
 
 

     ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห-องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ-งให-ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
  ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
  และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน0)  
   ประจําเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ :  รองประธาน กสทช. พันเอก นทีฯ 
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติหน9าท่ีของคณะอนุกรรมการส;งเสริมแผนกลยุทธ0ประชาสัมพันธ0 
   และกิจกรรมเพ่ือสังคมของสํานักงาน กสทช. ระหว;างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ –  
   เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ : คณะอนุกรรมการส;งเสริมแผนกลยุทธ0ประชาสัมพันธ0ฯ, สบ. 
 ๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
      และท่ีแก9ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ : ทท., คท., มท. 
 ๔.๔ รายงานผลการดําเนินการไกล;เกลี่ยข9อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนธันวาคม 
   ๒๕๖๑ : รท.  
 ๔.๕  การจัดทําและนําส;งรายงานจํานวนเงินรายได9และดอกผล การนําส;งรายได9 และการจัดให9มี 
    ผู9ตรวจสอบบัญชีในการรับรองความถูกต9องของข9อมูลรายงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
    จํากัด (มหาชน) : ฝFายเลขานุการคณะทํางานตรวจสอบเงินนําส;งรายได9แผ;นดินฯ, นท. 
 ๔.๖ ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการวัดและพ้ืนท่ีเฝGาระวัง รูปแบบรายงาน 
   รายไตรมาส และรูปแบบการเผยแพร;ผลการวัดผ;านทางเว็บไซต0ของผู9รับใบอนุญาต 
   สําหรับการวัดค;าชี้วัดคุณภาพบริการตามมาตรฐานของคุณภาพการให9บริการ 
   โทรคมนาคมประเภทข9อมูลผ;านโครงข;ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี : ทท.  
 ๔.๗  สถิติเรื่องร9องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน0 ต้ังแต; พ.ศ. ๒๕๕๕  
   ถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๑ : กส. 
 ๔.๘ การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว;างวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 
   ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงผู9อํานวยการสถานีของผู9ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
   จํานวน ๑๑ สถานี : ปส.๑  
 
 
 



 
 
 ๔.๑๐ การแจ9งเปลี่ยนแปลงผู9อํานวยการสถานีของสํานักงานตํารวจแห;งชาติ ช;องรายการ 
   โทรทัศน0สํานักงานตํารวจแห;งชาติ (Police TV) : ปส.๒ 
 ๔.๑๑ การแจ9งเปลี่ยนแปลงผู9อํานวยการสถานีของบริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุUป จํากัด  
   ช;องรายการ MIRROR CHANNEL : ปส.๒ 
 ๔.๑๒ ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๐๑๖/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี ๒๕๘๓/๒๕๖๑ 
     ระหว;างบริษัท ทรู โฟร0ยู สเตชั่น จํากัด (ผู9ฟGองคดี) กับ กสทช. (ผู9ถูกฟGองคดีท่ี ๑) ลสทช.  
    (ผู9ถูกฟGองคดีท่ี ๒) และสํานักงาน กสทช. (ผู9ถูกฟGองคดีท่ี ๓) : มส. 
 ๔.๑๓ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร0แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด รายงานผลการทดลองและทดสอบ 
    เทคโนโลยีโทรศัพท0เคลื่อนท่ี โดยใช9เทคนิค LAA-Licensed Assisted Access : ปท.๑ 
 ๔.๑๔ สถิติเรื่องร9องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน0 ต้ังแต; พ.ศ. ๒๕๕๕ 
     ถึงธันวาคม ๒๕๖๑ : กส. 
 ๔.๑๕ การขอยกเลิกการเปลี่ยนแปลงข9อมูลการทดลองประกอบกิจการ ภายหลังคณะกรรมการ 
    มีมติให9เปลี่ยนแปลงข9อมูลได9 จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑  

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู9ทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
       (๒ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๒ พิจารณาคําร9องขอยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายหลัง 
       อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงเกินกว;า ๖ เดือน ของห9างหุ9นส;วนจํากัด ชลกชกรปาร0ตี้ 
       เรดิโอ สถานีชลกชกรปาร0ตี้เรดิโอ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๒๕ : ปส.๑ 
    ๕.๑.๓  พิจารณาคําร9องขอยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายหลัง 
       อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงเกินกว;า ๖ เดือน ของห9างหุ9นส;วนจํากัด ศรีเมืองใหม;เรดิโอ 
       สถานีอภิรัฐเรดิโอ รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๑๖๐ : ปส.๑ 
    ๕.๑.๔ การพิจารณาการยื่นต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
        ของห9างหุ9นส;วนจํากัด มหาชัย เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาชัยเรดิโอ 
       รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๒๖๘ : ปส.๑ 
    ๕.๑.๕ พิจารณาการสิ้นสิทธิยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ 
       ผู9ทดลองประกอบกิจการจํานวน ๖ สถานี เนื่องจากไม;ได9ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตาม 

