
 
 

       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๒๕ มิถุนายน 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 ๑๐/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติหน)าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ 
    การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ระหว0างเดือนกุมภาพันธ3 ๒๕๖๒ – 
    เดือนเมษายน ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ, นย. 
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
       และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ : ทท., มท.,คท. 
 ๔.๓ รายงานผลการดําเนินการไกล0เกลี่ยข)อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนเมษายน 
   ๒๕๖๒ : รท.  
 ๔.๔ ผลการดําเนินการเรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีไม0ได)ใช)ประโยชน3 หรือใช)ประโยชน3ไม0คุ)มค0า 
   หรือนํามาใช)ประโยชน3ให)คุ)มค0ายิ่งข้ึน ย0าน ๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ3 : คณะทํางาน 
   เรียกคืนคลื่นความถ่ีฯ, คภ.  
 ๔.๕ สถิติเรื่องร)องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน3 ต้ังแต0 พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๒ : กส. 
 ๔.๖ การต0ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว0างวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม 
   ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : ปส.๑ 
 ๔.๗ การต0ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว0างวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
   ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ : ปส.๑  
  ๔.๘ การขอยกเลิกการเปลี่ยนแปลงข)อมูลการทดลองประกอบกิจการ ภายหลัง 
    คณะกรรมการมีมติให)เปลี่ยนแปลงข)อมูลได) จํานวน ๒ สถานี : ปส.๑  
  ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงผู)อํานวยการสถานีของผู)ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๗ สถานี : ปส.๑  
  ๔.๑๐ ร)องเรียน กรณีขอให)บริษัท ทรู วิชั่นส3 กรุHป จํากัด ยกเว)นค0าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ 
    หลังจากยกเลิกการใช)บริการ True Visions (เลขท่ี ๗๘/๒๕๖๑) : บส.  

  ๔.๑๑ ร)องเรียน กรณีขอให)บริษัท ทรู วิชั่นส3 กรุHป จํากัด ยกเลิกการใช)บริการแพ็กเกจ 
    ทรู สมาร3ท ช)อยส3 พร)อมยกเว)นค0าปรับกรณียกเลิกการใช)บริการก0อนครบกําหนดสัญญา 
    (เลขท่ี ๑๖/๒๕๖๒) : บส.   
  ๔.๑๒ การแก)ไขปรับปรุงแบบสัญญาให)บริการโทรศัพท3/Broadband Internet ของบริษัท 
    ทีโอที จํากัด (มหาชน) : มท.  
 



 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การพิจารณาคําร)องขอเปลี่ยนแปลงข)อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได)รับ 
       อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๕ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๒ การพิจารณาคําร)องขอขยายระยะเวลาการทดสอบออกอากาศของกลุ0มคน 
     คนลาดชะโด สถานีวิทยุกระจายเสียงคนลาดชะโด (รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๖๒๓) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๓ พิจารณาคําร)องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ 
     วิทยุกระจายเสียง (ครั้งท่ี ๒) ของบริษัท ไดอารี่ แอดเวอร3ไทซ่ิง จํากัด 
     สถานีคน เรดิโอ (เรดิโอไทม3) รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๕๖ : ปส.๑  
    ๕.๑.๔ การอนุญาตให)บริษัท ทรู วิชั่นส3 กรุHป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให)บริการโทรทัศน3 
     ท่ีไม0ใช)คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๙ ช0องรายการ : ปส.๒ 
    ๕.๑.๕ การอนุญาตให)บริษัท เดอะไรท3โซน จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให)บริการโทรทัศน3 
     ท่ีไม0ใช)คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช0องรายการ ทริปเป[\ลเอ ทีวี : ปส.๒ 
    ๕.๑.๖ กรณี ห)างหุ)นส0วนจํากัด คนเมืองแพร0 มาร3เก็ตต้ิง สถานีวิทยุกระจายเสียง 
     คนเมืองแพร0 คลื่นความถ่ี ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดแพร0 โฆษณาผลิตภัณฑ3สุขภาพ 
     ท่ีเข)าข0ายการกระทําท่ีเปbนการเอาเปรียบผู)บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
     กิจการโทรทัศน3 : บส.  
    ๕.๑.๗ กรณี ห)างหุ)นส0วนจํากัด ปcาแดง ช0อแฮ เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
     เพ่ือคนเมืองแพร0 คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๕๐ MHz จังหวัดแพร0 โฆษณาผลิตภัณฑ3 
     เสริมอาหารท่ีเข)าข0ายการกระทําท่ีเปbนการเอาเปรียบผู)บริโภคในกิจการ 
     กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน3 : บส.  
    ๕.๑.๘ กรณี ห)างหุ)นส0วนจํากัด แสงงาม มีเดีย กรุHป สถานีวิทยุกระจายเสียง แสงงาม 
     เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๗๕ MHz จังหวัดน0าน โฆษณาผลิตภัณฑ3สุขภาพ 
     ท่ีเข)าข0ายการกระทําท่ีเปbนการเอาเปรียบผู)บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
     กิจการโทรทัศน3 : บส.  
    ๕.๑.๙ กรณี บริษัท มีเดียเพล็ก อินเตอร3เนชั่นแนล จํากัด ช0องรายการ DOONEE  SERIES  
     โฆษณาผลิตภัณฑ3สุขภาพท่ีเข)าข0ายการกระทําท่ีเปbนการเอาเปรียบผู)บริโภค 
     ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน3 : บส.  
    ๕.๑.๑๐ กรณีบริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสต้ิง จํากัด ช0องรายการ Video To Home 29 
     โฆษณาผลิตภัณฑ3สุขภาพท่ีเข)าข0ายการกระทําท่ีเปbนการเอาเปรียบผู)บริโภค 
     ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน3 : บส.  
    ๕.๑.๑๑ กรณี ห)างหุ)นส0วนจํากัด ทรูเลิฟเรดิโอแพร0 ๒๐๑๒ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
     คริสเตียนจังหวัดแพร0 (True Love Radio) คลื่นความถ่ี ๘๗.๕๐ MHz  
     จังหวัดแพร0 ออกอากาศโดยไม0ได)รับอนุญาตจาก กสทช. : บส.  
    ๕.๑.๑๒ ข)อร)องเรียนกรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ3เครื่องด่ืมแอลกอฮอล3 ตรารวงข)าว 
     ซิลเวอร3 ทางสถานีวิทยุ สนว.กจ.ทอ. ๐๙ อุดรธานี สังกัดกองทัพอากาศ 
     คลื่นความถ่ี ๑๐๔.๐๐ MHz : ผส. 
 
