
 
 

       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๒๖ มีนาคม 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 ๔/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 

  ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติหน'าท่ีของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร'างศูนย/ 
    การเรียนรู'ของสํานักงาน กสทช. ระหว0างเดือนกันยายน ๒๕๖๑ – เดือนกุมภาพันธ/  
    ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ, วย. 
  ๔.๒ รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมใหญ0ระดับโลกว0าด'วยวิทยุคมนาคม 
    ค.ศ. ๒๐๑๙ ขององค/การโทรคมนาคมแห0งเอเชียและแปซิฟ?ก ครั้งท่ี ๔ (APG19-4) 
    : คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ0ระดับโลกฯ, คภ. 
  ๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
        และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกุมภาพันธ/ ๒๕๖๒ : ทท., คท.,มท., ดท. 
 ๔.๔  รายงานผลการเปรียบเทียบปรับของคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตาม 
    พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท. 
  ๔.๕ รายงานผลการดําเนินการไกล0เกลี่ยข'อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนมกราคม 
    ๒๕๖๒ : รท. 
  ๔.๖ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม0มีโครงข0ายเปMนของตนเอง 
    ฉบับท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ : ปท.๒  
  ๔.๗ รายงานการดําเนินการตามแผนเยียวยาผู'ใช'บริการภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตการให'บริการ 
    อินเทอร/เน็ตแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท ดีแทค บรอดแบนด/ จํากัด : ปท.๒  
  ๔.๘ รายงานการครอบงํากิจการโดยคนต0างด'าวตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนด 
    ข'อห'ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปMนการครอบงํากิจการโดยคนต0างด'าว พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ประจําปS ๒๕๖๑ : ดท. 
  ๔.๙ รายงานผลการทดสอบการใช'งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให'เปลี่ยนแปลง 
    การใช'งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน ๑๐ สถานี) : ปส.๑ 
  ๔.๑๐ การต0ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว0างวันท่ี ๓๐ มกราคม 
    ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ/ ๒๕๖๒ : ปส.๑  
 
 
 
 



 
 
  ๔.๑๑ การต0ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว0างวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ/ 
    ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ/ ๒๕๖๒ : ปส.๑  
  ๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงผู'อํานวยการสถานีของผู'ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๑๘ สถานี : ปส.๑  
  ๔.๑๓ การแจ'งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู'มีอํานาจกระทําการแทน ของบริษัท เอส อาร/ เค 
    มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) : ปส.๒  
  ๔.๑๔ สถิติเรื่องร'องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน/ ต้ังแต0 พ.ศ. ๒๕๕๕  
    ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : กส. 
  ๔.๑๕ สัญญาการใช'บริการข'ามโครงข0ายโทรศัพท/เคลื่อนท่ีภายในประเทศ ระหว0างบริษัท  
    แอดวานซ/ ไวร/เลส เน็ทเวอร/ค จํากัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
    จํากัด (มหาชน) : ชท.  
  ๔.๑๖ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช'งานสื่อสารผ0านดาวเทียม 
    ต0างชาติชนิดชั่วคราว ประจําเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
    จํานวน ๑๘๖ รายการ : ปท.๑ 
  ๔.๑๗ การรวมธุรกิจ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจใน 
    กิจการโทรคมนาคม ประจําปS ๒๕๖๑ : วท.  
  ๔.๑๘ การสํารวจข'อเท็จจริงต0อการดําเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
    เรื่อง การกําหนดให'ผู'ให'บริการโทรศัพท/เคลื่อนท่ีคิดอัตราค0าบริการตามการใช'งาน 
    จริงในหน0วยวินาที : นท.  
  ๔.๑๙ การถอนเรื่องร'องเรียน กรณีขอให'บริษัท ทรู วิชั่นส/ กรุVป จํากัด แก'ไขให'สามารถ 
     รับชมโทรทัศน/ผ0านกล0อง TRUE VISIONS ได'ตามปกติ และยกเว'นค0าใช'บริการ 
     ในวันท่ีไม0สามารถรับชมได' (เลขท่ี ๔๓/๒๕๖๑) : บส.  
 ๔.๒๐  การถอนเรื่องร'องเรียน กรณีขอให'บริษัท ทรู วิชั่นส/ กรุVป จํากัด ยกเว'นการเรียกเก็บ 
     ค0าปรับค0าปรับกรณีอุปกรณ/เสียหายหรือสูญหายพร'อมจัดเก็บอุปกรณ/  
     (เลขท่ี ๖๔/๒๕๖๑) : บส. 
 ๔.๒๑  ร'องเรียน กรณีขอให'บริษัท ทรู วิชั่นส/ กรุVป จํากัด ปรับลดและยกเว'นค0าบริการ 
    True Visions ให'เปMนไปตามโปรโมช่ันท่ีได'สมัครใช'บริการไว' (เลขท่ี ๓๗/๒๕๖๑) : บส.  
 ๔.๒๒  การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตนของผู'ประกาศข0าวช0องรายการโทรทัศน/ 

    ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช0อง GMM25 (ช0อง ๒๕) ให'เปMนไปตามขนบธรรมเนียม 
    และประเพณีไทย : ผส. 

  ๔.๒๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู'กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ 
    กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน/ ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ : คส.  
  ๔.๒๔ รายงานผลการปฏิบัติหน'าท่ีของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช'กฎหมาย 
    ด'านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน/ ระหว0างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
    เดือนมกราคม ๒๕๖๒ : มส.  
  ๔.๒๕ รายงานการมอบอํานาจช0วงให'ดําเนินคดีต0อศาลปกครองในด'านกิจการโทรคมนาคมแทน 
    กสทช. ประจําเดือนกุมภาพันธ/ ๒๕๖๒ จํานวน ๒ คดี : มท. 
  ๔.๒๖ บันทึกแก'ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓ ระหว0างบริษัท 
    โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเป?ลที บรอดแบนด/ 
    จํากัด (มหาชน) : ชท. 
 
 
 



 
 
  ๔.๒๗ บันทึกแก'ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช'บริการข'ามโครงข0ายโทรศัพท/เคลื่อนท่ีภายในประเทศ 
    ครั้งท่ี ๕ ระหว0างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
    ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท.  
  ๔.๒๘ บันทึกแก'ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช'โครงสร'างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร0วมกัน ครั้งท่ี ๗ 
    ระหว0างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค 
    ไตรเน็ต จํากัด : ชท. 
  ๔.๒๙ สถิติเรื่องร'องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน/ ต้ังแต0 พ.ศ. ๒๕๕๕  
    ถึงกุมภาพันธ/ ๒๕๖๒ : กส. 
  ๔.๓๐ รายงานผลการดําเนินการไกล0เกลี่ยข'อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนกุมภาพันธ/ 
    ๒๕๖๒ : รท. 
  ๔.๓๑ รายงานความก'าวหน'าการดําเนินโครงการจัดให'มีสัญญาณโทรศัพท/เคลื่อนท่ีและบริการ 
    อินเทอร/เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) และโครงการจัดให'มีบริการ 
    อินเทอร/เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห0างไกล (Zone C) : ถท. 
  ๔.๓๒ การจัดให'มีบริการเลขหมายโทรศัพท/ฉุกเฉินแห0งชาติเลขหมายเดียว (National Single 
    Emergency Number) : ถท. 
  ๔.๓๓ การต0ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว0างวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ/ 
    ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ : ปส.๑ 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู'ทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาต 
       สิ้นสุดลง (๘ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๒ การพิจารณาคําร'องขอเปลี่ยนแปลงข'อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได'รับ 
       อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๑๗ สถานี) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๓ พิจารณาการต0ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ 
       ห'างหุ'นส0วนจํากัด ทิดสาโปรโมชั่น กรณีเปMนห'างหุ'นส0วนร'าง : ปส.๑  
    ๕.๑.๔ พิจารณาต0ออายุการทดลองประกอบกิจการของห'างหุ'นส0วนจํากัด ปwณณพัฒน/ 
       และห'างหุ'นส0วนจํากัด ทองพันชั่ง มีเดีย ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ/ 
       การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๕ การพิจารณาอนุญาตให'ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณี มูลนิธิ 
       เสียงธรรมเพ่ือประชาชน ในพระอุปถัมภ/สมเด็จพระเจ'าลูกเธอ เจ'าฟyาจุฬาภรณ 
       วลัยลักษณ/ อัครราชกุมารี ดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ/ 
       การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ปส.๑  
    ๕.๑.๖ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปS ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุ อ.ส. สํานักพระราชวัง 
       ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๑๐๔.๐๐ MHz และระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๑๓๓๒ kHz : ปส.๑ 
    ๕.๑.๗ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช0องรายการของบริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส/ จํากัด 
       จํานวน ๑๖ ช0องรายการ : ปส.๒  
    ๕.๑.๘ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช0องรายการ H 2 ของบริษัท ทรู วิชัน่ส/ กรุVป จํากัด : ปส.๒ 
 