   เง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ และแก9ไขเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐาน : ปส.๑  
๕.๑.๖ พิจารณาการสิ้นสิทธิยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

       จํานวน ๗ สถานี เนื่องจากมิได9ดําเนินการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการ 
       หรือยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ ภายใน ๖ เดือน นับแต;วันท่ีอายุใบอนุญาต 
       เดิมสิ้นสุดลง : ปส.๑  
    ๕.๑.๗ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปf ๒๕๖๒ จํานวน ๕ หน;วยงาน : ปส.๑  
    ๕.๑.๘ การอนุญาตให9บริษัท ซันเทค มัลติมีเดีย เวิร0คกรุUป จํากัด ประกอบกิจการ 

 กระจายเสียงหรือโทรทัศน0เพ่ือให9บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน0  
 สําหรับกิจการท่ีไม;ใช9คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ SUN : ปส.๒  
 
 
 
 



 
 
   ๕.๑.๙ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน0 เพ่ือให9บริการ 
       โทรทัศน0สําหรับกิจการท่ีไม;ใช9คลื่นความถ่ีของบริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด 
      ช;องรายการ Money Channel : ปส.๒ 
   ๕.๑.๑๐ มาตรการบังคับทางปกครองกับบริษัท อาร0.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด ช;องรายการ 8 
      กรณีฝFาฝnนคําสั่งให9ระงับการออกอากาศโฆษณาเปpนการชั่วคราว : ปส.๒ 
   ๕.๑.๑๑ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๒๓๔/๒๕๖๑ ระหว;างบริษัท ดิจิตอล 

   เทเลวิชั่น เน็ทเวิร0ค จํากัด (ผู9ฟGองคดี) กับ ลสทช. (ผู9ถูกฟGองคดีท่ี ๑)  
   กสทช. (ผู9ถูกฟGองคดีท่ี ๒) และสํานักงาน กสทช. (ผู9ถูกฟGองคดีท่ี ๓) : มส.  

   ๕.๑.๑๒  ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๐๒๐/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี 
       ๒๕๗๙/๒๕๖๑ ระหว;างบริษัท ทรู วิชั่นส0 กรุUป จํากัด (ผู9ฟGองคดี) กับ กสทช. 
       (ผู9ถูกฟGองคดีท่ี ๑) ลสทช. (ผู9ถูกฟGองคดีท่ี ๒) และสํานักงาน กสทช.  
       (ผู9ถูกฟGองคดีท่ี ๓) : มส.  
   ๕.๑.๑๓  การพิจารณาดําเนินการตามคําพิพากษา เพ่ือนําคลื่นความถ่ีวิทยุ 

    ๒๕๐๔ – ๒๕๑๒,๒๕๑๒ – ๒๕๒๐ และ ๒๕๒๐ – ๒๕๒๘ เมกะเฮิรตซ0  
    ไปจัดสรรใหม;หรือปรับปรุงการใช9คลื่นความถ่ีให9เกิดประสิทธิภาพสูงสุด : มส. 

   ๕.๑.๑๔  การดําเนินการต;อผู9รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
       โทรทัศน0ท่ีไม;ชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปfหรือชําระไม;ครบถ9วน  
       (รอบบัญชีปf ๒๕๖๐) : นส., ปส.๒., ปส.๓ 
   ๕.๑.๑๕ ข9อร9องเรียนกรณีขอให9ตรวจสอบการออกอากาศรายการ Good Morning ASEAN     
                                                เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นข;าว News     
                                                Network คลื่นความถ่ี FM ๑๐๐.๕๐ MHz อาจมีเนื้อหาไม;เหมาะสม : ผส. 
   ๕.๑.๑๖ ข9อร9องเรียนกรณีขอให9ตรวจสอบการออกอากาศรายการ สน.๑๐๐.๕ เม่ือวันท่ี  

 ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นข;าว News Network                     
                                                คลื่นความถ่ี FM ๑๐๐.๕๐ MHz อาจมีเนื้อหาไม;เหมาะสม : ผส. 
   ๕.๑.๑๗  ข9อร9องเรียนกรณีขอให9ตรวจสอบการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง สถานีเพ่ือ 
      ความม่ันคง (กอ.รมน.) อําเภอโนนสูง คลื่นความถ่ี ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดนครราชสีมา    
                                                (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม;ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ0 
      การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
   ๕.๑.๑๘  ข9อร9องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองสหกรณ0หนองมะโมง  
       คลื่นความถ่ี ๙๒.๐๐ MHz จังหวัดชัยนาท (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ)  
       ไม;เปpนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ0การกํากับดูแลการทดลอง    
                                                ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 
   ๕.๑.๑๙  ข9อร9องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “Tonight Thailand” เม่ือวันท่ี 
       ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางช;องรายการโทรทัศน0ภาคพ้ืนดินในระบบ 
       ดิจิตอล ช;อง VOICE TV (ช;อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม;เหมาะสม : ผส. 
   ๕.๑.๒๐  ข9อร9องเรียนกรณีขอให9ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “MOTOGP”  
       เม่ือวันอาทิตย0ท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางช;องรายการโทรทัศน0 
       ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช;อง PPTV (ช;อง ๓๖) อาจไม;เปpน 
       ไปตามผังรายการ : ผส. 
 
 
 
 



 
 
   ๕.๑.๒๑  ข9อร9องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงสุดแดนไทย 
       ล9านนา คลื่นความถ่ี FM ๑๐๗.๒๕ MHz จังหวัดน;าน (ประเภทกิจการบริการ 
       สาธารณะ) ไม;เปpนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ0 การกํากับดูแล 
       การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 
   ๕.๑.๒๒  กรณี สถานีวิทยุกระจายเสียง ป{กธงชัย คลื่นความถ่ี FM ๘๘.๒๕ MHz  
       โดยห9างหุ9นส;วนจํากัด สิบตระกูล เรดิโอ โฆษณาผลิตภัณฑ0อาหารท่ีอาจเข9าข;าย 
       การกระทําท่ีเปpนการเอาเปรียบผู9บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
       โทรทัศน0 : บส.  
   ๕.๑.๒๓  กรณี สถานีวิทยุกระจายเสียง แม;วางเรดิโอ คลื่นความถ่ี FM ๙๐.๒๕ MHz  
       โดยห9างหุ9นส;วนจํากัด แม;วาง เรดิโอ จังหวัดเชียงใหม; โฆษณาผลิตภัณฑ0อาหาร 
       ท่ีเข9าข;ายการกระทําท่ีเปpนการเอาเปรียบผู9บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศน0 : บส.  
   ๕.๑.๒๔  กรณี สถานีวิทยุกระจายเสียง Power media คลื่นความถ่ี FM ๙๓.๐๐ MHz  
       โดยห9างหุ9นส;วนจํากัด พี-พาวเวอร0 มีเดีย จังหวัดพิจิตร โฆษณาผลิตภัณฑ0ยา 
       ท่ีเข9าข;ายการกระทําท่ีเปpนการเอาเปรียบผู9บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศน0 : บส.  
   ๕.๑.๒๕  กรณี สถานีวิทยุกระจายเสียง นางฟGาชาลี คลื่นความถ่ี FM ๑๐๒.๒๕ MHz  
       จังหวัดขอนแก;น โดยห9างหุ9นส;วนจํากัด แสนเย็นสมุนไพร โฆษณาผลิตภัณฑ0 
       อาหารท่ีเข9าข;ายการกระทําท่ีเปpนการเอาเปรียบผู9บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศน0 : บส.  
   ๕.๑.๒๖  กรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียง 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียง Sweet 
       FM ๘๙.๕๐ MHz กรุงเทพมหานคร โฆษณาผลิตภัณฑ0เสริมอาหาร  
       ท่ีเข9าข;ายการกระทําท่ีเปpนการเอาเปรียบผู9บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศน0 : บส.  
   ๕.๑.๒๗  กรณี สถานีวิทยุกระจายเสียง Pk. RADIO คล ื่นความถ่ี FM ๙๓.๗๕ MHz 
       จังหวัดนครราชสีมา โดยห9างหุ9นส;วนจํากัด ซีอาร0. โคราชกรุUป (ห9างฯ)  
       โฆษณาผลิตภัณฑ0สุขภาพ ท่ีเข9าข;ายการกระทําท่ีเปpนการเอาเปรียบผู9บริโภค 
       ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 : บส.  
   ๕.๑.๒๘  กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด ช;องรายการ O Shopping โฆษณาผลิตภัณฑ0 
       เสริมอาหาร ท่ีเข9าข;ายการกระทําท่ีเปpนการเอาเปรียบผู9บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศน0 : บส.  
   ๕.๑.๒๙  กรณี บริษัท ยาตีม ทีวี จํากัด ช;องรายการ ยาตีมทีวี โฆษณาผลิตภัณฑ0 
       เสริมอาหาร ท่ีเข9าข;ายการกระทําท่ีเปpนการเอาเปรียบผู9บริโภคในกิจการ 
       กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 : บส.  
   ๕.๑.๓๐  กรณี บริษัท ยาตีม ทีวี จํากัด ช;องรายการ ยาตีมทีวี โฆษณาผลิตภัณฑ0 
       เครื่องมือแพทย0 ท่ีเข9าข;ายการกระทําท่ีเปpนการเอาเปรียบผู9บริโภคในกิจการ 
       กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 : บส.  
   ๕.๑.๓๑  กรณี บริษัท ไบรท0 ทีวี จํากัด ช;องรายการ Bright TV โฆษณาผลิตภัณฑ0 
       เครื่องมือแพทย0 ท่ีเข9าข;ายการกระทําท่ีเปpนการเอาเปรียบผู9บริโภคในกิจการ 
       กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 : บส.  
 
 



 
 
   ๕.๑.๓๒  กรณี บริษัท กานต0มณี เน็ตเวิร0ค จํากัด ช;องรายการ Movie Hits โฆษณา 
       ผลิตภัณฑ0เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ0เครื่องสําอาง ท่ีเข9าข;ายการกระทําท่ี 
       เปpนการเอาเปรียบผู9บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 : บส.  
    ๕.๑.๓๓ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ไฮโซต0 เรดิโอ คลื่นความถ่ี FM ๙๓.๐๐ MHz 
       จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยห9างหุ9นส;วนจํากัด ไฮไซต0 เรดิโอ โฆษณาผลิตภัณฑ0 
       สุขภาพ ท่ีเข9าข;ายการกระทําท่ีเปpนการเอาเปรียบผู9บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศน0 : บส.   
    ๕.๑.๓๔ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นซ;า เรดิโอ คลื่นความถ่ี FM ๘๙.๗๕ MHz 
       จังหวัดลําพูน โดยห9างหุ9นส;วนจํากัด เอสที มีเดีย แอนด0 ออร0แกไนเซอร0  
       โฆษณาผลิตภัณฑ0สุขภาพ ท่ีเข9าข;ายการกระทําท่ีเปpนการเอาเปรียบผู9บริโภค 
       ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 : บส. 
    ๕.๑.๓๕ กรณีบริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จํากัด ช;องรายการ Smart Smes Channel  
       โฆษณาผลิตภัณฑ0สุขภาพ ท่ีเข9าข;ายการกระทําท่ีเปpนการเอาเปรียบผู9บริโภค 
       ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 : บส. 
    ๕.๑.๓๖ กรณีบริษัท ท็อปไลน0 แชนแนล จํากัด ช;องรายการ ท็อปไลน0 ทีวี โฆษณา 
       ผลิตภัณฑ0สุขภาพ ท่ีเข9าข;ายการกระทําท่ีเปpนการเอาเปรียบผู9บริโภคใน 
       กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 : บส. 
    ๕.๑.๓๗ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี อร.๒๗๑/๒๕๖๑ ระหว;างบริษัท เมเจอร0 
       เทเลวิชั่น ไทย จํากัด (ผู9ฟGองคดีท่ี ๑) และ บริษัท บอยไทย จํากัด (ผู9ฟGองคดีท่ี ๒) 
       กับ กสทช. ผู9ถูกฟGองคดี : มส.  
    ๕.๑.๓๘ การพิจารณาคําร9องขอเปลี่ยนแปลงข9อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       ท่ีได9รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
       (จํานวน ๑๑ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๓๙ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปf ๒๕๖๒ จํานวน ๔ หน;วยงาน : ปส.๑  
    ๕.๑.๔๐ การอนุมัติผังรายการหลักประจําปf ๒๕๖๒ (กิจการใช9คลื่นความถ่ี) (เพ่ิมเติม) : ปส.๒ 
    ๕.๑.๔๑ (ร;าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ0และวิธีการอนุญาตให9บริการกระจายเสียง 
       หรือโทรทัศน0 (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. .... : ปส.๓  
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
     ด-านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ นายสิทธิเดช คุณาเสง่ียมพร ดําเนินการแทนบริษัท ทอง ทาป�โอก9า (๑๙๙๙) จํากัด 

    ร9องเรียนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กรณีประสบป{ญหาคุณภาพสัญญาณ 
    อินเทอร0เน็ตไม;ดี ไม;สามารถใช9งานได9ตามปกติ : รท. 

