
 
 

     ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
วันพุธที ่๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ ส านักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
  และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ 
  ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ)  
   ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – เดือนมกราคม ๒๕๖๓ : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ 
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
   ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : ทท., คท.๑., คท๒., มท. 
 ๔.๓ รายงานการมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการโทรคมนาคมแทน 
   กสทช. ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : มท.  
 ๔.๔ รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนแปลง 
   การใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓
   และวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓) : ปส.   
 ๔.๕ รายงานการเงินของส านักงาน กสทช. ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ : ลย.   
 ๔.๖ รายงานผลเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติกรณีบ่อพักท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินระเบิดของบริษัท 
   ทีโอที จ ากัด (มหาชน) : ปท.๑  
 ๔.๗ ผลการปฏิบัติตามค าสั่ง กสทช. ให้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
   จัดให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม กับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 
   (มหาชน) : ชท.  
 ๔.๘ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 
   ๒๕๖๓ : ปส.  
  ๔.๙ ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ครอบครัวข่าว ๓ ช่วงเตะผ่าหมาก” ทางช่องรายการ 
    โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง 3 HD (ช่อง ๓๓) มีการใช้ภาษาไม่เหมาะสม : ผส. 
  ๔.๑๐ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าปรับ 
    อุปกรณ์เสียหายหรือสูญหายหลังยกเลิกสัญญาการใช้บริการ พร้อมจัดเก็บอุปกรณ์  
    (เลขท่ี ๓๑/๒๕๖๒) : บส.  
 
 
 



 
 
  ๔.๑๑ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด มีหนังสือชี้แจงรายละเอียดกรณี 
    ระงับสัญญาณ True Visions โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (เลขท่ี ๓๔/๒๕๖๒) : บส.  
  ๔.๑๒ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบและยกเว้นการเรียกเก็บ 
    ค่าบริการหลังจากยกเลิกการใช้บริการ จ านวน ๔๑๑.๘๗ บาท (เลขที่ ๓๕/๒๕๖๒) : บส.  
  ๔.๑๓ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่าประกันกล่องรับสัญญาณ 
    ดาวเทียม True Visions (เลขที่ ๔๗/๒๕๖๒) : บส.  

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
    ๕.๑.๑ การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู้ทดลอง 
       ประกอบกิจการ จ านวน ๒ สถานี : ปส.  
    ๕.๑.๒ การอนุญาตให้บริษัท ทักษภร มีเดีย จ ากัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ 
       โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
       WISDOM TV : ปส.  
    ๕.๑.๓ การอนุญาตให้บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จ ากัด ประกอบกิจการ 
       เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก  
       ช่องรายการ หนัง แชลแนล : ปส.  
    ๕.๑.๔ การอนุญาตให้บริษัท ไซเบอร์คอล จ ากัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
       ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ  
       Tiger Shopping Variety : ปส.  
    ๕.๑.๕ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงของ 
       กองทัพบก จ านวน ๑๒๑ สถานี : ปส.  
    ๕.๑.๖ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  
       ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๑๐๐.๐๐ MHz : ปส.  
    ๕.๑.๗ การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสมาคม 
       สมัชชามวลชนเพ่ือความมั่นคง สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุท้องถิ่นแหลมพะยอม 
       จังหวัดร้อยเอ็ด (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๖๓๔) : ปส.  
    ๕.๑.๘ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       ระบบ เอฟ.เอ็ม. จ านวน ๒ สถานี : ปส.  
    ๕.๑.๙ กองทัพบก ขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง กองพลที่ ๑ 
       รักษาพระองค์ ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถี่ ๙๘.๐๐ MHz : ปส.  
    ๕.๑.๑๐ การพิจารณาค าร้องขอยกเว้นไม่จดทะเบียนสัญญาเช่า ตามมติที่ประชุม กสทช. 
       ที่ก าหนดเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่งและท่ีตั้งสายอากาศ 
       ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต่อยอด : ปส.   
    ๕.๑.๑๑ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแจ้งการปรับปรุง 
       อุปกรณ์เพ่ือให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ : ขส. 
    ๕.๑.๑๒ การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี : นส.  
    ๕.๑.๑๓ การก าหนดประเภทรายได้เพ่ือการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีใน  
       กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๔/๒๕๖๒ 
       เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม : นส.  
       
     



 
 
    ๕.๑.๑๔ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
       สิทธิมนุษยชน : ผส.  
    ๕.๑.๑๕ ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ข่าวข้นคนเนชั่น” 
       เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๑๖ ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ตะลอนข่าว” ทางช่องรายการโทรทัศน์ 
       ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๑๗ ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ข่าวเช้าไทยรัฐ” ทางช่องรายการโทรทัศน์ 
       ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๑๘ ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศรายการข่าวที่มีการใช้ภาพกราฟิก 
       จ าลองสถานการณ์ความรุนแรงอย่างละเอียด ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 
       ในระบบดิจิตอล ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๑๙ ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
       จังหวัดกรุงเทพมหานคร คลื่นความถี่ FM ๙๕.๕๐ MHz อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๒๐ ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง  
       อิสลามสันติชน คลื่นความถี่ ๘๗.๗๕ MHz กรุงเทพมหานคร (ประเภทกิจการ 
       บริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล 
       การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 
    ๕.๑.๒๑ ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่ง  
       ยโสธร คลื่นความถี่ ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดยโสธร (ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ) 
       ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให ้
       บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 
    ๕.๑.๒๒ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชม 
       รายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๙) : บส.  
    ๕.๑.๒๓ ร้องเรียน กรณีบริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการมังกร 
       โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน 
       กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส.  
    ๕.๑.๒๔ กรณี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ติ๊กรัตน ๙๙๙ สถานีวิทยุกระจายเสียง รักท้องถิ่น 
       กันทรารมย์ คลื่นความถี่ ๙๗.๕๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ์ 
       สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศน์ : บส.  
  ๕.๒  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด้านกิจการโทรคมนาคม 
   ๕.๒.๑ อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ปรับปรุงใหม่ของการไฟฟ้า 
      ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : ชท.  
   ๕.๒.๒ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เฟิร์สไมล์ จ ากัด : ชท.  
   ๕.๒.๓ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น 
      เอเชีย จ ากัด (มหาชน) : ชท.  
   ๕.๒.๔ บันทึกแนบท้ายสัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
      ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างบริษัท 
      ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
      (๒๓๐๐ MHz) : ชท.  
 
 



 
 
   ๕.๒.๕ สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
      จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
      จ านวน ๒ สัญญา : ชท.  
   ๕.๒.๖ สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการ 
      รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน (๑๘ สถานี) จ านวน ๒ สัญญา ระหว่างบริษัท ทางด่วนและ 
      รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด : ชท.  
   ๕.๒.๗ สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการ 
      ระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน (ส่วนต่อขยาย ๔ สถานี) จ านวน ๓ สัญญา ระหว่าง 
      บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์  
      ไวรเ์ลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด : ชท.  
   ๕.๒.๘ การจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงาน 
      วิทยุสมัครเล่นขั้นต้น : คท.๑  
   ๕.๒.๙ อัตราอ้างอิงค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร : วท.  
   ๕.๒.๑๐ บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด ขอเพ่ิมบริการอินเทอร์เน็ต 
      ความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
      โทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๖๐/๐๐๙ : ปท.๑  
   ๕.๒.๑๑ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของบริษัท 
      เยล คอม จ ากัด : ปท.๒  
   ๕.๒.๑๒ การสิ้นสุดการอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
      ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง จ านวน ๑๑ ราย (๑๒ ใบอนุญาต) : ปท.๒  
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานส านักงาน กสทช. 

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอื่นๆ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


