
  
 
 

        ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๑ 
วันพุธท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 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 ๑๘/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 
  ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๑,   
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑, 
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 
  และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ  
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
  และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ : ทท., คท., มท. 
 ๔.๒ รายงานผลการดําเนินการไกล7เกลี่ยข0อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนกรกฎาคม 
    ๒๕๖๑ : รท 
 ๔.๓ รายงานผลการดําเนินการไกล7เกลี่ยข0อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนสิงหาคม 
    ๒๕๖๑ : รท 
  ๔.๔ รายงานการให0บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท<เคลื่อนท่ี ประจําไตรมาส ๒  
    ป= ๒๕๖๑ : จท.  
  ๔.๕ รายงานวิเคราะห<การใช0งานเลขหมายโทรคมนาคม ป= ๒๕๖๐ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
    (เลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท<เคลื่อนท่ีและเลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท<ประจําท่ี) : จท. 
 ๔.๖ รายงานการมอบอํานาจช7วงให0ดําเนินคดีต7อศาลปกครองในด0านกิจการโทรคมนาคมแทน 
   กสทช. ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ : มท.  
 ๔.๗ รายงานคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี ๙๖๐/๒๕๕๖  
   คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๓๕/๒๕๖๑ ระหว7าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
   (ผู0ฟEองคดี) กับ สํานักงาน กสทช. (ผู0ถูกฟEองคดีท่ี ๑) และ กสทช. (ผู0ถูกฟEองคดีท่ี ๒) : มท.  
 ๔.๘ รายงานคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๘๑/๒๕๕๘ 
   คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๔๘๖/๒๕๖๑ ระหว7างบริษัท แอดวานซ< อินโฟร< เซอร<วิส  
   จํากัด (มหาชน) ผู0ฟEองคดี กับ กสทช. ผู0ถูกฟEองคดีท่ี ๑ สํานักงาน กสทช.  
   ผู0ถูกฟEองคดีท่ี ๒ เลขาธิการ กสทช. ผู0ถูกฟEองคดีท่ี ๓ และ กทค. ผู0ถูกฟEองคดีท่ี ๔ : มท.  
 ๔.๙ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู0กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ 
   กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน< ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : คส. 
 



 
 
 ๔.๑๐ รายงานผลการทดสอบการใช0งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให0เปลี่ยนแปลง 
   การใช0งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน ๔ สถานี) : ปส.๑ 
 ๔.๑๑ รายงานผลการปฏิบัติหน0าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.  
   ระหว7างเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ : คณะอนุกรรมการพิจารณา 
   งบประมาณฯ, ยย. 
 ๔.๑๒ รายงานผลการปฏิบัติหน0าท่ีของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร0างศูนย< 
   การเรียนรู0ของสํานักงาน กสทช. ระหว7างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ – เดือนสิงหาคม  
   ๒๕๖๑ : คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ, วย.  
 ๔.๑๓ สถิติเรื่องร0องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน< ต้ังแต7 พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ถึงสิงหาคม ๒๕๖๑ : กส. 
 ๔.๑๔ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช0งานสื่อสารผ7านดาวเทียม 
   ต7างชาติชนิดชั่วคราว ประจาํเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๑  
   จํานวน ๓๑๒ รายการ : ปท.๑  
 ๔.๑๕ การต7ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว7างวันท่ี ๒๒ สิงหาคม 
   ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑  
 ๔.๑๖ การต7ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว7างวันท่ี ๒๙ สิงหาคม 
   ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ : ปส.๑  
  ๔.๑๗ การเปลี่ยนแปลงผู0อํานวยการสถานีของผู0ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๕ สถานี : ปส.๑  
  ๔.๑๘ การเปลี่ยนแปลงผู0อํานวยการสถานีของผู0ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๑๒ สถานี : ปส.๑  
  ๔.๑๙ การแจ0งเปลี่ยนแปลงผู0อํานวยการสถานีของ กรมประชาสัมพันธ< ช7องรายการ 
    สถานีโทรทัศน< Dr.TV : ปส.๒ 
  ๔.๒๐ การแจ0งเปลี่ยนแปลงผู0อํานวยการสถานีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด 
    ช7องรายการ GMM25 : ปส.๒  
  ๔.๒๑ การแจ0งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู0มีอํานาจกระทําการแทนและเปลี่ยนแปลงผู0ถือหุ0น 
    ของบริษัท พีทีวี โทรทัศน<ทางสายศรีราชา จํากัด : ปส.๓  
  ๔.๒๒ การดําเนินการยุติการรับส7งสัญญาณวิทยุโทรทัศน<ในระบบแอนะล็อกของสถานีวิทยุ 
    โทรทัศน<กองทัพบก (ช7อง ๕) และสถานีโทรทัศน<สีกองทัพบก ช7อง ๗ : จส. 
  ๔.๒๓ การดําเนินการยุติการรับส7งสัญญาณวิทยุโทรทัศน<ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน< 
    โมเดิร<นไนน< (ช7อง ๙) : จส. 
  ๔.๒๔ การดําเนินการยุติการรับส7งสัญญาณวิทยุโทรทัศน<ในระบบแอนะล็อกของสถานีวิทยุ 
    โทรทัศน<แห7งประเทศไทย (ช7อง ๑๑) : จส. 
  ๔.๒๕ การดําเนินการยุติการรับส7งสัญญาณวิทยุโทรทัศน<ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน< 
    ไทยพีบีเอส (ช7องไทยพีบีเอส) : จส. 
  ๔.๒๖ ข0อร0องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “Health Plus”  
    ทางช7องรายการโทรทัศน<ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช7องสถานีโทรทัศน<สปริงนิวส< 
    (ช7อง ๑๙) อาจมีเนื้อหาไม7เหมาะสม : ผส. 
  ๔.๒๗ ข0อร0องเรียนกรณีรายการทางสถานีโทรทัศน<ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ไม7มีการนําเสนอ 
    รายการท่ีมีเนื้อหาสาระอันจะเปaนประโยชน<ต7อสังคม : ผส.  
 