 
 



 
 
    ๕.๑.๙ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน/ 
       เพ่ือให'บริการโทรทัศน/ สําหรับกิจการท่ีไม0ใช'คลื่นความถ่ี ของบริษัท 
       เอ็มวีทีวี บรอดคาสต้ิง จํากัด จํานวน ๑๕ ช0องรายการ : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๐ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน/  
       เพ่ือให'บริการโทรทัศน/ สําหรับกิจการท่ีไม0ใช'คลื่นความถ่ี ของบริษัท  
       เมเจอร/ เทเลวิชั่น ไทย จํากัด ช0องรายการ MVTV : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๑ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน/ 
       เพ่ือให'บริการโทรทัศน/ สําหรับกิจการท่ีไม0ใช'คลื่นความถ่ี ของบริษัท 
       เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จํากัด จํานวน ๒ ช0องรายการ : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๒ การอนุญาตให'ห'างหุ'นส0วนจํากัด จันทบุรีเน็ตเวิร/คเทเลวิชั่น ประกอบ 
       กิจการเพ่ือให'บริการโทรทัศน/ท่ีไม0ใช'คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
       ช0องรายการ ข0าวท'องถ่ิน CNtv : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๓ การอนุญาตให'บริษัท มีเดียเพล็กซ/ อินเตอร/เนชั่นแนล จํากัด ประกอบ 
       กิจการเพ่ือให'บริการโทรทัศน/ท่ีไม0ใช'คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
       จํานวน ๓ ช0องรายการ : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๔ การอนุญาตให'บริษัท กานต/มณี มาร/เก็ตต้ิง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให' 
       บริการโทรทัศน/ท่ีไม0ใช'คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช0องรายการ  
       VIP TV : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๕ การอนุมัติผังรายการ ประจําปS ๒๕๖๒ ของผู'รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
       เพ่ือให'บริการโทรทัศน/ท่ีไม0ใช'คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๖ การยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน/ เพ่ือให'บริการ 
       โครงข0ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน/ สําหรับกิจการท่ีไม0ใช'คลื่นความถ่ี 
       ระดับท'องถ่ิน ของห'างหุ'นส0วนจํากัด เมืองพลเคเบิลทีวี : ปส.๓ 
    ๕.๑.๑๗ การขอขยายพ้ืนท่ีการให'บริการโครงข0ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน/และ 
       ย'ายท่ีตั้งห'องส0งสัญญาณ ของบริษัท สมิหลา เคเบ้ิลทีวี จํากัด : ปส.๓  
    ๕.๑.๑๘ การขอให'พิจารณาใหม0 กรณีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
       หรือโทรทัศน/ เพ่ือให'บริการโครงข0ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน/ ตามมติ กสทช.  
       ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๔ ราย : ปส.๓ 
    ๕.๑.๑๙ การอนุญาตให'สํานักงานเลขาธิการสภาผู'แทนราษฎร ใช'คลื่นความถ่ีและ 
       ประกอบกิจการโทรทัศน/เพ่ือให'บริการโทรทัศน/ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
       บริการสาธารณะประเภทท่ีสาม ช0องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน/รัฐสภา : จส., ปส.๒ 
    ๕.๑.๒๐ บริษัท เนกซ/ สเตป จํากัด ขอรับการสนับสนุนค0าส0งสัญญาณท่ีให'บริการเปMน 
       การท่ัวไปผ0านโครงข0ายดาวเทียมอินเทลแซท (Intelsat) : สส.  
    ๕.๑.๒๑ การกําหนดค0าปรับทางปกครองและแนวทางการดําเนินการโทษปรับทางปกครอง 
       กรณีผู'รับใบอนุญาตท่ีไม0นําส0งเงินรายปSเข'ากองทุน ตามประกาศ กสทช.  
       เรื่อง หลักเกณฑ/และวิธีการนําส0งเงินรายปSเข'ากองทุนวิจัยและพัฒนา 
       กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน/ และกิจการโทรคมนาคม  
       เพ่ือประโยชน/สาธารณะ ของผู'รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
       หรือกิจการโทรทัศน/ : ชส.  
    ๕.๑.๒๒ การลดหย0อนหรือยกเว'นค0าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปS (จํานวน ๓ ราย) : นส. 
 
