
 
 

       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห1องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ1งให1ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําป/ ๒๕๖๑ 
  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน, ภบ. 
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
       และท่ีแก8ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒ : มท., ทท. 
 ๔.๓ รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๔ ป/ ๒๕๖๑ : วท.  
 ๔.๔ รายงานวิเคราะห=การใช8งานเลขหมายโทรคมนาคมเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ 
   (เลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท=เคลื่อนท่ีและเลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท=ประจําท่ี) : จท.  
 ๔.๕ การจัดประมูลเลขหมายโทรศัพท=สําหรับบริการโทรศัพท=เคลื่อนท่ีท่ีเปCนเลขหมายสวย 
   ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ : คณะทํางานบริหารจัดการและกํากับดูแลการประมูลฯ, จท. 
 ๔.๖ สถิติเรื่องร8องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน= ต้ังแตF พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ถึงมีนาคม ๒๕๖๒ : กส.  
 ๔.๗ การแจ8งเปลี่ยนแปลงข8อมูลผู8รับใบอนุญาตของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน=และวิทยุ จํากัด 
   ชFองรายการ 7 HD : ปส.๒  
 ๔.๘ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ= มานะกิจ)  
   ประจําเดือนกุมภาพันธ= ๒๕๖๒ – เดือนเมษายน ๒๕๖๒ : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ=ฯ 
 ๔.๙  รายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ : ลย. 
 ๔.๑๐ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไมFมีโครงขFายเปCนของตนเอง 
    ฉบับท่ี ๓/๒๕๖๒ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ : ปท.๒  
 ๔.๑๑ รายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการคุ8มครองผู8บริโภคด8านกิจการโทรคมนาคม 
    ป/ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ข8อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) : รท.  
 ๔.๑๒ รายงานความคืบหน8าการดําเนินการตามคําสั่งหัวหน8าคณะรักษาความสงบแหFงชาติ 
    ท่ี ๔/๒๕๖๒ : มท. 
 ๔.๑๓ รายงานผลการแก8ไขและเผยแพรFแบบสัญญาการให8บริการโทรทัศน=แบบบอกรับสมาชิก 
    ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให8บริการโทรทัศน=แบบบอกรับสมาชิก 
    พ.ศ. ๒๕๕๖ (บริษัท ซุปเปอร= บรอดแบนด= เน็ทเวอร=ค จํากัด) : มส.  
 
 



 
 
 ๔.๑๔ การยุติการให8บริการโทรศัพท=เคลื่อนท่ียุคท่ี ๒ (Second Generation : ๒G) : ปท.๑ 
 ๔.๑๕ การดําเนินการตFอเรื่องร8องเรียน กรณี นายวีรยุทธ ศรัทธาอมรกุล ขอให8ตรวจสอบคุณภาพ 
    สัญญาณ พร8อมแก8ไขป\ญหาการรับชมโทรทัศน=ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : จส.  
ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด1านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ พิจารณาคําร8องขอขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบ 
       การตFออายุการทดลองประกอบกิจการของห8างหุ8นสFวนจํากัด เมืองไหม เรดิโอ  
       สถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองไหม เรดิโอ รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๑๙๘ : ปส.๑ 
    ๕.๑.๒ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อชFองรายการ Living Mall ของบริษัท เจีย เจีย มีเดีย  
       จํากัด : ปส.๒ 
    ๕.๑.๓ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อชFองรายการ ดีทีวี 107 ของบริษัท มีเดียเพล็กซ=  
       อินเตอร=เนชั่นแนล จํากัด : ปส.๒  
    ๕.๑.๔ การแจ8งเปลี่ยนแปลงผู8อํานวยการสถานีของกรมประชาสัมพันธ= ชFองรายการ 
       สถานีโทรทัศน=ภาคภาษาอังกฤษ : ปส.๒  
    ๕.๑.๕ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน= เพ่ือให8 
       บริการโทรทัศน= สําหรับกิจการท่ีไมFใช8คลื่นความถ่ี ของบริษัท เวิล=ดวาย-เคเบ้ิล 
       ทีวี จํากัด ชFองรายการ WCTV CABLE TV : ปส.๒  
    ๕.๑.๖ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน= เพ่ือให8 
       บริการโทรทัศน= สําหรับกิจการท่ีไมFใช8คลื่นความถ่ี ของบริษัท บันเทิง วาไรต้ี 
       จํากัด ชFองรายการ เพลิน : ปส.๒  
    ๕.๑.๗ การอนุญาตให8บริษัท เอเชีย ทูเดย= (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ 
       ให8บริการโทรทัศน=ท่ีไมFใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ชFองรายการ  
       WION : ปส.๒  
    ๕.๑.๘ การอนุญาตให8บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร=ค จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ 
       ให8บริการโทรทัศน=ท่ีไมFใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก 
       ชFองรายการ Bangkok Channel : ปส.๒  
    ๕.๑.๙ การอนุญาตให8บริษัท โอเอสพี ทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให8บริการโทรทัศน= 
       ท่ีไมFใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ชFองรายการ O Shopping : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๐ การอนุญาตให8บริษัท นาซFาแอนด=ซัน จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให8บริการโทรทัศน= 
       ท่ีไมFใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ชFองรายการ นาซFาทีวี : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๑ ขอความอนุเคราะห=พิจารณาคําร8องลดหยFอนหรือยกเว8นคFาธรรมเนียมใบอนุญาต 
       รายป/ (บริษัท เอ็น บีซี เน็กซ= วิชั่น จํากัด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
       ระหวFางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) : นส.  
    ๕.๑.๑๒ กรณี ห8างหุ8นสFวนจํากัด ฉวางวาไรต้ี สถานีวิทยุกระจายเสียง ฉวางวาไรต้ี 
       คลื่นความถ่ี ๙๑.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช โฆษณาผลิตภัณฑ=สุขภาพ 
       ท่ีเข8าขFายการกระทําท่ีเปCนการเอาเปรียบผู8บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศน= : บส.  
 