 



 
 
 
 
  ๔.๒๘ ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๐๑๕/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี  
    ๑๖๔๙/๒๕๖๑ (ระหว7างบริษัท ทรู วิชั่นส< เคเบ้ิล จํากัด (มหาชน) ผู0ฟEองคดี กับ กสทช.  
    ผู0ถูกฟEองคดีท่ี ๑ ลสทช. ผู0ถูกฟEองคดีท่ี ๒ และสํานักงาน กสทช. ผู0ถูกฟEองคดีท่ี ๓ 
    กสท. ผู0ถูกฟEองคดีท่ี ๔ : มส. 
  ๔.๒๙ คําสั่งจําหน7ายคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๓๗/๒๕๕๙ (คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๒๘/๒๕๖๑)  
    ระหว7าง ห0างหุ0นส7วนจํากัด คนรักษ<ดอย ผู0ฟEองคดี กับ กสท.ผู0ถูกฟEองคดีท่ี ๑ และ 
    กสทช. ผู0ถูกฟEองคดีท่ี ๒ : มส. 
  ๔.๓๐ การมอบหมายผู0แทนคณะอนุกรรมการคุ0มครองผู0บริโภคด0านกิจการกระจายเสียง 
    และกิจการโทรทัศน< เพ่ือเปaนกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการผู0ทรงคุณวุฒิ 
    ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร0างสรรค< : บส.  
  ๔.๓๑ การปรับปรุงผลการคํานวณค7าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายป=ท่ีจัดเก็บ 
    เพ่ิมเติมของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสต้ิง จํากัด : นส. 

  ๔.๓๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอกเศรษฐพงค< 
    มะลิสุวรรณ) ระหว7างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ : รองประธาน กสทช.  
    พันเอกเศรษฐพงค<ฯ  
  ๔.๓๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน<) 
    ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ : กสทช. รศ.ประเสริฐฯ 
  ๔.๓๔ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ<นันท<) 
    ไตรมาส ๓ ประจําป= ๒๕๖๑ : กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ 

