
 
 

 
       ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห0องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เร่ืองท่ีประธานแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  

ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติหน(าที่ของคณะอนุกรรมการเร+งรัด ติดตามแผน/ผลการดําเนินงาน 
   และการใช(จ+ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ระหว+างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ – 
   กันยายน ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการเร+งรัด ติดตามแผนฯ, ยย.  
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
        และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒ : คท.๑ 
  ๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแก(ไขป;ญหาเร่ืองร(องเรียน 
    ของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ : รท. 
  ๔.๔ รายงานผลการดําเนินการไกล+เกลี่ยข(อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนสิงหาคม 
    ๒๕๖๒ : รท.  
  ๔.๕ รายงานฉบับสมบูรณ?โครงการศึกษาความต(องการใช(คลื่นความถ่ีสําหรับประเทศไทย : คบ. 
  ๔.๖ รายงานผลการศึกษาการประเมินมูลค+าการเรียกคืนคลื่นความถ่ี และการทดแทน ชดใช( 
    หรือจ+ายค+าตอบแทนสําหรับผู(ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ี ย+านความถ่ี ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ 
    เมกะเฮิรตซ? : คบ.  
  ๔.๗ รายงานคําสั่งจําหน+ายคดีออกจากสารบบความของศาลปกครองเชียงใหม+ในคดีหมายเลขดําที่ 
    ๔๒๐/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๙/๒๕๖๒ ระหว+างนางสาววรรณวดี ก+ออมรทรัพย? ที่ ๑ 
    กับพวกรวม ๖๖ คน ผู(ฟHองคดี กับ นายกเทศมนตรีตําบลทุ+งต(อม ผู(ถูกฟHองคดีที่ ๑ และ 
    กสทช. ผู(ถูกฟHองคดี ท่ี ๒ และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ผู(ร(องสอด : มท.   
  ๔.๘ รายงานผลการทดสอบการใช(งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให(เปลี่ยนแปลง 
    การใช(งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ (ข(อมูล ณ วันท่ี ๘ ตุลาคม 
    ๒๕๖๒) : ปส. 
  ๔.๙ การต+ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข(อมูล ณ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม 
    ๒๕๖๒ : ปส. 
  ๔.๑๐ การต+ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข(อมูล ณ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม 
    ๒๕๖๒ : ปส.  
 
 
 



 
 
  ๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงผู(อํานวยการสถานีของผู(ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๔ สถานี : ปส.  
  ๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงผู(อํานวยการสถานีของผู(ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๘ สถานี : ปส.      
  ๔.๑๓ การแจ(งเปลี่ยนแปลงกรรมการของ บริษัท อาร?เอส จํากัด (มหาชน) : ปส.   
  ๔.๑๔ คําสั่งคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๔๓๓/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ๑๗๑๐/๒๕๖๒ และคําสั่ง 
   ในคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๑๙๐/๒๕๖๒ หมายเลขแดงท่ี ๑๗๑๑/ ๒๕๖๒ : มส. 
  ๔.๑๕  สัญญาการใช(โครงข+ายโทรคมนาคมของการไฟฟHาฝNายผลิตแห+งประเทศไทย  
    จํานวน ๓ สัญญา : ชท. 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.  
    ด0านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ พิจารณาคําร(องขอให(พิจารณาใหม+ของห(างหุ(นส+วนจํากัด เค.เอส.เรคคอร?ด  
      กรณีการสิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๒ สถานี : ปส.  
    ๕.๑.๒ การพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท โมเดิร?น 
      ทรานซิสเตอร? จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงกร๊ีดเอฟเอ็ม รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๐๗๗ 
      ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ?การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ 
      วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ปส.  
    ๕.๑.๓ พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ  
      และคําร(องขอเปลี่ยนแปลงข(อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
      ของห(างหุ(นส+วนจํากัด มีน+า เรดิโอ (รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๕๑) : ปส. 
    ๕.๑.๔ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู(ทดลอง 
      ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
      (๒ สถานี) (ข(อมูล ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒) : ปส.  
    ๕.๑.๕ การพิจารณาคําร(องขอเปลี่ยนแปลงข(อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได(รับ 
      อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๖ สถานี) : ปส.  
  ๕.๑.๖ พิจารณาสิทธิการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ฮีโร+ 
   มีเดีย จํากัด กรณีเปRนบริษัทร(าง : ปส. 
    ๕.๑.๗ พิจารณาคําร(องขอยกเลิกการขอเปล่ียนแปลงที่ตั้งสถานี ท่ีตั้งเคร่ืองส+งและท่ีตั้ง 
      สายอากาศของห(างหุ(นส+วนจํากัด ยิ้มเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนภูธร 
      ความถ่ี ๑๐๑.๒๕ MHz รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๙๕ : ปส.  
    ๕.๑.๘ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน? เพ่ือให(บริการ 
      โครงข+ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน?ท่ีไม+ใช(คลื่นความถ่ี ระดับท(องถ่ินของ 
      บริษัท ชุมพรวิชั่น จํากัด : ขส.  
    ๕.๑.๙ การงดออกอากาศรายการถ+ายทอดสดการแข+งขันฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก 
      ทีมชาติไทยของบริษัท ซุปเปอร? บรอดแบนด? เน็ทเวอร?ค จํากัด : ขส.  
  ๕.๑.๑๐ การเปลี่ยนแปลงองค?ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง 
   และโทรทัศน? : มส. 
  ๕.๑.๑๑ การลดหย+อนหรือยกเว(นค+าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปV : นส.  
  ๕.๑.๑๒ (ร+าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนแม+บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน? 
   ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕xx – ๒๕xx) : วส.  
    