 
 



 
 
 
    ๕.๑.๑๓ ข)อร)องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
     เอ้ืออาทรท0าตูม คลื่นความถ่ี ๑๐๔.๒๕ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) 
     จังหวัดปราจีนบุรี ไม0เปbนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ3การกํากับดูแล 
     การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
  ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการโทรคมนาคม 
    เร่ืองค.างการพิจารณา 
    ๕.๒.๑ ร0างประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท3เคลื่อนท่ีแบบโครงข0ายเสมือน : มท., ปท.๒ 
    เร่ืองเสนอใหม� 
    ๕.๒.๒ การขอความเห็นชอบคําขอใช)บริการ ข)อตกลงและเง่ือนไขการใช)บริการ 
       LoRa IoT by CAT : มท. 
    ๕.๒.๓ การให)ความเห็นชอบแบบสัญญาให)บริการอินเทอร3เน็ต Wi-Fi ของบริษัท 
       โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) : มท. 
    ๕.๒.๔ การพิจารณาข)อตกลงต0อท)ายบันทึกความเข)าใจการให)บริการโทรศัพท3เคลื่อนท่ี 
       แบบโครงข0ายเสมือนระหว0างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท โอ โมไบล3 
       จํากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท3เคลื่อนท่ีแบบโครงข0ายเสมือน 
       พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท. 
    ๕.๒.๕ ข)อเสนอการใช)โครงข0ายโทรคมนาคมของบริษัท ไทยแซท โกลบอล จํากัด : ชท. 
    ๕.๒.๖ บันทึกแก)ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม ระหว0างบริษัท 
       กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร3แซล  
       คอมมิวนิเคชั่น จํากัด : ชท. 
    ๕.๒.๗ บันทึกแก)ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม ระหว0างบริษัท 
       ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร3แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
       จํากัด (มหาชน) : ชท. 
    ๕.๒.๘ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง การใช)บริการข)ามโครงข0ายโทรศัพท3เคลื่อนท่ี 
       ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปbนร0างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช)บริการ 
       ข)ามโครงข0ายโทรคมนาคมไร)สายภายในประเทศ : ชท.  
    ๕.๒.๙ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง การใช)โครงสร)างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร0วมกัน 
       สําหรับโครงข0ายโทรศัพท3เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ เปbนร0างประกาศ กสทช.  
       เรื่อง การใช)โครงสร)างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร0วมกัน สําหรับโครงข0ายโทรคมนาคม 
       ไร)สาย : ชท.  
    ๕.๒. ๑๐ บริษัท อาร3เอส จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมวัตถุประสงค3การใช)งานเลขหมาย 
       โทรศัพท3แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๑ : จท. 
    ๕.๒.๑๑ (ร0าง) ประกาศ กสทช. เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล 
       จํานวน ๒ ฉบับ : ทท.  
    ๕.๒.๑๒ การปรับปรุงระบบจัดเก็บฐานข)อมูลลูกค)าของโครงข0าย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
       จํากัด : ปท.๑  
    ๕.๒.๑๓ การสิ้นสุดการอนุญาตของผู)รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
       ท่ีไม0มีโครงข0ายเปbนของตนเอง จํานวน ๑๖ ราย (๑๘ ใบอนุญาต) : ปท.๒  
 
 
 



 
 
 
 
    ๕.๒.๑๔ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล)าเจ)าคุณทหารลาดกระบัง ขอรับการจัดสรร 
       คลื่นความถ่ี ๓๙.๖๕ MHz และต้ังสถานี VHF Radar เพ่ือใช)ในการศึกษาวิจัย 
       ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟwยร3 : คท. 
    ๕.๒.๑๕ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลานําส0งรายงานบัญชีแยกประเภท 
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