
 
 
 

       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๒๓ 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 ๑๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
       และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : คท., ทท. 
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติหน-าท่ีของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับ 
   การใช-และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม ระหว9างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒ : ชท. 
 ๔.๓ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม9มีโครงข9ายเป=นของตนเอง 
   ฉบับท่ี ๕/๒๕๖๒ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ : ปท.๒  
 ๔.๔ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต9อตลาดท่ีเก่ียวข-องภายหลังการควบรวม 
   กิจการระหว9างบริษัท ทรู อินเทอรCเน็ต คอรCปอเรชั่น จํากัด กับบริษัท ทรูอินเทอรCเน็ต 
   จํากัด : วท.   
 ๔.๕ รายงานผลการดําเนินการปรับปรุงแก-ไขข-อมูลความสูงของสายอากาศ ตามแนวทาง 
   การพิจารณาคําร-องขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ ตามมติท่ีประชุม กสทช.  
   ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (ข-อมูล ณ วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
   ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) : ปส.๑  
 ๔.๖  การเปลี่ยนแปลงผู-อํานวยการสถานีของผู-ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๑๔ สถานี : ปส.๑  
 ๔.๗  รายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร-องเรียนของ 
    ผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนCในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ 
    ระดับชาติ ในรอบ ๖ เดือนหลังของปJ ๒๕๖๑ : บส.  
 ๔.๘  ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิชั่นสC กรุKป จํากัด ตรวจสอบการเรียกเก็บ 
    ค9าปรับอุปกรณCสูญหายจํานวน ๔,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๒๗/๒๕๖๒) : บส.  
 ๔.๙ ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิชั่นสC กรุKป จํากัด ยกเว-นค9าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ 
    หลังจากยกเลิกการใช-บริการ True Visions (เลขท่ี ๓๒/๒๕๖๒) : บส.  
 ๔.๑๐ ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิชั่นสC กรุKป จํากัด ดําเนินการติดต้ังกล9องรับสัญญาณ 
    ดาวเทียม True Visions (เลขท่ี ๓๓/๒๕๖๒) : บส.  
   
 
 



 
 
 
 ๔.๑๑ คําสั่งจําหน9ายคดีปกครอง หมายเลขดําท่ี ๕๕๖/๒๕๖๐ (หมายเลขแดงท่ี ๕๔๒/๒๕๖๒) 
    ระหว9างสมาคมพุทธศาสตรCสากล ผู-ฟVองคดี กับ กสทช. ผู-ถูกฟVองคดีท่ี ๑ กสท. ผู-ถูกฟVองคดีท่ี ๒ 
    และสํานักงาน กสทช. ผู-ถูกฟVองคดีท่ี ๓ : มส.  
 ๔.๑๒ สรุปผลการยื่นชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปJ ๒๕๖๑ (กิจการโทรทัศนCภาคพ้ืนดิน 
    ในระบบดิจิตอล) : นส.  

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู-ทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
       (๑ สถานี) (ข-อมูล ณ วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒) : ปส.๑   
    ๕.๑.๒  กรณีบริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสต้ิง จํากัด ช9องรายการ Video To Home 24  
       โฆษณาผลิตภัณฑCเสริมอาหารท่ีเข-าข9ายการกระทําท่ีเป=นการเอาเปรียบผู-บริโภค 
       ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนC ก9อนได-รับคําสั่งเตือนทางปกครอง : บส. 
    ๕.๑.๓ กรณีบริษัท ทีวีดี เซอรCวิสเซส จํากัด ช9องรายการ TVD 1 โฆษณาผลิตภัณฑC 
       เสริมอาหารท่ีเข-าข9ายการกระทําท่ีเป=นการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการ 
       กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนC : บส.  
    ๕.๑.๔  กรณีบริษัท สยามอินเตอรCมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช9องรายการ SMM TV 
       โฆษณาผลิตภัณฑCอาหารท่ีเข-าข9ายการกระทําท่ีเป=นการเอาเปรียบผู-บริโภค 
       ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนC : บส. 
    ๕.๑.๕  กรณีบริษัท แซบ อินเตอรCเนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง จํากัด ช9องรายการ Zabb 
       Channel ฝkาฝlนคําสั่งทางปกครองให-ระงับการกระทําท่ีเป=นการเอาเปรียบ 
       ผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนC โดยการโฆษณาผลิตภัณฑC 
       สุขภาพท่ีผิดกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) : บส.  
    ๕.๑.๖  การเปลี่ยนแปลงองคCประกอบรายชื่อคณะอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศนC : มส. 
    ๕.๑.๗  การลดหย9อนหรือยกเว-นค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปJ : นส. 
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ บริษัท ซีพี ออลลC จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทCแบบสั้น 
      ๔ หลัก : จท.  
    ๕.๒.๒ การคืนเลขหมายโทรศัพทCแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๓ ของบริษัท  
      สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จํากัด : จท.  
    ๕.๒.๓ การยกเลิกการใช-เลขหมายโทรศัพทCแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒  
      ของสํานักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี : จท.  
    ๕.๒.๔ ร9างระเบียบ กสทช. ว9าด-วยการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพยCสิน 
      พ.ศ. .... : มท. 
 
 
 
 
 



 
 
 
    ๕.๒.๕  การรถไฟฟVาขนส9งมวลชนแห9งประเทศไทย (รฟม.) ขออนุญาตใช-เครื่องวิทยุคมนาคม  
       เพ่ือใช-ระบบควบคุมการเดินรถไฟฟVาสําหรับเปmดและปmดประตูก้ันชานชาลา  
       ในโครงการรถไฟฟVาสายสีน้ําเงิน : คท. 
   ๕.๒.๖ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคCการมหาชน) ขอรับ 
       การจัดสรรคลื่นความถ่ีย9าน S –band และ X–band และต้ังสถานีดาวเทียม 
       ภาคพ้ืนดิน จํานวน ๑ สถานี เพ่ือใช-ในการควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม 
       THEOS–๒ MainSAT : คท. 
    ๕.๒.๗  บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรCค จํากัด ขออนุมัติปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาต  
       ภายใต-ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๒/๐๐๓ : ปท.๑ 
    ๕.๒.๘  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลานําส9งรายงาน 
       บัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปJบัญชี ๒๕๖๑ : นท.  
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ ขอรับนโยบายตามข-อสังเกตท่ีประชุม กสทช. ในการสรรหากรรมการ 
       ตรวจสอบภายในเพ่ิมเติม : ภบ. 

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