 
 



 
 
 
    ๕.๑.๒๓ กรณีขอให'บริษัท ทรู วิชั่นส/ กรุVป จํากัด คืนเงินค0ามัดจํากล0องรับสัญญาณ 
       ดาวเทียม จํานวน ๔,๐๐๐ บาท พร'อมมีหนังสือชี้แจงรายละเอียด 
       (เลขท่ี ๕๒/๒๕๖๑) : บส.  
    ๕.๑.๒๔ ร'องเรียน กรณีขอให'บริษัท ทรู วิชั่นส/ กรุVป จํากัด คืนเงินค0ามัดจํากล0อง 
       รับสัญญาณดาวเทียม จํานวน ๓,๘๐๐ บาท (เลขท่ี ๑๑๐/๒๕๖๐) : บส.  
    ๕.๑.๒๕ กรณี บริษัท มีเดียเพล็กซ/ อินเตอร/เนชั่นแนล จํากัด ช0องรายการ ภารตะ 
       โฆษณาผลิตภัณฑ/เสริมอาหาร ท่ีเข'าข0ายการกระทําท่ีเปMนการเอาเปรียบ 
       ผู'บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน/ : บส.  
    ๕.๑.๒๖ กรณี ห'างหุ'นส0วนจํากัด เอฟ เอ็ม คนคอน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
       My Love FM คลื่นความถ่ี ๙๖.๗๕ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช  
       โฆษณาผลิตภัณฑ/อาหาร ท่ีเข'าข0ายการกระทําท่ีเปMนการเอาเปรียบผู'บริโภค 
       ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน/ : บส.  
    ๕.๑.๒๗ ข'อร'องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       รักษ/ถ่ินเรา คลื่นความถ่ี ๙๗.๕๐ MHz จ ังหวัดสุพรรณบุรี (ประเภทกิจการ 
       บริการสาธารณะ) ไม0เปMนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ/การกํากับดูแล 
       การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
    ๕.๑.๒๘ ข'อร'องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงโพธิ์ชัยเรดิโอ 
       คลื่นความถ่ี ๑๐๗.๕๐ MHz จ ังหวัดร'อยเอ็ด (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ)  
       ไม0เปMนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ/การกํากับดูแลการทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
    ๕.๑.๒๙ ข'อร'องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       ข'าวจี่เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๔.๕๐ MHz จ ังหวัดร'อยเอ็ด (ประเภทกิจการ 
       บริการสาธารณะ) ไม0เปMนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ/การกํากับดูแล 
       การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
    ๕.๑.๓๐ ข'อร'องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมายฮาร/ทเรดิโอ 

       คลื่นความถ่ี ๑๐๐.๐๐ MHz จ ังหวัดสงขลา (ประเภทกิจการทางธุรกิจเดิมประกอบ 
       กิจการประเภทบริการสาธารณะ) ไม0เปMนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ/ 
       การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  

    ๕.๑.๓๑ ข'อร'องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “แฉข0าวเช'า” เม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน 
       ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง EFM คลื่นความถ่ี FM ๑๐๔.๕๐ MHz 
       (ออกอากาศผ0านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง พล.ปตอ. สังกัดกองทัพบก) 
       อาจมีเนื้อหาท่ีไม0เหมาะสม : ผส.   
    ๕.๑.๓๒ ข'อร'องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       คนรักประชาธิปไตย คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๕๐ MHz จ ังหวัดร'อยเอ็ด อาจมีเนื้อหา 
       ท่ีไม0เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๓๓ ข'อร'องเรียนกรณีการตรวจสอบการออกอากาศรายการ “ คนช0างคุย” 
       เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางช0องรายการโทรทัศน/ท่ีไม0ใช'คลื่นความถ่ี 
       แบบบอกรับสมาชิก ช0อง ๑๓ สยามไทย อาจมีเนื้อหาไม0เหมาะสม : ผส.   
    ๕.๑.๓๔ ข'อร'องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “หยิบข0าวมาคุย” เม่ือวันท่ี ๑๑ ธันวาคม 
       ๒๕๖๑ ทางช0องรายการโทรทัศน/ท่ีไม0ใช'คลื่นความถ่ี ช0อง PEACE TV 
       อาจมีเนื้อหาไม0เหมาะสม : ผส.  
 



