
 
 

       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห.องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
       และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ : มท., ทท., คท. 
 ๔.๒ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม5มีโครงข5ายเป6นของตนเอง 
    ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ: ๒๕๖๒ : ปท.๒  
  ๔.๓ การแจ-งเปลี่ยนแปลงผู-อํานวยการสถานีของกรมประชาสัมพันธ: ช5องรายการ  
    สถานีวิทยุโทรทัศน:แห5งประเทศไทย : ปส.๒  
  ๔.๔ การแจ-งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู-มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
    แชนแนล จํากัด : ปส.๒ 
  ๔.๕ การจัดส5งเอกสารข5ายงานดาวเทียม NGSO ของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส:ทหารอากาศ 
                                     ต5อสหภาพโทรคมนาคมระหว5างประเทศ : คภ. 
ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปD ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงของ      
                                                 กองทัพบก จํานวน ๙ สถานี ภายหลังแก-ไขปรับปรุง : ปส.๑  
    ๕.๑.๒ การพิจารณาคําร-องขอเปลี่ยนแปลงข-อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได-รับ 
        อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๗ สถานี) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๓ การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู-รับอนุญาต 
      ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๙ สถานี : ปส.๑ 
    ๕.๑.๔  การพิจารณาคําร-องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลอง      
                                                 ประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว5าด-วยหลักเกณฑ:การกํากับดูแล                            
                                                 การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท มีเดีย วัน ครีเอชั่น จํากัด           
                                                 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑ เรดิโอ คลับ รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๑๒๒ : ปส.๑ 
 
 
 
 



 
 
    ๕.๑.๕ การพิจารณาคําร-องขอเปลี่ยนแปลงข-อมูล และการขอพักออกอากาศชั่วคราว     
                                                 ของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ วัดสองเขต ความถ่ี ๑๐๔.๐๐ MHz      
                                                 จังหวัดสุพรรณบุรี : ปส.๑ 
    ๕.๑.๖   การแจ-งเปลี่ยนแปลงข-อมูลผู-ได-รับอนุญาตของบริษัท พีเอสไอ สาระดี จํากัด 
        ช5องรายการ FRANCE 24 : ปส.๒  
    ๕.๑.๗   การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช5องรายการ FRANCE 24 ของบริษัท พีเอสไอ สาระดี 
        จํากัด : ปส.๒  
    ๕.๑.๘    การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน: เพ่ือให-บริการ 
      โทรทัศน: สําหรับกิจการท่ีไม5ใช-คลื่นความถ่ี ของบริษัท เมเจอร: เทเลวิชั่น ไทย 
        จํากัด ช5องรายการ Mix Major Channel : ปส.๒  
    ๕.๑.๙ การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน: 
      เพ่ือให-บริการโทรทัศน: สําหรับกิจการท่ีไม5ใช-คลื่นความถ่ี ของบริษัท เอช26  
      จํากัด ช5องรายการ GOOD TV : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๐   พิจารณา (ร5าง) ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนแปลง 
       เนื้อหาช5องรายการท่ีได-รับอนุญาต (ภายหลังการรับฟfงความคิดเห็นสาธารณะ) 
       : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๑ การขอเพ่ิมเติมการให-บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด-านกิจการกระจายเสียง        
                                                 หรือโทรทัศน: ของกรมประชาสัมพันธ: (จํานวน ๑๕ สถานท่ี) : ปส.๓  
    ๕.๑.๑๒ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๙๕/๒๕๖๒ : มส.   
    ๕.๑.๑๓ กรณี บริษัท เดอะ คอร:เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ช5องรายการ เจเจ แชนแนล 
      (JJ Channel) โฆษณาผลิตภัณฑ:อาหาร ท่ีเข-าข5ายการกระทําท่ีเป6นการเอาเปรียบ 
      ผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน: : บส. 
    ๕.๑.๑๔ กรณี ห-างหุ-นส5วนจํากัด คนไทย เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง คนไทย เรดิโอ 
      คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม5 โฆษณาผลิตภัณฑ:ยา ท่ีเข-าข5าย 
      การกระทําท่ีเป6นการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
      โทรทัศน: : บส. 
    ๕.๑.๑๕ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ฮิตสนั่นเมือง คลื่นความถ่ี FM ๑๐๖.๕๐ MHz 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบริษัท มิวสิคบอกซ: มีเดีย กรุkป จํากัด โฆษณา 
      ผลิตภัณฑ:สุขภาพ ท่ีเข-าข5ายการกระทําท่ีเป6นการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการ 
      กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน: : บส.  
    ๕.๑.๑๖ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือคนท-องถ่ิน เรดิโอปาร:ตี้ ท่ีนี่ประเทศไทย 
      คลื่นความถ่ี FM ๘๘.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม5 โดยบริษัท สุชีราดรากอนโกลด: 
      จํากัด โฆษณาผลิตภัณฑ:สุขภาพ ท่ีเข-าข5ายการกระทําท่ีเป6นการเอาเปรียบ 
      ผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน: : บส.  
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑  การชําระค5าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประจําปD ๒๕๕๖     
                                                ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด : ปท.๒.,นท., ปท.๑  
    ๕.๒.๒  ร5างประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม 
       ท่ีต-องได-รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : มท., ปท.๑., ปท.๒  
 
