
    ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๖๑
วนัพุธท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

    ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๑ วันจันทร์ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน
                  รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๑ วันจันทร์ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

และรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษคร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ วันจันทร์ท่ี ๒ กรกฎาคม
๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจำรองประธาน กสทช. (พ.อ. นที ศุกลรัตน์) 

ประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ :  รองประธาน กสทช. พ.อ. นทีฯ
๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจำ กสทช. (รศ.ประเสริฐ  ศลีพิพัฒน์) 

ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑ : กสทช.รศ.ประเสริฐฯ
๔.๓ รายงานผลการดำเนินการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ : รท.
๔.๔ รายงานการมอบอำนาจชว่งให้ดำเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการโทรคมนาคม

แทน กสทช. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : มท.
๔.๕ รายงานการอนุญาตการประกอบกจิการโทรคมนาคม ท่ีไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 

ฉบับที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : ปท.๒ 
๔.๖ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเก่ียวกับการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ : คส.
๔.๗ รายงานผลการทดสอบการใช้งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให้เปล่ียนแปลง

การใช้งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ (จำนวน ๖ สถานี) : ปส.๑ 
๔.๘ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม

๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ : ปส.๑
๔.๙ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ : ปส.๑
๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

จำนวน ๑๘ สถานี : ปส.๑



๔.๑๑ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
ช่องรายการ O Shopping : ปส.๒

๔.๑๒ การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของบริษัท เอเอสทีวี 
(ประเทศไทย) จำกดั : ปส.๒

๔.๑๓ การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของบริษัท แฟมมิลี่ 
โนฮาว จำกัด : ปส.๒

๔.๑๔ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของบริษัท เคเบิล มีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด
ช่องรายการ ศรีตรัง เคเบิลทีวี : ปส.๒

๔.๑๕ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของบริษัท ท็อปไลน์ แชนแนล จำกัด 
ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี : ปส.๒

๔.๑๖ บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จำกัด แจ้งการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการโทรทัศน์
ที่เป็นการทั่วไปผ่านระบบดาวเทียม : วส. 

๔.๑๗ ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เจาะลึกท่ัวไทย Inside Thailand” 
เม่ือวันท่ี ๑๐ และ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
ช่อง สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ (ช่อง ๑๙) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๔.๑๘ ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สายฟ้าเรดิโอ
คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๒๕ MHz อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๔.๑๙ ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศของช่องรายการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี
ช่อง ๒๔ TV ในชว่งเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๔.๒๐ ข้อร้องเรียนเรื่องกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศของช่องรายการโทรทัศน์
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่อง PEACE TV ในช่วงเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๔.๒๑ มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เร่ือง การทบทวนเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ : ทบ.  

๔.๒๒ แนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียมสื่อสาร : ปท.๑
๔.๒๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจำ กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ) 

ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑ :  กสทช. พันเอก เศรษฐพงค์ฯ
๔.๒๔ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจำ กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 

ไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ : กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชยั จิตรภาษ์นันท์
๔.๒๕ รายงานการเข้าร่วมประชุมกับ Korea Communications Commission (KCC)

ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันท่ี ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ : ส่วนงานเลขานุการ
รองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ, วส.

๔.๒๖ คดีปกครองหมายเลขดำท่ี ๑๑๑๘/๒๕๖๑ (บริษัท สปริงนิวส์ฯ ย่ืนฟ้องบริษัท อสมทฯ
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ และ สำนักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓) : มส.



ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา
๕.๑ เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ การขยายระยะเวลาการพิจารณาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดเพดานอัตราสูงสุดสำหรับค่าดำเนินการวัด
การแพร่แปลกปลอมของสถานี ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ : ปส.๑

๕.๑.๒ การพจิารณาขยายระยะเวลาการยื่นแบบคำขอทดลองประกอบกิจการ
ของบริษัท มีเดีย วัน ครีเอชั่น จำกัด สถานี ๙๑ เรดิโอ คลับ รหัสสถานี
๑๐๕๒๐๑๒๒ : ปส.๑

๕.๑.๓ พิจารณาคำร้องขอต่ออายุการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบูรณ์ เคเบ้ิลทีวี สถานีคนเพชรบูรณ์ รหัสสถานี
๑๓๕๒๐๕๗๕ : ปส.๑ 

๕.๑.๔ พิจารณาต่ออายกุารทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด คลื่นใจฟ้า
เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าส่องเรดิโอ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญเซ็นเตอร์
เรดิโอ ผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกจิการบริการทางธุรกจิ ท่ีได้รับ
ใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีข้ึนไป : ปส.๑

๕.๑.๕ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลอง
ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได้รับใบอนุญาตมากกว่า
๑ สถานีข้ึนไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑) : ปส.๑

๕.๑.๖ พิจารณาต่ออายกุารทดลองประกอบกิจการและขยายระยะเวลาการยื่นแบบ
คำขอทดลองประกอบกิจการของบริษัท มีสุข เรดิโอ จำกัด สถานีวิทยุกระจายเสียง
มายด์เรดิโอ รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๑๑๒ : ปส.๑  

