
 
 

       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๒ 
วันพุธท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห2องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ2งให2ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติหน*าท่ีของคณะอนุกรรมการเร-งรัด ติดตามแผน/ผลการดําเนินงาน 
    และการใช*จ-ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ระหว-างเดือนมกราคม ๒๕๖๒ – 
    มีนาคม ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการเร-งรัด ติดตามแผนฯ, ยย.  
  ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติหน*าท่ีของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับ 
    การใช*และเชื่อมต-อโครงข-ายโทรคมนาคม ระหว-างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑  
    : คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช*และเชื่อมต-อฯ, ชท.  
  ๔.๓ รายงานการให*บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท;เคลื่อนท่ี ประจําไตรมาส ๔ ป= ๒๕๖๑ : จท. 
 ๔.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร) 
   ประจําเดือนกุมภาพันธ; – เมษายน ๒๕๖๒ : ปบ. 
 ๔.๕  รายงานผลการดําเนินการไกล-เกลี่ยข*อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนมีนาคม 
     ๒๕๖๒ : รท. 
 ๔.๖  รายงานการมอบอํานาจช-วงให*ดาํเนินคดีต-อศาลปกครองในด*านกิจการโทรคมนาคมแทน กสทช.  
    ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จํานวน ๑ คดี : มท. 
 ๔.๗  รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต-อตลาดท่ีเก่ียวข*องภายหลังการควบรวมกิจการ 
    ระหว-างบริษัท ไทม; ดอทคอม อินเตอร;เนชั่นแนล จํากัด และบริษัท ซิมโฟนี่ 
    คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ครั้งท่ี ๘) : วท. 
 ๔.๘  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช*งานสื่อสารผ-านดาวเทียม 
    ต-างชาติชนิดชั่วคราวประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และมกราคม – กุมภาพันธ; ๒๕๖๒ 
    จํานวน ๑๔๐ รายการ : ปท.๑  
 ๔.๙  รายงานผลการทดสอบการใช*งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให*เปลี่ยนแปลง 
    การใช*งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน ๓ สถานี) : ปส.๑ 
 ๔.๑๐ การต-ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว-างวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
    ถึงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ : ปส.๑   
 ๔.๑๑ การชําระค-าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป= รอบบัญชีป= ๒๕๖๐ ของผู*รับอนุญาตประกอบ 
    กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน; เพ่ือให*บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน; 
     จํานวน ๓ ราย : ปส.๒., นส.  
 



 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด2านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การพิจารณาคําขอต-ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
       ของห*างหุ*นส-วนจํากัด ไท-ไท การเกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเขียว สถานี 
       วิทยุกระจายเสียงบังพวน เรดิโอ รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๒๔๘ ภายหลัง 
       อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง : ปส.๑ 
    ๕.๑.๒ การพิจารณาคําขอต-ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
       ของห*างหุ*นส-วนจํากัด แดนดินล*านนามีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียงแดนดิน  
       ถ่ินล*านนา รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๐๙๕ : ปส.๑  
    ๕.๑.๓ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ปลายฟMา วาไรต้ี คลื่นความถ่ี FM ๙๓.๐๐ MHz  
      จังหวัดน-าน โดยบริษัท เอ็ม เอ็น มิวสิค จํากัด โฆษณาผลิตภัณฑ;อาหาร 
      ท่ีเข*าข-ายการกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู*บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
      และกิจการโทรทัศน; : บส. 
    ๕.๑.๔ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ยกกระบัตรเรดิโอ คลื่นความถ่ี FM ๑๐๗.๒๕ MHz  
      จังหวัดตาก โดยห*างหุ*นส-วนจํากัด ยกกระบัตรเรดิโอ โฆษณาผลิตภัณฑ;อาหาร 
      ท่ีเข*าข-ายการกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู*บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
      กิจการโทรทัศน; : บส. 
    ๕.๑.๕ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นขนอม คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๗๕ MHz 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยห*างหุ*นส-วนจํากัด บ*านกันภัยขนอม โฆษณา 
      ผลิตภัณฑ;สุขภาพท่ีเข*าข-ายการกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู*บริโภคใน 
      กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน; : บส. 
    ๕.๑.๖ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ninetyone Chiang Mai คลื่นความถ่ี FM ๙๑.๐๐ MHz  
      จังหวัดเชียงใหม- โดยห*างหุ*นส-วนจํากัด นครเชียงใหม- กิจรุ-งเรือง โฆษณา 
      ผลิตภัณฑ;สุขภาพท่ีเข*าข-ายการกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู*บริโภคใน 
      กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน; : บส. 
    ๕.๑.๗ กรณี บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ช-องรายการ 9MCOT HD โฆษณา 
      ผลิตภัณฑ;อาหารท่ีเข*าข-ายการกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู*บริโภคใน 
      กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน; : บส. 
    ๕.๑.๘ บริษัท เดอะ คอร;เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ช-องรายการ เจเจ แชนแนล 
      (JJ Channel) ขอความอนุเคราะห; ผ-อนผัน ขยายเวลา การกําหนดค-าปรับ 
      ทางปกครอง กรณีฝfาฝgนคําสั่งให*ระงับกระทําการท่ีเปTนการเอาเปรียบผู*บริโภค 
      ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน; : บส. 
    ๕.๑.๙ การต-ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู*ทดลอง 
       ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได*รับใบอนุญาตมากกว-า 
       ๑ สถานีข้ึนไป (ข*อมูล ณ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) : ปส.๑  
    ๕.๑.๑๐ การพิจารณาคําร*องขอเปลี่ยนแปลงข*อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได*รับ 
       อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๘ สถานี) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๑๑ การพิจารณาคําร*องขอเปลี่ยนแปลงข*อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได*รับ 
       อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๙ สถานี) : ปส.๑ 
 