 
 
 
 



 
 
    ๕.๑.๑๓ กรณี ห8างหุ8นสFวนจํากัด โมคลานเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง โมคลาน 
       คลื่นความถ่ี ๙๕.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช โฆษณาผลิตภัณฑ=สุขภาพ 
       ท่ีเข8าขFายการกระทําท่ีเปCนการเอาเปรียบผู8บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศน= : บส.  
    ๕.๑.๑๔ กรณี ห8างหุ8นสFวนจํากัด ตuอยเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง คนดูFใต8 คลื่นความถ่ี 
       ๙๘.๕๐ MHz จังหวัดนFาน โฆษณาผลิตภัณฑ=เสริมอาหารท่ีเข8าขFายการกระทําท่ี 
       เปCนการเอาเปรียบผู8บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน= : บส. 
    ๕.๑.๑๕ กรณี บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จํากัด ชFองรายการ PEACE TV โฆษณาผลิตภัณฑ= 
       เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ=เสริมอาหารท่ีเข8าขFายการกระทําท่ีเปCนการเอาเปรียบ 
       ผู8บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน= : บส.  
    ๕.๑.๑๖ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู8ทดลอง 
      ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
      (๑ สถานี) (ข8อมูล ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒) : ปส.๑  
    ๕.๑.๑๗ การแจ8งเปลี่ยนแปลงข8อมูลผู8ได8รับอนุญาตของบริษัท อุบลราชธานี โสภณ 
       เคเบ้ิล ที วี จํากัด ชFองรายการ ท8องถ่ิน : ปส.๒ 
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด1านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ การขอจัดการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลFนข้ันต8น 
       ให8กับสถาบันการศึกษา : บท. 
    ๕.๒.๒ การคืนเลขหมายโทรศัพท=แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๓๐ ของบริษัท 
       โมบายชัวร= จํากัด : จท.  
    ๕.๒.๓ การคืนเลขหมายโทรศัพท=แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๖๒ ของบริษัท 
       ไฟเบอร=วัน จํากัด (มหาชน) : จท.  
    ๕.๒.๔ การคืนเลขหมายโทรศัพท=แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๑๙ ของบริษัท 
       ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) : จท.  
    ๕.๒.๕ บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท= 
       แบบสั้น ๔ หลัก : จท.  
    ๕.๒.๖ บริษัท เน็ท ฮับ จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
       แบบท่ีสาม : ปท.๑  
    ๕.๒.๗ บริษัท วาย-ฟาย เฟyร=ส จํากัด ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให8บริการอินเทอร=เน็ต 
       เกตเวย=ระหวFางประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร=เน็ตแบบท่ีสอง   
       ท่ีมีโครงขFายเปCนของตนเอง : ปท.๑  
    ๕.๒.๘ บริษัท ทีเค เน็ทเวิร=ก จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
       แบบท่ีสาม : ปท.๑  
    ๕.๒.๙ บริษัท ซุปเปอร= ไฮสป/ด อินเทอร=เน็ต จํากัด ขอตFออายุใบอนุญาตการให8บริการ 
       อินเทอร=เน็ตแบบท่ีสาม : ปท.๑  
    ๕.๒.๑๐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกสัญญาการให8บริการขายสFง 
       บริการโทรศัพท=เคลื่อนท่ีกับบริษัท ดาต8า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด : ปท.๑ 
 
 
 
 
 



 
 
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ การกําหนดทFาทีเบ้ืองต8นสําหรับการประชุมคณะกรรมการรFวมทางเทคนิควFาด8วย 
       การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) 
       ครั้งท่ี ๘ ในประเด็นด8านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน= กิจการโทรคมนาคม 
       และกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คกก.รFวมทางเทคนิคฝ|ายไทยฯ, คภ.  
    ๕.๓.๒ (รFาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 
       (International Mobile Telecommunications – IMT) ยFานความถ่ี  
       ๗๐๓ – ๗๔๘/ ๗๕๘ – ๘๐๓ เมกะเฮิรตซ= : คณะทํางานด8านการจัดทํา  
            หลักเกณฑ=ฯ, คภ. 

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 