 
 
 
    ๕.๑.๓๕ ข'อร'องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ล0าความจริง 
       ในช0วงปwกธงเลือกต้ัง” เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ/ ๒๕๖๒ ทางช0องรายการ 
       โทรทัศน/ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช0อง Nation TV (ช0อง ๒๒)  
       อาจมีเนื้อหาไม0เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๓๖ ข'อร'องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “เจาะลึกท่ัวไทย” เม่ือวันท่ี ๒๕ 
       กันยายน ๒๕๖๑ ทางช0องรายการโทรทัศน/ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
       ช0อง NOW (ช0อง ๒๖) อาจมีเนื้อหาไม0เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๓๗ การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
       ของบริษัท บ'านโป�งแมส มีเดีย จํากัด สถานีแมสมีเดีย รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๑ 
       ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง : ปส.๑  
    ๕.๑.๓๘ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา (ร0าง) ประกาศสํานักงาน กสทช.  
       เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช0องรายการท่ีได'รับอนุญาต  
       (ภายหลังการรับฟwงความคิดเห็นสาธารณะ) : ปส.๒  
    ๕.๑.๓๙ แนวทางการออกอากาศ และการยกเว'นการแจ'งเปลี่ยนแปลงผังรายการ 
       ในห'วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ปส.๒  
    ๕.๑.๔๐ การสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและ 
       สถานีวิทยุโทรทัศน/ของพรรคการเมือง : ปส.๒  
    ๕.๑.๔๑ (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ/และวิธีการอนุญาตให'ผลิต นําเข'า 
       จําหน0าย หรือมีไว'เพ่ือจําหน0ายหรือรับติดต้ังเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ/ 
       ท่ีสามารถใช'รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง 
       หรือกิจการโทรทัศน/แบบบอกรับเปMนสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๒)  
       : มส., นส., ปส.๓ 
    ๕.๑.๔๒ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๗๙/๒๕๖๒ ระหว0างบริษัท อสมท จํากัด 
       (ผู'ฟyองคดี) กับ กสทช. (ผู'ถูกฟyองคดีท่ี ๑) สํานักงาน กสทช. (ผู'ถูกฟyองคดีท่ี ๒) 
       และ ลสทช. (ผู'ถูกฟyองคดีท่ี ๓) : มส. 
    ๕.๑.๔๓ ขอทบทวนแนวทางการสนับสนุนค0าใช'จ0ายในการส0งสัญญาณโทรทัศน/ 
       ท่ีให'บริการเปMนการท่ัวไปผ0านดาวเทียม : มส.  
    ๕.๑.๔๔ การต0ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู'ทดลอง 
       ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได'รับใบอนุญาตมากกว0า  
       ๑ สถานีข้ึนไป (ข'อมูล ณ วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑  
    ๕.๑.๔๕ การขอย'ายท่ีตั้งเสาส0งสัญญาณของกองทัพบก สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลท่ี ๑  
       รักษาพระองค/ ระบบ เอ.เอ็ม. คลื่นความถ่ี ๙๙๙ kHz  และ ๑๔๒๒ kHz : ปส.๓ 
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด-านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ การพิจารณาอุทธรณ/คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล0นข้ันต'น : มท. 
    ๕.๒.๒ การพิจารณาให'ความเห็นชอบการแก'ไขเปลี่ยนแปลงข'อกําหนด หรือเง่ือนไข 
       เก่ียวกับการให'บริการแบบสัญญาบริการโทรศัพท//Broadband Internet 
       ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : มท.  
    ๕.๒.๓ การพิจารณาบันทึกความเข'าใจการให'บริการโทรศัพท/เคลื่อนท่ีแบบโครงข0ายเสมือน 
       ระหว0างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับผู'ให'บริการโทรศัพท/เคลื่อนท่ีแบบ 
       โครงข0ายเสมือน จํานวน ๓ ราย ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท/ 
       เคลื่อนท่ีแบบโครงข0ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท.  



 
 