 
 



 
 
    ๕.๑.๑๒ การพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห*างหุ*นส-วนจํากัด 
       ฝางชนู เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงฝางชนูเรดิโอ รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๑๙๐  
       ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ;การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ 
       วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ปส.๑  
    ๕.๑.๑๓ สํานักงานตํารวจแห-งชาติ ขอย*ายท่ีต้ังเสาส-งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       เสียงสามยอด ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถ่ี ๙๕.๐๐ MHz : ปส.๓  
    ๕.๑.๑๔ การแต-งต้ังคณะอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน; : มส. 
    ๕.๑.๑๕ ข*อร*องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุคลื่นมหานิยม 
       POPPULAWAVE คลื่นความถ่ี ๑๐๗.๕ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       เม่ือวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๒ อาจมีเนื้อหาไม-เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๑๖ ข*อร*องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “สุขภาพกับเสียงเพลง” เม่ือวันท่ี 
       ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง Sweet FM คลื่นความถ่ี 
       FM ๘๙.๕๐ MHz (ออกอากาศผ-านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.ราชมงคลธัญบุรี 
       สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) อาจมีเนื้อหาไม-เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๑๗ ข*อร*องเรียนกรณีตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง “เมียน*อย” 
       เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช-องรายการโทรทัศน;ภาคพ้ืนดินในระบบ 
       ดิจิตอล ช-อง GMM25 (ช-อง ๒๕) : ผส.  
    ๕.๑.๑๘ กรณีมีผู*ยื่นคําขอให*สํานักงาน กสทช. แจ*งให*สถานีวิทยุกระจายเสียงเศรษฐกิจ 
       พอเพียง คลื่นความถ่ี FM ๙๖.๗๕ MHz จังหวัดร*อยเอ็ด นําส-งเทปบันทึก 
       การออกอากาศของสถานีในช-วงระหว-างวันท่ี ๑๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
       เพ่ีอประกอบการดําเนินคดีอาญา : ผส.  
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด2านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ ร-างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ;และวิธีการนําส-งข*อมูลการใช*โทรศัพท; 
       เคลื่อนท่ีในเขตท*องท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต*ท่ีอยู-ภายใต*บังคับของประกาศ 
       สถานการณ;ฉุกเฉิน ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ; 
       ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ : มท. 
    ๕.๒.๒ บริษัท ทริปเปxลที บรอดแบรนด; จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
       โทรศัพท;สําหรับบริการโทรศัพท;ประจําท่ีเพ่ิมเติม : จท.  
    ๕.๒.๓ ข*อเสนอการใช*โครงข-ายโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ; จํากัด : ชท. 
    ๕.๒.๔ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให*บริการ 
       ขายส-งบริการและขายต-อบริการ SIP Trunk (Session Initiation Protocol) 
       ของบริษัท เยล ลิ้งค; จํากัด : ปท.๒ 
    ๕.๒.๕ นางสาวกนกกรณ;วลี ดวงแก*ว ร*องเรียนบริษัท แอดวานซ; ไวร;เลส เน็ทเวอร;ค 
       จํากัด กรณีประสบป�ญหาไม-สามารถเปลี่ยนหรือโอนสิทธิ Serenade ไปยัง 
       เลขหมายใหม-ได* : รท.  
    ๕.๒.๖ บริษัท ท-าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ขอรับจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม- 
       เพ่ือใช*ในโครงการระบบขนส-งผู*โดยสารอัตโนมัติ (Automated People 
       Mover : APM) : คท. 
     
 
 
 



 
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ การกําหนดท-าทีเบ้ืองต*นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร-วมทางเทคนิคว-าด*วย 
       การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา 
       (JTC) ครั้งท่ี ๒ ในประเด็นด*านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน;  
       กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คภ.  
    ๕.๓.๒ การแต-งต้ังคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ 
       พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน; และกิจการโทรคมนาคม 
       เพ่ือประโยชน;สาธารณะ จํานวน ๑ คณะ และขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
       ของคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๓ คณะ : ทบ.  
    ๕.๓.๓ การพิจารณากลั่นกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒ 
      ครั้งท่ี ๓ ประจําป= ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค;มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการจัดต้ัง 
      บริการทดสอบและวิจัยระบบผลิตภัณฑ;อิเล็กทรอนิกส;ท่ีมีซอฟต;แวร;เปTน 
      ส-วนประกอบ : ทบ. 
    ๕.๓.๔ การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒ 
      ประจําป= ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๔ ตามวัตถุประสงค;มาตรา ๕๒ (๑) โครงการส-งเสริม 
      การผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน;ระบบดิจิตอลรายการสําหรับเด็ก 
      เยาวชน และครอบครัว : ทบ.  
    ๕.๓.๕ การพิจารณาโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒  
      ประจําป= ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๔ ตามวัตถุประสงค;มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการ 
      พัฒนาศักยภาพประชาชนในการรู*เท-าทันสื่อ : ทบ.  
    ๕.๓.๖ ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน*าท่ีของคณะอนุกรรมการชุดต-างๆ ท่ี กสทช.  
      แต-งต้ังซ่ึงใกล*จะครบวาระ : นย.  
    ๕.๓.๗ การแต-งต้ังคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด*านกฎหมาย กสทช. : มท., มส. 

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