  ๔.๓๕ รายงานผลการเปรียบเทียบปรับของคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิด 
    ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท.  
  ๔.๓๖ การเสนอเรื่องเพ่ือทราบและเพ่ือพิจารณาต7อท่ีประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ 
    เศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ของสํานักงาน กสทช. : สํานักงาน กสทช.  
  ๔.๓๗ รับทราบรายได0จากการจําหน7ายกล7องรับสัญญาณของบริษัท บ๊ิกโฟร< แซทเทลไลท< 
    กรุdป จํากัด ของรอบบัญชีป= ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๙ 
    เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ : นส. 
  ๔.๓๘ การแจ0งเปลี่ยนแปลงข0อมูลผู0ได0รับอนุญาตของบริษัท ยูนิเวอร<แซล มีเดีย  
    เอ็นเตอร<เทนเม0นท< จํากัด : ปส.๒  
  ๔.๓๙ การแจ0งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู0มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท บลู สกาย 
    แชนเนล จํากัด : ปส.๒  
  ๔.๔๐ ข0อร0องเรียนกรณีขอเรียกร0องให0มีมาตรการปรามสื่อท่ีเผยแพร7คติล7อลวงข7มขืน 
    ว7าเปaนเรื่องปกติ : ผส. 
  ๔.๔๑ ข0อร0องเรียนกรณีขอให0ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงเผยแพร7โฆษณา 
    โดยใช0คําพูดไม7เหมาะสม : ผส.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ พิจารณาการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการ และต7ออายุการทดลอง 
       ประกอบกิจการของห0างหุ0นส7วนจํากัด โรจน<ไพบูลย< จํานวน ๒ สถานี : ปส.๑ 
    ๕.๑.๒  การพิจารณาคําร0องขอเปลี่ยนแปลงข0อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       ท่ีได0รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
       (จํานวน ๗ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๓ การพิจารณาคําร0องขอเปลี่ยนแปลงข0อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       ท่ีได0รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
       (จํานวน ๑๙ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๔ การพิจารณาคําร0องขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       ท่ีได0รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
       (จํานวน ๙๙ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๕ พิจารณาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ 
       กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ<การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ 
       วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๖ พิจารณาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ 
       กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ<การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ 
       วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๐ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๗ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู0ทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาต 
       สิ้นสุดลง (๑๐ สถานี) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๘ การพิจารณาต7ออายุการทดลองประกอบกิจการของผู0ทดลองประกอบ 
       กิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ท่ีได0รับอนุญาตมากกว7า ๑ สถานี 
       กรณีพบการกระทําท่ีขัดต7อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการของ 
       ห0างหุ0นส7วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร<ค (ฉะเชิงเทรา) และห0างหุ0นส7วนจํากัด 
       เด7นชัย เรดิโอ : ปส.๑  
    ๕.๑.๙ การต7ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู0ทดลอง 
       ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได0รับใบอนุญาตมากกว7า 
       ๑ สถานีข้ึนไป (ข0อมูล ณ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑) : ปส.๑  
    ๕.๑.๑๐ พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ 
       บริการทางธุรกิจ ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 
       ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๖ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๑๑ การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู0รับอนุญาต 
       ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๐ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๑๒ การอนุญาตให0บริษัท ท็อปไลน< แชนแนล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให0 
       บริการโทรทัศน<ท่ีไม7ใช0คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช7องรายการ  
       ท็อปไลน< ทีวี : ปส.๒  
 



 
 
 
    ๕.๑.๑๓ การอนุญาตให0บริษัท ทรู วิชั่นส< กรุdป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให0บริการ 
       โทรทัศน<ท่ีไม7ใช0คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช7องรายการ tvN : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๔ การอนุญาตให0บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร<ค จํากัด ประกอบกิจการ 
       เพ่ือให0บริการโทรทัศน<ท่ีไม7ใช0คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช7องรายการ 
       เจริญ Channel HD : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๕ การอนุญาตให0บริษัท ซูปเปอร<บันเทิง เฮงเฮงเฮง จํากัด ประกอบกิจการ 
       เพ่ือให0บริการโทรทัศน<ท่ีไม7ใช0คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช7องรายการ 
       Super บันเทิง : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๖ การอนุญาตให0บริษัท สยามอินเตอร<มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ 
       เพ่ือให0บริการโทรทัศน<ท่ีไม7ใช0คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช7องรายการ 
       SMM TV : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๗ การอนุญาตให0บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสต้ิง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให0 
       บริการโทรทัศน<ที่ไม7ใช0คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
       จํานวน ๓๐ ช7องรายการ : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๘ การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน< 
       เพ่ือให0บริการโทรทัศน< สําหรับกิจการท่ีไม7ใช0คลื่นความถ่ี ของบริษัท ลิฟวิ่ง โชว<  
       ทีวี จํากัด ช7องรายการ ลิฟวิ่ง โชว< ทีวี : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๙ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน< เพ่ือให0 
       บริการโครงข7ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน< สําหรับกิจการท่ีไม7ใช0คลื่นความถ่ี 
       ระดับชาติของบริษัท ดีมีเตอร< คอร<ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) : ปส.๓  

    ๕.๑.๒๐ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน< เพ่ือให0บริการ 
       โครงข7ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน< สําหรับกิจการท่ีไม7ใช0คลื่นความถ่ี 
       กรณีขาดคุณสมบัติการเปaนผู0รับใบอนุญาตฯ ของบริษัท เขลางค<นคร 
       เคเบิลทีวี จํากัด : ปส.๓  

    ๕.๑.๒๑ ข0อร0องเรียนกรณีขอให0ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “โหนกระแส” 
       เม่ือวันศุกร<ท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช7องรายการโทรทัศน<ภาคพ้ืนดิน 
       ในระบบดิจิตอล ช7อง ๓ SD (ช7อง ๒๘) อาจมีเนื้อหาไม7เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๒๒ ข0อร0องเรียนกรณีขอให0ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เรดิโอโลกาสุวัฒน<” 
       เม่ือวันศุกร<ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย 
       มหาสารคาม คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๒๕ MHz อาจมีเนื้อหาไม7เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๒๓ ข0อร0องเรียนกรณีขอให0ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุ 
       เพ่ือความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ฮิบเอฟเอ็ม) คลื่นความถ่ี FM ๙๐.๐๐ MHz 
       (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม7เปaนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข0อง : ผส. 
    ๕.๑.๒๔ ข0อร0องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุ 
       เพ่ือความม่ันคงกู0ภัยเชียงดาว คลื่นความถ่ี ๙๙.๐๐ MHz จังหวัดเชียงใหม7  
       (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม7เปaนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข0อง : ผส. 
    ๕.๑.๒๕ คําสั่งทางปกครองแจ0งผู0รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศน< ท่ีไม7ชําระค7าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป=หรือชําระไม7ครบถ0วน 
       ในรอบบัญชีป= ๒๕๖๐ : นส.  
    ๕.๑.๒๖ การจัดเก็บค7าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป=ของ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล 
       เน็ตเวิร<ค จํากัด และความเห็นทางกฎหมาย : นส. 
 



 
 
 
    ๕.๑.๒๗ พิจารณาความเห็นทางกฎหมายต7อข0อคัดค0านการจัดเก็บค7าธรรมเนียม 
       ใบอนุญาตรายป=เพ่ิมเติมของบริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร<ม จํากัด : นส.   
    ๕.๑.๒๘ การลดหย7อนหรือยกเว0นค7าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป= (บริษัท อสมท จํากัด 
       (มหาชน) ช7องรายการ MCOT HD) : นส.  
    ๕.๑.๒๙ การขอผ7อนผันการชําระค7าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป= ประจําป= ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  
       และขอลดจํานวนเงินเพ่ิมของบริษัท ไทย แชทเทิลไลท< ทีวี จํากัด : นส.  
    ๕.๑.๓๐ บริษัท พีไฟว<ทีวี แอนด< โปรดักชั่น จํากัด ช7องรายการ Cool Channel  
       โฆษณาผลิตภัณฑ<เสริมอาหาร ท่ีเข0าข7ายการกระทําท่ีเปaนการเอาเปรียบ 
       ผู0บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน< : บส.  
    ๕.๑.๓๑ กรณี บริษัท สุขทรรศน< จํากัด ช7องรายการ Shop Channel โฆษณา 
       ผลิตภัณฑ<สุขภาพ ท่ีเข0าข7ายการกระทําท่ีเปaนการเอาเปรียบผู0บริโภค 
       ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน< : บส.  
    ๕.๑.๓๒ บริษัท จdะทิงจา จํากัด ช7องรายการ JATINGJA SS โฆษณาผลิตภัณฑ< 
       เสริมอาหารท่ีเข0าข7ายการกระทําท่ีเปaนการเอาเปรียบผู0บริโภคใน 
       กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน< : บส.  
    ๕.๑.๓๓ กรณี กองทัพบก สถานีวิทยุกระจายเสียง มทบ.๑๑ สวนมิสกวัน  
       ระบบเอเอ็ม ๑๐๕๓ กิโลเฮิรตซ< โฆษณาเหรียญพลังศุภมงคล ท่ีเข0าข7าย 
       การกระทําท่ีเปaนการเอาเปรียบผู0บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศน< : บส. 
    ๕.๑.๓๔ กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด ช7องรายการ ONE โฆษณาผลิตภัณฑ< 
       สุขภาพท่ีเข0าข7ายการกระทําท่ีเปaนการเอาเปรียบผู0บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศน< : บส.  
    ๕.๑.๓๕ ร0องเรียน กรณีขอให0บริษัท ทรู วิชั่นส< กรุdป จํากัด ยกเว0นค7าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ 
       หลังจากยกเลิกการใช0บริการ True Visions (เลขท่ี ๒๓/๒๕๖๑) : บส.  
    ๕.๑.๓๖ พิจารณาคําขอต7ออายุการทดลองประกอบกิจการของห0างหุ0นส7วนจํากัด 
       แมกซิมัม เอฟเอ็ม จํานวน ๒ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๓๗ การของดออกอากาศชั่วคราวของสถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค ๘ 
       จังหวัดพังงา ความถ่ี ๑๐๖.๕๐ MHz : ปส.๑  
    ๕.๑.๓๘ การขอหยุดให0บริการชั่วคราวของสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการ 
       จํานวน ๒ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๓๙ การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานี ท่ีตั้งเครื่องส7ง ท่ีตั้งเสาอากาศ 
       กรณีการจดทะเบียนการเช7า ณ สํานักงานท่ีดิน ณ ท่ีดินท่ีตั้งอยู7น0อยกว7า 
       ๕ ป= ของห0างหุ0นส7วนจํากัด ดรีมสเตชั่น ๒๐๐๔ : ปส.๑  
    ๕.๑.๔๐ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน<  
       เพ่ือให0บริการโทรทัศน<สําหรับกิจการท่ีไม7ใช0คลื่นความถ่ี ของบริษัท 
       มี บรอดแคสต้ิง จํากัด จํานวน ๒ ช7องรายการ : ปส.๒  
    ๕.๑.๔๑ การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน< 
       เพ่ือให0บริการโทรทัศน<สําหรับกิจการท่ีไม7ใช0คลื่นความถ่ี ของบริษัท  
       กอฟ ทู โกลบอล จํากัด ช7องรายการ K-Station (เค สเตชั่น) : ปส.๒  
 
 
 



 
 
    ๕.๑.๔๒ การอนุญาตให0บริษัท เอสที เซกเมนต< จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให0 
       บริการโทรทัศน<ท่ีไม7ใช0คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช7องรายการ 
       ทีวีบ0านบ0าน (BaanBaan TV) : ปส.๒ 
    ๕.๑.๔๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน< กรณีไม7ชําระค7าธรรมเนียม 
       ใบอนุญาตรายป= รอบบัญชีป= ๒๕๕๙ ของบริษัท ออโต0 – ไลฟ{ จํากัด 
       ช7องรายการ GP Channel : ปส.๒  
    ๕.๑.๔๔ กรณี บริษัท พีไฟว<ทีวี แอนด< โปรดักชั่น จํากัด ช7องรายการ ME TV  
       โฆษณาผลิตภัณฑ<สุขภาพ ท่ีเข0าข7ายการกระทําท่ีเปaนการเอาเปรียบ 
       ผู0บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน< : บส.  
    ๕.๑.๔๕ กรณี บริษัท ดีทีวี เซอร<วิส จํากัด ช7องรายการ ลาว สตาร< โฆษณา 
       ผลิตภัณฑ<สุขภาพ ท่ีเข0าข7ายการกระทําท่ีเปaนการเอาเปรียบ 
       ผู0บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน< : บส.  
    ๕.๑.๔๖ การปรับปรุงอัตราค7าเช7าใช0โครงข7ายโทรทัศน<ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 
       ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑  
       ให0สอดคล0องกับมาตรา ๔๒ แห7ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศน< พ.ศ. ๒๕๕๑ : นส.  
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

   ด.านกิจการโทรคมนาคม 
   ๕.๒.๑ การจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงาน 