 



 
 
    ๕.๒.๓  ร5างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดข-อห-ามการกระทําท่ีมีลักษณะเป6น 
       การครอบงํากิจการโดยคนต5างด-าว (ฉบับท่ี ๒) : มท.  
    ๕.๒.๔  การพิจารณาบันทึกความเข-าใจการให-บริการโทรศัพท:เคลื่อนท่ีแบบโครงข5ายเสมือน 
       ระหว5างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท อีดีซี เน็ตเวอร:ค เอเชีย จํากัด 
      ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท:เคลื่อนท่ีแบบโครงข5ายเสมือน 
       พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท.   
    ๕.๒.๕  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอทบทวนผลการพิจารณาค5าใช-โครงข5ายใน 
       การให-บริการโทรศัพท:เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ช5วงระยะเวลาคุ-มครอง        
                                                ผู-ใช-บริการ : คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส5งรายได-แผ5นดินฯ, นท.  
    ๕.๒.๖  บริษัท ทัวร:ครับ.คอม จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท:แบบสั้น  
       ๔ หลัก : จท. 
    ๕.๒.๗  การขอความอนุเคราะห:ยกเว-นค5าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท:แบบสั้น 
       หมายเลข ๑๑๘๒ ของกรมอุตุนิยมวิทยา : จท.  
    ๕.๒.๘  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค:การมหาชน) 
       ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีย5าน S-band สําหรับการรับส5งสัญญาณผ5านดาวเทียม 
       เพ่ือใช-ในการวิจัยพัฒนาในโครงการ Operational Support of a ๗.๓ Meter 
       S-band and X-band Antenna System : คท. 
    ๕.๒.๙  บริษัท ไทยออยล: จํากัด (มหาชน) ขออุทธรณ:ผลการพิจารณาอนุญาตให-ใช- 
       ความถ่ีวิทยุ ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมและใช-เครื่องวิทยุคมนาคม : คท. 
    ๕.๒.๑๐  ขยายระยะเวลาปฏิบัติหน-าท่ีของคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล5น 
       และความถ่ีภาคประชาชน : คท. 
    ๕.๒.๑๑  การขออนุญาตให-บริการ VoIP Termination ของบริษัท จี ดับบลิว บิซซิเนท 
       อินเตอร:เนชันแนล จํากัด : ปท.๒ 
    ๕.๒.๑๒  บริษัท โครงข5ายระหว5างประเทศและศูนย:ข-อมูลอินเทอร:เน็ต จํากัด ผู-รับใบอนุญาต 
       การให-บริการอินเทอร:เนต็แบบท่ีหนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริม่ให-บริการ : ปท.๒ 
    ๕.๒.๑๓  บริษัท คัลเลอร:ฟูลการาจ จํากัด ขอนําส5งแบบแสดงรายการภาษีมูลค5าเพ่ิม  
       (ภ.พ. ๓๐) เพ่ือใช-เป6นเอกสารประกอบการชําระค5าธรรมเนียมใบอนุญาต 
       ประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีท่ีบริษัทไม5มีรายได-จากการประกอบ 
       กิจการโทรคมนาคม : ปท.๒ 
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑    การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการวิจัยพฤติกรรมผู-บริโภคสื่อสารมวลชน       
                                                    และระบบตรวจวัดความนิยมรายการโทรทัศน: (TV Rating) ระบบ Multi-Screen     
                                                รูปแบบใหม5 : ทบ. 
    ๕.๓.๒  ร5างระเบียบ กสทช. ว5าด-วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ-าง 
        (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... : นย., บย., ลย.   

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 