๕.๑.๗ การพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคำขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง
(๑๒ สถานี) : ปส.๑

๕.๑.๘ พิจารณาคำร้องขอส่งรายงานผลการวัดการแพร่แปลกปลอมเพ่ือประกอบ
การพจิารณาต่ออายุการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ล่าช้าของบริษัท สวีท เรดิโอ ๙๕.๕ เอฟเอ็ม จำกัด สถานี SWEETRADIO 
รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๐๐๘ : ปส.๑ 

๕.๑.๙ การพจิารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ไดร้ับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จำนวน ๑๔ สถานี) : ปส.๑

๕.๑.๑๐ การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้รับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ จำนวน ๕ สถานี : ปส.๑

๕.๑.๑๑ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด
จำนวน ๓ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๑๒ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เพื่อให้บริการโทรทศัน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ของบริษัท
ทรู วชิั่นส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน ๒ ช่องรายการ : ปส.๒ 



๕.๑.๑๓ การอนุญาตให้บริษัท เนกซ์ สเตป จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ สำรวจโลก
เอชดี : ปส.๒ 

๕.๑.๑๔ การอนุญาตให้บริษัท ท็อปไลน์ แชนแนล จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้
บริการโทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ
ท็อปไลน์ ทวีี : ปส.๒

๕.๑.๑๕ การอนุมัติผังรายการหลักเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ ของช่องรายการ
7 HD : ปส.๒ 

๕.๑.๑๖ การอนุมัติผังรายการ ประจำปี ๒๕๖๑ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม : ปส.๒

๕.๑.๑๗ พักใช้ใบอนุญาต กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี รอบบัญชีปี
๒๕๕๙ เพิ่มเติม : ปส.๒ 

๕.๑.๑๘ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ กรณีไมช่ำระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี รอบบัญชีปี ๒๕๕๙ ของบริษัท บุญรักษา มหาโชค จำกดั
ช่องรายการ ดารา แชนแนลส์ : ปส.๒ 

๕.๑.๑๙ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ กรณีไมช่ำระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี รอบบัญชี ๒๕๕๙ ของบริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป
จำกัด ช่องรายการ NB TV : ปส.๒

๕.๑.๒๐ รายงานสรุปผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ : ปส.๓

๕.๑.๒๑ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
 เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสำหรับ

กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสำหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : ทส. 

๕.๑.๒๒ การขอขยายระยะเวลาการยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับจัดสรรคล่ืนความถ่ีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และกรมประชาสัมพันธ์ : ทส. 

๕.๑.๒๓ บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด ช่องรายการ ไบรท์ ทีวี (Bright TV) โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ที่อาจเข้าข่ายการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

๕.๑.๒๔ บริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จำกัด ช่องรายการ Good Living
Channel โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่อาจเข้าข่ายการกระทำที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส.

๕.๑.๒๕ บริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ช่องรายการ ATTV (แอททีวี)
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอาง ที่อาจเข้าข่าย
การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : บส. 

๕.๑.๒๖ บริษัท ท็อปไลน์ แชนแนล จำกดั ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี มีการโฆษณา
บริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด : บส.



๕.๑.๒๗ บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด ช่องรายการ NOW โฆษณา
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่อาจเข้าข่ายการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

๕.๑.๒๘ ร้องเรียนกรณี ขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกดั เร่งดำเนินการยกเลิก
ช่อง O Shopping ออกจากผังรายการของกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
GMMZ HD LITE (เลขที่ ๙๔/๒๕๕๘) : บส., สส. 

๕.๑.๒๙ ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
พัทยา พีเพิล เรดิโอ คล่ืนความถ่ี FM ๙๖.๐๐ MHz ประเภทกิจการทางธุรกิจ
ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ผส.

๕.๑.๓๐ ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “โหนกระแส”
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ช่อง 3 SD (ช่อง ๒๘) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส. 

๕.๑.๓๑ ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “Tonight Thailand”
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๖๑ และวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ช่อง VOICE TV (ช่อง ๒๑) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๓๒   ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ข่าวคาใจ” 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นความถ่ีแบบบอกรับสมาชิก ช่อง ฟ้าวันใหม่ (Fahwonmai) 
อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๓๓  ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
วิทยุชุมชนยางสวา่ง คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัดสุรินทร์ 
(ประเภทกิจการบริการชุมชน) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์
การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.

๕.๑.๓๔ ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ข่าวเด่นช่อง ๘” 
เม่ือวันเสาร์ท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดจิิตอล ช่อง ๘ (ช่อง ๒๗) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๓๕  ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงคิส
เรดิโอ คล่ืนความถ่ี FM ๙๑.๗๕ MHz ประเภทกิจการทางธุรกิจ ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ผส. 

๕.๑.๓๖ การจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง
สำนักงาน กสทช. รว่มกับ มหาวิทยาลัยพัสเซา (University of Passau)
ประเทศเยอรมนี : ผส.