     วิทยุสมัครเล7น : บท.  
   ๕.๒.๒ การยกเลิกการออกร7างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม 
     (ฉบับท่ี ๒) กรณีการกําหนดรหัสพ้ืนท่ี ๐๓๐ ๐๓๑ ๐๔๖ ๐๔๗ ๐๔๘ และ 
     ๐๔๙ เพ่ือให0บริการโทรศัพท<สําหรับบริการโทรศัพท<ประจําท่ีในกรุงเทพมหานคร 
     นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และกรณีการนําเลขหมายหมวด  
     ๐๖๐XXX XXXX กําหนดเปaนเลขหมายโทรศัพท<ประจําท่ีสําหรับพ้ืนท่ี 
     ให0บริการท่ัวประเทศ (แบบไม7จํากัดพ้ืนท่ี) : จท.  
   ๕.๒.๓ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
     โทรศัพท<แบบสั้น ๔ หลัก : จท  
   ๕.๒.๔ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด< มีเดีย แพลตฟอร<ม จํากัด ขอรับการจัดสรร 
     เลขหมายโทรศัพท<แบบสั้น ๔ หลัก : จท.  
   ๕.๒.๕ ธนาคารแลนด< แอนด< เฮ0าส< จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
     โทรศัพท<แบบสั้น ๔ หลัก : จท  
   ๕.๒.๖ บริษัท เฟ}ร<สไมล< จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
     แบบท่ีสาม : ปท.๑  
   ๕.๒.๗ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกสัญญาการให0บริการ 
     ขายส7งบริการโทรศัพท<เคลื่อนท่ีกับบริษัท ดาต0า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น  
     จํากัด : ปท.๑ 
   ๕.๒.๘ การยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ของบริษัท 
     วิน วิน เน็ต คอร<ปอเรชั่น จํากัด : ปท.๑   
   ๕.๒.๙ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด แจ0งแผนการปรับปรุงระบบจัดเก็บฐานข0อมูล 
     ลูกค0า : ปท.๑  
 



 
 
 
   ๕.๒.๑๐ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท 
     คอมแอดวานซ<เทคโนโลยี จํากัด : ปท.๒ 
   ๕.๒.๑๑ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม7มีโครงข7าย 
     เปaนของตนเอง ของบริษัท จีพีเอส ไทย สตาร< จํากัด : ปท.๒  
   ๕.๒.๑๒ บริษัท เอ็นทีที กิกะบิต จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตการให0บริการอินเทอร<เน็ต 
     แบบท่ีหนึ่ง : ปท.๒   
   ๕.๒.๑๓ ข0อเสนอการใช0โครงข7ายโทรคมนาคม สําหรับบริการเข0าถึงบรอดแบนด<  
     ของบริษัท ทรู อินเทอร<เน็ต คอร<ปอเรชั่น จํากัด : ชท.  
   ๕.๒.๑๔ ข0อเสนอการเชื่อมต7อโครงข7ายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู อินเทอร<เน็ต 
     คอร<ปอเรชั่น จํากัด : ชท.  
   ๕.๒.๑๕ ข0อเสนอการใช0โครงข7ายโทรคมนาคม สําหรับบริการเข0าถึงบรอดแบนด<  
     ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) : ชท.  
   ๕.๒.๑๖ สัญญาแก0ไขสัญญาการใช0โครงข7ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ เส0นทาง 
     สฟ.ตาก๑-สฟ.แม7สอด ระหว7างการไฟฟEาฝ�ายผลิตแห7งประเทศไทย 
     และบริษัท แอดวานซ< ไวร<เลส เน็ทเวอร<ค จํากัด : ชท. 
   ๕.๒.๑๗ สัญญาแก0ไขสัญญาการใช0โครงข7ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ เส0นทาง 
     สฟ.บางกอกน0อย-สฟ.บ0านดอน ระหว7างการไฟฟEาฝ�ายผลิตแห7งประเทศไทย 
     และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท.  
   ๕.๒.๑๘ สัญญาการใช0โครงข7ายโทรคมนาคม เส0นทาง สฟ.ตาก๑-สฟ.แม7สอด ระหว7าง 
     การไฟฟEาฝ�ายผลิตแห7งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
     (มหาชน) : ชท. 
   ๕.๒.๑๙ นายธีรเดช นันทดุสิต ร0องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบป�ญหา 
     เก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย : รท. 
    ๕.๒.๒๐ (ร7าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการใช0คลื่นความถ่ี ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ< 
       สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถ่ีกว0างยิ่งยวด  
       (Ultra-wideband) จํานวน ๒ ฉบับ : คภ., ทท., คท. 
    ๕.๒.๒๑ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท<สําหรับ 
       บริการโทรศัพท<ประจําท่ีเพ่ิมเติม : จท.  
    ๕.๒.๒๒ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุdป จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท<แบบสั้น 
       ๔ หลัก : จท.  
    ๕.๒.๒๓ บริษัท อาร<เอส จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมวัตถุประสงค<การใช0งานเลขหมาย 
       โทรศัพท<แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๑ : จท.  
    ๕.๒.๒๔ การคืนเลขหมายโทรศัพท<สําหรับบริการโทรศัพท<ท่ีใช0เทคโนโลยีอ่ืนของบริษัท 
       ทรู อินเทอร<เน็ต คอร<ปอเรชั่น จํากัด และการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท< 
       สําหรับบริการโทรศัพท<ท่ีใช0เทคโนโลยีอ่ืนของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร<แซล 
       คอมมิวนิเคชั่น จํากัด : จท.  
    ๕.๒.๒๕ สัญญาการใช0บริการข0ามโครงข7ายโทรศัพท<เคลื่อนท่ีภายในประเทศ ระหว7าง 
       บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท.  
    ๕.๒.๒๖ บริษัท แพกซ< เนทเวิร<ค จํากัด ขอรับใบอนุญาตการให0บริการอินเทอร<เน็ต 
       แบบท่ีสาม : ปท.๑  
 
