
 
 

       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๙ เมษายน 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 ๕/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน. 
    (ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒) : กสทช. รศ.ประเสริฐฯ) 
  ๔.๒ ผลการคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. : ปบ. 
  ๔.๓  รายงานผลการปฏิบัติหน8าท่ีของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก8ไข 
    ป<ญหาการรบกวนวิทยุการบิน ป> พ.ศ. ๒๕๖๑ : คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมฯ, 
    ทส. 
  ๔.๔ รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ประจําป>  
    ๒๕๖๑ : จท. 
  ๔.๕ รายงานการมอบอํานาจช@วงให8ดําเนินคดีต@อศาลปกครองในด8านกิจการโทรคมนาคมแทน 
    กสทช. ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒ คดี : มท. 
  ๔.๖ รายงานผลการทดสอบการใช8งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให8เปลี่ยนแปลง 
    การใช8งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน ๖ สถานี) : ปส.๑ 
  ๔.๗ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม@มีโครงข@ายเปEนของตนเอง 
    ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๒ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ปท.๒  
  ๔.๘ การขออนุญาตใช8งานเลขหมายโทรศัพท.แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๕๗ ของ 
    กรมประชาสัมพันธ. สําหรับภารกิจประชาสัมพันธ.งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : จท. 
  ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงผู8อํานวยการสถานีของผู8ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๔ สถานี : ปส.๑  
  ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงผู8อํานวยการสถานีของผู8ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๙ สถานี : ปส.๑  
  ๔.๑๑ การแจ8งเหตุกรณีการให8บริการโทรทัศน.ขัดข8อง ช@องรายการ โมโน พลัส (MONO PLUS) 
    ของบริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด : ปส.๒  
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู8ทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
       (๒ สถานี) (ข8อมูล ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ. ๒๕๖๒) : ปส.๑  
    ๕.๑.๒ พิจารณาต@ออายุการทดลองประกอบกิจการของห8างหุ8นส@วนจํากัด ปSอป ปูล@าร. 
       มีเดีย อินเตอร.เนชั่นแนล จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๓ การพิจารณาต@ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ 
       บริษัท วีไอพีปรีดาซุปเปอร.คาร. จํากัด สถานีวีไอพี มีเดีย 
        (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๔๙๕) : ปส.๑  
    ๕.๑.๔ การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตทดลองปรกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
       ของมูลนิธิสว@างจิตนครปฐม สถานีวิทยุกระจายเสียงมูลนิธิสว@างจิตนครปฐม 
       รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๔๐๔ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง : ปส.๑ 
    ๕.๑.๕ พิจารณาคําร8องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบ 
       กิจการตามประกาศ กสทช. ว@าด8วยหลักเกณฑ.การกํากับดูแลการทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห8างหุ8นส@วนจํากัด คลื่นโลกเกษตร 
       สถานีวิทยุวิสาหกิจอําเภอดอยหล@อ รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๐๗๑ : ปส.๑   
    ๕.๑.๖ พิจารณาคําร8องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลอง 
       ประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว@าด8วยหลักเกณฑ.การกํากับดูแล 
       การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห8างหุ8นส@วนจํากัด 
       ทิพย.เนตร น@าน สถานีวิทยุกระจายเสียงงาช8างดําเรดิโอ รหัสสถานี 
       ๑๔๕๒๐๒๐๘ : ปส.๑  
    ๕.๑.๗ การสนับสนุนผู8ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ 
       (ครั้งท่ี ๒) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ.การส@งเสริมชุมชนท่ีมี 
       ความพร8อม และสนับสนุนผู8ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน 
       ท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ : ปส.๑  
    ๕.๑.๘ การอนุญาตให8บริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุWป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให8 
       บริการโทรทัศน.ท่ีไม@ใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช@องรายการ 
       MIRROR CHANNEL : ปส.๒  
    ๕.๑.๙ การอนุญาตให8บริษัท บลู สกาย แชนเนล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให8 
       บริการโทรทัศน.ท่ีไม@ใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช@องรายการ 
       ฟ_าวันใหม@ (FAH WON MAI) : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๐ เพิกถอนใบอนุญาต กรณีไม@ชําระค@าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป>  
       รอบบัญชีป> ๒๕๖๐ ของบริษัท ตงเหมิน เทเลวิชั่น จํากัด : ปส.๒., นส.  
    ๕.๑.๑๑ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน. เพ่ือให8บริการ 
       โครงข@ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน.ท่ีไม@ใช8คลื่นความถ่ี ระดับชาติ  
       ของบริษัท เอเชีย บรอดคาสต้ิง เทเลวิชั่น จํากัด : ปส.๓ 
    ๕.๑.๑๒ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน. เพ่ือให8บริการ 
       โครงข@ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน.ท่ีไม@ใช8คลื่นความถ่ี ระดับชาติ 
       ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด : ปส.๓ 
 
 



 
 
    ๕.๑.๑๓ ข8อร8องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “หยิบข@าวมาคุย” เม่ือวันท่ี 
       ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช@องรายการโทรทัศน.ท่ีไม@ใช8คลื่นความถ่ี 
       ช@อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม@เหมาะสม : ผส.    
    ๕.๑.๑๔ ข8อร8องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “The Daily Dose” เม่ือวันท่ี 
       ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช@องรายการโทรทัศน.ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
       ช@อง VOICE TV (ช@อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม@เหมาะสม : ผส.   
    ๕.๑.๑๕ ข8อร8องเรียนกรณีขอให8ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เนชั่นคนข@าวเข8ม” 
       เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ. ๒๕๖๒ ทางช@องรายการโทรทัศน.ภาคพ้ืนดินในระบบ 
       ดิจิตอล ช@อง Nation TV (ช@อง ๒๒) อาจมีเนื้อหาไม@เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๑๖ ข8อร8องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ไทยรัฐเจาะประเด็น” 
       เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางช@องรายการโทรทัศน.ภาคพ้ืนดินในระบบ 
       ดิจิตอล ช@องไทยรัฐทีวี (ช@อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม@เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๑๗ ข8อร8องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ไทยรัฐนิวส.โชว.” 
       เม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางช@องรายการโทรทัศน.ภาคพ้ืนดินในระบบ 
       ดิจิตอล ช@องไทยรัฐทีวี (ช@อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม@เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๑๘ ข8อร8องเรียนกรณีขอให8ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุ บมจ. อสมท. 
       จังหวัดนครศรีธรรมราช คลื่นความถ่ี FM ๑๐๔.๕ MHz อาจนําเสนอข8อมูล 
       ข@าวสารไม@ถูกต8อง : ผส. 
    ๕.๑.๑๙ ข8อร8องเรียนขอให8ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       เศรษฐกิจพอเพียง คลื่นความถ่ี FM ๙๖.๗๕ MHz จังหวัดร8อยเอ็ด 
       อาจมีเนื้อหาไม@เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๒๐ ข8อร8องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       ฮิบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี FM ๙๐.๐๐ MHz ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 
       จังหวัดพิจิตร ไม@เปEนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ.การกํากับดูแล 
       การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑  การพิจารณายกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานนักวิทยุสมัครเล@น 
       ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ.การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการ 
       วิทยุสมัครเล@น : คท.  
    ๕.๒.๒ การขอจัดการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล@นข้ันกลาง 
       : บท. 
    ๕.๒.๓ บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท.สําหรับบริการ 
       โทรศัพท.เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม : จท.  
    ๕.๒.๔ บริษัท วิน วิน แคปปsตอล จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท. 
       แบบสั้น ๔ หลัก : จท.  
    ๕.๒.๕ บริษัท ทรู อินเทอร.เน็ต คอร.ปอเรชั่น จํากัด ขอส@งคืนเลขหมายโทรศัพท. 
       สําหรับบริการโทรศัพท.ประจําท่ี : จท.  
    ๕.๒.๖ การคืนเลขหมายโทรศัพท.แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๒๙ ของบริษัท 
       ออโต8 แกลเลอรี่ ซีคอน จํากัด : จท.  
 
 
 



 
 
 
    ๕.๒.๗ การคืนเลขหมายโทรศัพท.แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๙ ของบริษัท 
       เจ8าพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยกองทุนประกันวินาศภัย 
       (ผู8ชําระบัญชีของบริษัทฯ) และการขอยกเว8นค@าธรรมเนียมเลขหมาย 
       โทรศัพท.แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๙ : จท. 
    ๕.๒.๘ (ร@าง) แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู8ใช8บริการโทรศัพท.เคลื่อนท่ี ตาม (ร@าง) 
       ประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข8อมูลผู8ใช8บริการ 
       โทรศัพท.เคลื่อนท่ี : จท.  
    ๕.๒.๙ บันทึกแนบท8ายสัญญาใช8โครงข@ายโทรคมนาคม เพ่ือให8บริการโทรศัพท.เคลื่อนท่ี 
       ภายในโครงการระบบรถไฟฟ_ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว@างบริษัท 
       ทางด@วนและรถไฟฟ_ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
       คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) : ชท.  
    ๕.๒.๑๐ สัญญาใช8โครงข@ายโทรคมนาคมเพ่ือให8บริการโทรศัพท.เคลื่อนท่ีภายใน 
       โครงการระบบรถไฟฟ_า MRT ระหว@างบริษัท ทางด@วนและรถไฟฟ_ากรุงเทพ 
       จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (HSPA) : ชท.  
    ๕.๒.๑๑ สัญญาการใช8โครงข@ายโทรคมนาคม เส8นทาง สฟ.ขอนแก@น๑-สฟ.อุบลราชธานี๑ 
       ระหว@างการไฟฟ_าฝvายผลิตแห@งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 
       จํากัด (มหาชน) : ชท.  
    ๕.๒.๑๒ สัญญาการใช8โครงข@ายโทรคมนาคม เส8นทาง สฟ.สุราษฎร.ธานี-สฟ.ภูเก็ต๑  
       ระหว@างการไฟฟ_าฝvายผลิตแห@งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 
       จํากัด (มหาชน) : ชท.   
    ๕.๒.๑๓ (ร@าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ.การใช8คลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุคมนาคม 
       ท่ีอนุญาตให8มีการใช8งานเปEนการท่ัวไป และ (ร@าง) ประกาศ กสทช.  
       เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได8รับการยกเว8นไม@ต8องได8รับ 
       ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ : คภ.  
    ๕.๒.๑๔ พิจาณาอุทธรณ.คําสั่งกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช.  
       กรณีบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไม@ปฏิบัติตามประกาศ กทช.  
       เรื่อง หลักเกณฑ. วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดให8มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน 
       โดยท่ัวถึง และบริการเพ่ือสังคม และท่ีแก8ไขเพ่ิมเติม : มท., ถท.  
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
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