเว)นค'าบริการท่ีถูกเรียกเก็บหลังจาก 
    ยกเลิกการใช)บริการ True Visions (เลขท่ี ๑๗/๒๕๖๑) : บส.  
  ๔.๑๓ ร)องเรียน กรณีขอให)บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสต้ิง จํากัด เปลี่ยนกล'องรับสัญญาณดาวเทียม 
    จากกล'อง PSI รุ'น O2 เปXนกล'อง PSI รุ'น O2 HD โดยไม'มีค'าบริการ (เลขท่ี ๔/๒๕๖๒) : บส. 
  ๔.๑๔ ร)องเรียน กรณีขอให)บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร6ม จํากัด แก)ไขให)สามารถรับชมช'องรายการ 
    ผ'านกล'องรับสัญญาณดาวเทียม รุ'น HD Pro 2 ได)ตามปกติ (เลขท่ี ๑๓/๒๕๖๒) : บส.  
 ๔.๑๕ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ.ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน6)  
   ประจําเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒ : กสทช.รศ.ประเสริฐฯ 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การพิจารณาคําร)องขอเปลี่ยนแปลงข)อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
     ท่ีได)รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
     (จํานวน ๘ สถานี) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๒ การอนุญาตเพ่ิมเติมการให)บริการโครงข'ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน6 
     ผ'านอินเตอร6เน็ต (IPTV) ของบริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร6ค จํากัด : ปส.๓                                          
    ๕.๑.๓ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน6 เพ่ือให)บริการ 
                                                  โครงข'ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน6ท่ีไม'ใช)คลื่นความถ่ี ระดับท)องถ่ิน 
     ของบริษัท ก'อบุญ เทเลคอม จํากัด : ปส.๓ 
    ๕.๑.๔ พักใช)และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน6 
     เพ่ือให)บริการโครงข'ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน6 สําหรับกิจการท่ีไม'ใช) 
     คลื่นความถ่ี กรณีไม'ชําระค'าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปP  
     รอบบัญชีปP ๒๕๖๐ : ปส.๓ 
    ๕.๑.๕ การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลอง 
     ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB Plus ของสถานี 
     วิทยุโทรทัศน6กองทัพบก : จส.   
    ๕.๑.๖ ร)องเรียน กรณีขอให)ตรวจสอบระดับความดังของเสียงโฆษณาค่ันรายการข'าว 
     เรื่องเล'าเช)านี้ท่ีออกอากาศผ'านสถานีวิทยุโทรทัศน6ไทยทีวีสีช'อง ๓ ลําดับช'องท่ี ๓๓ 
     (เลขท่ี ๑๕/๒๕๖๒) : บส.   
    ๕.๑.๗ กรณี มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ6 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
     สยามมกุฎราชกุมาร ช'องรายการ WBTV GOOD STATION (สถานีวิทยุโทรทัศน6 
     โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ) โฆษณาผลิตภัณฑ6เสริมอาหาร 
     ท่ีเข)าข'ายการกระทําท่ีเปXนการเอาเปรียบผู)บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
     และกิจการโทรทัศน6 : บส.   
    ๕.๑.๘ กรณี ห)างหุ)นส'วนจํากัด นิพนธ6 เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงนิพนธ6 เรดิโอ 
     คลื่นความถ่ี ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดน'าน โฆษณาผลิตภัณฑ6ยา และผลิตภัณฑ6 
     เสริมอาหารท่ีเข)าข'ายการกระทําท่ีเปXนการเอาเปรียบผู)บริโภคในกิจการ 
     กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน6 : บส.  
 
 
 



    ๕.๑.๙ กรณี บริษัท บารอกัตกระบ่ี จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือคุณธรรมและ 
     จริยธรรม จังหวัดกระบ่ี คลื่นความถ่ี ๙๙.๐๐ MHz โฆษณาผลิตภัณฑ6สุขภาพ 
      ท่ีเข)าข'ายการกระทําท่ีเปXนการเอาเปรียบผู)บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
     และกิจการโทรทัศน6 : บส.   
    ๕.๑.๑๐ กรณี สถานีวิทยุกระจายเสียง วส.๑๐๑ บก.ทท. (สถานีวิทยุกระจายเสียง 
     อาร6อาร6วัน คลื่นความถ่ี FM ๑๐๑.๐๐ MHz) กรุงเทพฯ (สังกัดกองบัญชาการ 
     กองทัพไทย) โฆษณาผลิตภัณฑ6สุขภาพท่ีเข)าข'ายการกระทําท่ีเปXนการเอาเปรียบ 
     ผู)บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน6 : บส.  
    ๕.๑.๑๑ ข)อร)องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศข'าววัยรุ'นทําร)ายร'างกาย 
     หญิงสูงวัย ทางช'องรายการโทรทัศน6ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
     จํานวน ๗ ช'อง อาจมีเนื้อหาไม'เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๑๒ ข)อร)องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศภาพยนตร6  
     เรื่อง “Fifty Shades Darker” เม่ือวันท่ี ๑๐ และ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
     ทางช'องรายการโทรทัศน6ท่ีไม'ใช)คลื่นความถ่ี ช'อง ภูเก็ต 4 อาจมีเนื้อหา 
     ไม'เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๑๓ ข)อร)องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
     คลื่นดีศรีประดู' คลื่นความถ่ี ๙๖.๕๐ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) 
     จังหวัดอุบลราชธานี ไม'เปXนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ6การกํากับดูแล 
     การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
    ๕.๑.๑๔ การขอคืนใบอนุญาตให)ใช)คลื่นความถ่ีเพ่ือให)บริการโทรทัศน6ภาคพ้ืนดินในระบบ 
       ดิจิตอล กรณีบริษัท วอยซ6 ทีวี จํากัด (ช'องรายการ VOICE TV) : ปส.๒ 

  ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ ข)อเสนอการใช)โครงข'ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุง ของบริษัท ทริปเปzลที 
       บรอดแบนด6 จํากัด (มหาชน) : ชท.  
    ๕.๒.๒ ข)อเสนอการใช)โครงข'ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุง ของบริษัท บีบี คอนเน็ค 
       จํากัด : ชท.  
    ๕.๒.๓ สัญญาการใช)บริการข)ามโครงข'ายโทรศัพท6เคลื่อนท่ีภายในประเทศ ระหว'างบริษัท                      
                                                  ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร6แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม                       
                                                  จํากัด (มหาชน) : ชท. 
    ๕.๒.๔ สัญญาแก)ไขสัญญาการใช)โครงข'ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ เส)นทาง สฟ.ขอนแก'น๑-  
       สฟ.อุบลราชธานี๑ ระหว'างการไฟฟ|าฝ~ายผลิตแห'งประเทศไทย และบริษัท 
       ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) : ชท.    
    ๕.๒.๕ อัตราค'าตอบแทนการเชื่อมต'อโครงข'ายโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอที จํากัด 
       (มหาชน) : ชท.  
    ๕.๒.๖ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
       โทรศัพท6แบบสั้น ๔ หลัก : จท.  
    ๕.๒.๗  การยกเลิกการใช)เลขหมายโทรศัพท6แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒  
       ของสํานักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ : จท.  
    ๕.๒.๘ สัญญาการขายส'งบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunk Radio ระหว'าง                        
                                                 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับคู'สัญญา จํานวน ๑๐ ฉบับ : มท. 
 
 



    ๕.๒.๙ บริษัท ดอทส6 โซลูชั่นส6 จํากัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อทางการตลาด : ปท.๑ 
    ๕.๒.๑๐ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขออนุมัติปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาต     
                                                  ภายใต)ใบอนุญาตให)บริการอินเทอร6เน็ตแบบท่ีสาม เลขท่ี NTC/MM/INT/III/๐๐๑/     
                                                  ๒๕๕๕ : ปท.๑ 
    ๕.๒.๑๑ ร'างประกาศ กสทช. เรื่อง ข)อกําหนดด)านวิชาชีพวิศวกรสําหรับผู)รับใบอนุญาต     
                                                 ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑ 
    ๕.๒.๑๒ การขอต'ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม'มีโครงข'าย                  
                                                 เปXนของตนเอง ของบริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร6ค คอร6ปอเรชั่น จํากัด : ปท.๒  
    ๕.๒.๑๓ การไฟฟ|าฝ~ายผลิตแห'งประเทศไทย ขออนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคม  
       และใช)เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร6ตรวจความเสถียรภาพความลาดชัน 
        (Slope Stability Radar : SSR) เพ่ือใช)ในการตรวจสอบเสถียรภาพของ 
       ผนังบ'อเหมืองแม'เมาะ ในการเพ่ิมความปลอดภัยในการทํางานของผู)ปฏิบัติงาน 
       และลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย6สิน : คท.  
    ๕.๒.๑๔  ท'าทีและข)อเสนอของประเทศไทยต'อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ' 
       ระดับโลกว'าด)วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟzก 
       ครั้งท่ี ๕ (APG19-5) : คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ'ระดับโลกฯ, คภ.  

 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ การขอรับสนับสนุนงบประมาณของหน'วยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม     
                                                  จํานวน ๒ โครงการ : ทบ. 
    ๕.๓.๒ การพิจารณาให)ความเห็นเรื่อง บริษัท เนกซ6 สเตป จํากัด ขอรับการสนับสนุน                   
                                                 ค'าส'งสัญญาณท่ีให)บริการเปXนการท่ัวไปผ'านโครงข'ายดาวเทียมอินเทลแซท                         
                                                 (Intelsat) ต'อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน6 และกิจการ      
                                                 โทรคมนาคมแห'งชาติ :  ทบ. 
    ๕.๓.๓ การพิจารณาโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒ ครั้งท่ี ๕  
                                                 ประจําปP ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค6มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการทดลองภาคสนาม  
                                                 (Field Trial) การศึกษามาตรการป|องกันการรบกวนคลื่นความถ่ี ต'อระบบคมนาคม    
                                                 ขนส'งทางราง ย'านความถ่ี ๙๐๐ MHz : ทบ. 
    ๕.๓.๔ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร'วมทางเทคนิคว'าด)วยการประสาน 
       และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา (JTC) ครั้งท่ี ๒  
       ในประเด็นด)านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน6 กิจการโทรคมนาคม 
       และกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คณะกรรมการร'วมทางเทคนิคฯ, คภ.  

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 