 



 
 
 
    ๕.๒.๒๗ การขอรับใบอนุญาตการให0บริการอินเทอร<เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีไม7มีโครงข7ายเปaน 
       ของตนเองของบริษัท อินเทอร<เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) : ปท.๒ 
    ๕.๒.๒๘ ร7างแผนแม7บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ : วท. 
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
   ๕.๓.๑ การกําหนดท7าทีเบ้ืองต0นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร7วมทางเทคนิค 
     ว7าด0วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา 
     (JTC) ครั้งท่ี ๑ ในประเด็นด0านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน<  
     กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คณะกรรมการร7วม 
     ทางเทคนิคฯ, คภ. 
   ๕.๓.๒ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร0างสรรค< 
     ประจําป=งบประมาณ ๒๕๖๒ : ทบ.  
   ๕.๓.๓ การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน< 
     และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน<สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ 
     ประจําป= ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๔ : ทบ.  
   ๕.๓.๔ โครงการก7อสร0างและตกแต7งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห7งใหม7 : พย. 
    ๕.๓.๕ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร7วมทางเทคนิคว7าด0วยการประสาน 
       และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาแลเซีย (JTC)  
       ครั้งท่ี ๓๓ ในประเด็นด0านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน< 
       กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คณะกรรมการ 
       ร7วมทางเทคนิคฯ, คภ. 
    ๕.๓.๖ การกําหนดท7าทีเบ้ืองต0นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร7วมทางเทคนิค 
       ว7าด0วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว 
       (JTC) ครั้งท่ี ๙ ในประเด็นด0านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน< 
       กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คณะกรรมการ 
       ร7วมทางเทคนิคฯ, คภ. 
    ๕.๓.๗ การพิจารณาการสนับสนุนโครงการประเภทท่ี ๒ กรณีทําความตกลงกับ 
       หน7วยงานของรัฐ : โครงการถอดบทเรียนกรณีถํ้าหลวง – ขุนน้ํานางนอน : 
       จริยธรรมของสื่อ หน7วยงาน : กรมประชาสัมพันธ< : ทบ.  
    ๕.๓.๘ ร7างระเบียบ กสทช. ว7าด0วยแนวทางการจัดทําระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
       และใบอนุญาต พ.ศ. .... : นย. 
 ๕.๔  เร่ืองค.างการพิจารณา 
   ๕.๔.๑ การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๑ 
     ประจําป= ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค<มาตรา ๕๒ (๒) ส7งเสริมและสนับสนุน 
     การพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด0านกิจการกระจายเสียง  
     กิจการโทรทัศน< และกิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีด0านการใช0คลื่นความถ่ี 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู0พิการ 
     ผู0สูงอายุ หรือผู0ด0อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ 
     อุตสาหกรรมต7อเนื่อง : ทบ.  

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 

  