    ๕.๒.๔ ขอให'ยกเลิกข'อ ๑๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ/และวิธีการอนุญาต 
       ให'ใช'คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย0าน ๘๙๐-๘๙๕/๙๓๕-๙๔๐ MHz  
       ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ : มท., คภ. 
    ๕.๒.๕ ข'อเสนอการใช'โครงข0ายโทรคมนาคมของบริษัท อินเตอร/ลิ้งค/ เทเลคอม จํากัด 
       (มหาชน) : ชท. 
    ๕.๒.๖ สัญญาการใช'โครงข0ายโทรคมนาคม เส'นทาง สฟ.ตาก๑-สฟ.แม0สอด ระหว0าง 
       การไฟฟyาฝ�ายผลิตแห0งประเทศไทย และบริษัท แอดวานซ/ ไวร/เลส เน็ทเวอร/ค 
       จํากัด : ชท.  
    ๕.๒.๗ การแสดงชื่อทางการค'าบนหน'าจอโทรศัพท/เคลื่อนท่ี : ปท.๑  
    ๕.๒.๘ ร0างประกาศ กสทช. เรื่อง ข'อกําหนดด'านวิชาชีพวิศวกรสําหรับผู'รับใบอนุญาต 
       ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑ 
    ๕.๒.๙ การขอต0ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท 
       บักส/นอน อินเตอร/เนชั่นแนล โซลูชั่น จํากัด : ปท.๒  
    ๕.๒.๑๐ การคืนเลขหมายโทรศัพท/แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๙ ของมูลนิธิรัฐบุรุษ 
       พลเอก เปรม ติณสูลานนท/ : จท.  
    ๕.๒.๑๑ นายสาคร ดาราจันทร/ ร'องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปwญหา 
       ขอเงินค0าบริการคืนหลังยกเลิกสัญญา : รท.  
    ๕.๒.๑๒ (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ กิจการประจําท่ี และ  
       ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข'อง จํานวน ๓ ฉบับ : คภ.  
    ๕.๒.๑๓ ข'อเสนอการใช'โครงข0ายโทรคมนาคม ฉบับแก'ไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑ ของบริษัท 
       จัสเทล เน็ทเวิร/ค จํากัด : ชท. 
    ๕.๒.๑๔ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
       โทรศัพท/แบบสั้น ๔ หลัก : จท.  
    ๕.๒.๑๕ การขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม สําหรับงานด'านเทคนิคของ 
       โครงข0ายโทรคมนาคม ประเภทเลขหมายแสดงเครือข0ายโทรศัพท/เคลื่อนท่ี 
       (Mobile Network Code: MNC) เพ่ือให'บริการ ๔G LTE บนคลื่นความถ่ี 
       ๒๑๐๐ เมกะเฮิรตซ/ (MHz) ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : จท.  
    ๕.๒.๑๖ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร/ค จํากัด ขอเพ่ิมจุดเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม 
       ภายใต'ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ การพิจารณากลั่นกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒ 
       ครั้งท่ี ๒ ประจําปS ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค/มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการศึกษาและ 
       วิจัยในการจัดทําแบบจําลองการสร'างต'นแบบเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ  
       The Intelligent Innovative Mixed Use Senior District : ทบ.   
    ๕.๓.๒ การพิจารณากลั่นกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒ 
       ครั้งท่ี ๒ ประจําปS ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค/มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการวิจัยและ 
       พัฒนาอุปกรณ/ตรวจสอบสายสื่อสาร : ทบ.   
    ๕.๓.๓ การพิจารณากลั่นกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒ 
       ครั้งท่ี ๓ ประจําปS ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค/มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการพัฒนา 
       ศูนย/กลางการเรียนรู'ผ0านเทคโนโลยีดิจิทัล : ทบ.  
    ๕.๓.๔ การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการสร'างความตระหนักรู'เท0าทันและ 
       มีภูมิคุ'มกันเพ่ือให'ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย/สินไม0ให'ตกเปMน 
       ผู'เสียหายในการหลอกลวงทุกรูปแบบของ สํานักงานตํารวจแห0งชาติ : ทบ. 



 
 
 ๕.๔  เร่ืองค-างการพิจารณา 
    ๕.๔.๑ การพิจารณาการส0งเสริมและสนับสนุนเงินทุน : โครงการพัฒนารูปแบบ 
       ท่ีเหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสําหรับผู'ต'องราชทัณฑ/ หน0วยงาน 
       กรมราชทัณฑ/ กระทรวงยุติธรรม : ทบ.  
    ๕.๔.๒ ร0างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ/ วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกคืน 
       คลื่นความถ่ีย0าน ๗๐๐ MHz มาตรการทดแทน ชดใช' หรือจ0ายค0าตอบแทน  
       และหลักเกณฑ/และวิธีการอนุญาตให'ใช'คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 
       ย0าน ๗๐๐ MHz และ ร0างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม 
       เคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – IMT)  
       ย0านความถ่ี  ๗๐๓-๗๔๘/๗๕๘-๘๐๓ เมกะเฮิรตซ/ ภายหลังการรับฟwง 
       ความคิดเห็นสาธารณะ : คณะอนุกรรมการเรียกคืนคลื่นความถ่ีฯ, ปส.๒  

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