    ๕.๒.๒ แผนความรับผิดชอบต;อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) 
    องค0กรและแผนคุ9มครองผู9บริโภคตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ0และ 
    วิธีการอนุญาตให9ใช9คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย;าน ๑๗๔๐ –  
    ๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz ของบริษัท แอดวานซ0 ไวร0เลส เน็ทเวอร0ค 
    จํากัด : รท.  
 ๕.๒.๓ การขอเพ่ิมบริการขายต;อบริการชุมสายอินเทอร0เน็ต (NIX) ภายใต9ใบอนุญาต 
    ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัท แอลเอ็กซ0 ที เน็ทเวิร0ค  
    จํากัด : ปท.๒ 
 
 
 



 
 

    ๕.๒.๔  บริษัท ทริปเป�ลที โกลบอล เน็ท จํากัด ขอยกเลิกการใช9งานและคืนเลขหมาย 
       โทรศัพท0สําหรับบริการโทรศัพท0ต;างประเทศ ๓ หลัก หมายเลข ๐๐๒ : จท.  
    ๕.๒.๕  การปรับปรุงข9อมูลการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท0สําหรับบริการโทรศัพท0 
       เคลื่อนท่ีท่ีเปpนเลขหมายสวยสําหรับการประมูลเลขหมายโทรศัพท0สําหรับ 
       บริการโทรศัพท0เคลื่อนท่ีท่ีเปpนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  
       ในวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ : จท.  
    ๕.๒.๖  การยุติการให9บริการโทรศัพท0เคลื่อนท่ียุคท่ี ๒ (Second Generation : ๒G) : ปท.๑ 
    ๕.๒.๗  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) แจ9งขอยกเลิกบันทึกความเข9าใจโครงการทดลอง 
       การให9บริการเครือข;ายโทรศัพท0เคลื่อนท่ี 3G กับบริษัท โมบาย เอท เทลโค 
       (ไทยแลนด0) จํากัด : ปท.๑   
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ (ร;าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม;บทการบริหารคลื่นความถ่ี  
       ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ....) : กสท., กทค., คณะทํางานจัดทําแผนแม;บทฯ,, คภ. 
     ๕.๓.๒  ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. ประจําปf ๒๕๖๑ 
        เพ่ือใช9ประกอบการจ;ายค;าตอบแทน ประจําปf ๒๕๖๑ : บย.  
     ๕.๓.๓  การจัดทําตัวชี้วัดระดับสํานักงาน ประจําปf ๒๕๖๒ : บย. 
     ๕.๓.๔  หลักเกณฑ0การจ;ายค;าตอบแทนประจําปfของสํานักงาน กสทช.  
        ประจําปf ๒๕๖๒ : บย. 
  ๕.๔  เร่ืองค-างการพิจารณา 
    ๕.๔.๑  ข9อร9องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “เดินหน9าต;อไป” และรายการ “เข9าใจ      
                                                 ตรงกันนะ” ในช;วงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ทางช;องรายการโทรทัศน0ท่ีไม;ใช9คลื่น     
                                                 ความถ่ี ช;อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม;เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๔.๒  ข9อร9องเรียนกรณีขอให9ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เหลียวหลังแลไป 

    ข9างหน9า” และรายการ “เข9าใจตรงกันนะ” เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  
  ทางช;องรายการโทรทัศน0ท่ีไม;ใช9 คลื่นความถ่ี ช;อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม; 
  เหมาะสม : ผส.  

    ๕.๔.๓  ข9อร9องเรียนกรณีเรื่องร9องเรียนขอให9ตรวจสอบการออกอากาศรายการ  
  “ห9องข;าวเล;าเรื่องสุดสัปดาห0” เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางช;องรายการ 
  โทรทัศน0ท่ีไม;ใช9คลื่นความถ่ี ช;อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม;เหมาะสม : ผส. 

     ๕.๔.๔  การพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดําเนินการ  
        โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและ 
        โทรทัศน0ระดับภูมิภาค : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ, ยย. 
     ๕.๔.๕  ร;างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน0  
        และกิจการโทรคมนาคมแห;งชาติ ว;าด9วยค;าใช9จ;ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
        พ.ศ. .... : นย.  

 ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 