 



 
 
 
  ๕.๑.๑๓ ข(อเสนอแนะเก่ียวกับการใช(ภาษาต+างประเทศ ตัวเลข และคําย+อโดยไม+จําเปRน : ผส. 
  ๕.๑.๑๔ ข(อร(องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
   พอเพียง เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๑.๗๕ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) 
   จังหวัดนครปฐม ไม+เปRนไปตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ?การกํากับดูแล 
   การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
  ๕.๑.๑๕ ข(อร(องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “เทยเท่ียวไทย The Route” 
   เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางช+องรายการโทรทัศน?ภาคพ้ืนดินในระบบ 
   ดิจิตอล ช+อง GMM25 (ช+อง ๒๕) อาจมีเน้ือหาไม+เหมาะสม : ผส.  
  ๕.๑.๑๖ ข(อร(องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ทุบโตeะข+าว” 
   เม่ือวันอาทิตย?ท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางช+องรายการโทรทัศน?ภาคพื้นดิน 
   ในระบบดิจิตอล ช+อง Amarin TV HD (ช+อง ๓๔) อาจมีเนื้อหาไม+เหมาะสม : ผส.  
  ๕.๑.๑๗ ข(อร(องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “บริษัทฮาไม+จํากัด (มหาชน)”  
   เม่ือวันเสาร?ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางช+องรายการโทรทัศน?ภาคพื้นดินในระบบ 
   ดิจิตอล ช+อง One (ช+อง ๓๑) อาจมีเนื้อหาไม+เหมาะสม : ผส.  
 ๕.๒  เร่ืองท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.  
    ด0านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เร่ือง การแต+งตั้งพนักงานเจ(าหน(าท่ีและ 
 การมอบหมายให(พนักงานเจ(าหน(าที่ปฏิบัติหน(าท่ีแทน กสทช. ในการกํากับดูแล 
 กิจการวิทยุคมนาคม : คท.๑, มท. 
 ๕.๒.๒ การพิจารณาอนุญาตให(สํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ใช(เลขหมายโทรศัพท? 
  แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ : จท.  
 ๕.๒.๓ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท?แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท เพชรบุรี 
  การแพทย? จํากัด : จท.  
 ๕.๒.๔ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท?แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท ฟอร?ด 
  เซลล? แอนด? เซอร?วิส (ประเทศไทย) จํากัด : จท.  
 ๕.๒.๕ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท?แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท ซัมมิท 
  ฟุตแวร? จํากัด : จท.  
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ การปรับปรุงแก(ไขระเบียบ กสทช. ท่ีเก่ียวข(องเพ่ือรองรับให(พนักงานซ่ึงจะมี 
       อายุครบหกสิบปVบริบูรณ?สามารถปฏิบัติงานต+อ : คณะอนุกรรมการพิจารณา 
       ปรับปรุงระเบียบฯ, นย. 
    ๕.๓.๒ (ร+าง) หลักเกณฑ?และวิธีการคัดเลือกพนักงานตําแหน+งผู(ช+วยเลขาธิการ : บย. 
 ๕.๔  เร่ืองค0างการพิจารณา 
    ๕.๔.๑ การแก(ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ?และวิธีการเลื่อนเงินเดือน 
      ประจําปV : บย.   
    ๕.๔.๒ การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒  
      ประจําปV ๒๕๖๑ คร้ังที่ ๗ ตามวัตถุประสงค?มาตรา ๕๒ (๑) : โครงการส+งเสริม 
      ความร+วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน?ระหว+างประเทศ : ทบ.  

ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เร่ืองอื่นๆ 

  
   

 