๕.๑.๓๗ การจัดทำบันทกึความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) 
ระหว่าง สำนักงาน กสทช. รว่มกับ สถาบัน Thomson Foundation 
สหราชอาณาจกัร : ผส.

๕.๑.๓๘ การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและ
แก้ไขปัญหารบกวนวทิยุการบิน : มส.



๕.๑.๓๙ การดำเนินคดีปกครองหมายเลขดำที่ ๑๓๓๓/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่
๑๑๘๗/๒๕๖๑  (ระหว่าง บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ผู้ฟ้องคดี)
กับ สำนักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี ท่ี ๑ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี ท่ี ๒ และ กสท.
ผู้ถูกฟ้องคดี ท่ี ๓) : มส.

๕.๑.๔๐ ขอให้ทบทวนคำสั่งกำหนดโทษทางปกครอง กรณกีารออกอากาศรายการ
เจาะลึกทั่วไทย Tonight : มส.

๕.๑.๔๑ การอนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย) 
ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทท่ีสาม ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย : จส., ปส.๒

๕.๑.๔๒ การอนุมัติผังรายการหลักต้ังแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ของช่องรายการ MCOT HD : ปส.๒ 

๕.๑.๔๓ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ขอพักการให้บริการช่องรายการ
N-EXT วันวาน ชั่วคราว : ปส.๒

๕.๑.๔๔ บริษัท เดโมเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ขอพักการให้บริการช่องรายการ
24 TV (ยี่สิบสี่ ทวีี) ชั่วคราว : ปส.๒

๕.๑.๔๕ การพจิารณาการขอยกเว้นการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ของผูร้ับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถ่ี (เคเบิลทีวี) : ชส. 

๕.๑.๔๖ พิจารณาแนวทางในการสอบทานการรับรู้รายได้และการประมาณรายได้
เพื่อการชำระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี กรณกีารร่วมผลิต
รายการ รว่มการงาน หรือร่วมธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตที่มีการรับรู้รายได้ร่วมกับ
ผู้อื่นที่ไมใช่ผู้รับใบอนุญาต : นส. 

๕.๒  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม
๕.๒.๑ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม

สำหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม ประเภทเลขหมายรหัส
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network Code : MNC) : จท. 

๕.๒.๒ รายงานคำพิพากษาศาลปกครองกลาง และพิจารณาแนวทางการอุทธรณ์
คำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๒๔/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ 
๑๑๑๑/๒๕๖๑ ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
(มหาชน) (ผูฟ้้องคดี) กับ สำนักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟอ้งคดีที่ ๑) 
กสทช. (กทค. เดิม) (ผู้ถูกฟ้องดคีที่ ๒) และ เลขาธิการ กสทช. 
(ผู้ถูกฟอ้งคดีที่ ๓) : มท.  

๕.๒.๓ ข้อเสนอการใชโ้ครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) : ชท.

๕.๒.๔ ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ เอช
ยูนิเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด : ชท.



๕.๒.๕ ข้อเสนอการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด
(มหาชน) : ชท. 

๕.๒.๖ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย : ชท. 

๕.๒.๗ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) : ชท.

๕.๒.๘ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.ตาก๑-สฟ.แม่สอด
ระหว่างการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท แอดวานซ์
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด : ชท. 

๕.๒.๙ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.ตาก๑-สฟ.แม่สอด
ระหว่างการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต
จำกัด : ชท. 

๕.๒.๑๐ สัญญาแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๑ เส้นทาง
สฟ.ตาก๑-สฟ.แม่สอด ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  : ชท. 

๕.๒.๑๑ สัญญาแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังท่ี ๓ ระหว่างการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด : ชท. 

๕.๒.๑๒ สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ระหว่างบริษัท ดีแทค
ไตรเน็ต จำกดั และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด : ชท.

๕.๒.๑๓ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอเพิ่มบริการโครงข่าย
การสื่อสารผา่นดาวเทียม ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม : ปท.๑ 

๕.๒.๑๔ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำส่งแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ : ปท.๑ 

๕.๒.๑๕ การพจิารณาทบทวนมติของ กสทช. กรณีไม่แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท.

๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
๕.๓.๑ การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เพื่อสังคมของสำนักงาน กสทช. : สบ.
๕.๓.๒ การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒ 

ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเพ่ือให้มี
ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : ทบ. 

๕.๓.๓ การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๑
ประจำปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์กองทุนฯมาตรา ๕๒ (๒) และมาตรา ๕๒ (๔)
การส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ และวัตถุประสงค์
กองทุนฯมาตรา ๕๒ (๔) การสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม : ทบ.



๕.๓.๔ การพจิารณาเห็นชอบประมาณการรายรับและโครงสร้างกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจา่ย ประจำปี ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณฯ, ยย.

๕.๓.๕ การพิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเพ่ือเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของสำนักงาน กสทช. มีผลใช้บังคับ : ยย.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ


