
 
 

       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน 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 ๙/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติหน/าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
    ระหว3างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ, ยย. 
  ๔.๒ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม3มีโครงข3ายเป<นของตนเอง 
    ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๒ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒ : ปท.๒ 
  ๔.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู/กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ 
    กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน@ ประจําเดือนกุมภาพันธ@ – มีนาคม  
    พ.ศ. ๒๕๖๒ : คส.  
  ๔.๔ สถิติเรื่องร/องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน@ ต้ังแต3 พ.ศ. ๒๕๕๕  
    ถึงเมษายน ๒๕๖๒ : กส. 
  ๔.๕ การต3ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว3างวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
    ถึงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : ปส.๑  
  ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงผู/อํานวยการสถานีของผู/ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๑๑ สถานี : ปส.๑   
  ๔.๗ การแจ/งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู/มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท สปริง 26 จํากัด : ปส.๒ 
  ๔.๘ ร/องเรียน กรณีขอให/บริษัท ทรู วิชั่นส@ กรุIป จํากัด ปรับลดค3าบริการแพ็กเกจ Gold HD 
    เป<นระยะเวลา ๑๒ เดือน และปรับลดค3าบริการในกรณีท่ีไม3สามารถรับชมรายการ 
    ผ3านกล3อง True Visions ได/ตามปกติ (เลขท่ี ๗๗/๒๕๖๑) : บส.  
  ๔.๙ ร/องเรียน กรณีขอให/บริษัท ทรู วิชั่นส@ กรุIป จํากัด แก/ไขให/สามารถรับชมช3องภาพยนต@ 
    ต3างประเทศได/ตามแพ็กเกจท่ีสมัครใช/บริการไว/ (เลขท่ี ๗/๒๕๖๒) : บส.  
  ๔.๑๐ ร/องเรียน กรณีขอให/บริษัท ทรู วิชั่นส@ กรุIป จํากัด แก/ไขให/สามารถรับชมรายการโทรทัศน@ 
    ผ3านกล3อง True Visions ได/ตามปกติ (เลขท่ี ๑๐/๒๕๖๒) : บส.  
  ๔.๑๑ ร/องเรียน กรณีขอให/บริษัท ทรู วิชั่นส@ กรุIป จํากัด ตรวจสอบการเรียกเก็บค3าอุปกรณ@ 
    พร/อมท้ังมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดกรณีท่ีถูกเรียกเก็บค3าบริการหลังจากยกเลิก 
    การใช/บริการ (เลขท่ี ๑๙/๒๕๖๒) : บส.  
 



 
 
  ๔.๑๒ การถอนเรื่องร/องเรียน กรณีขอให/บริษัท ทรู วิชั่นส@ กรุIป จํากัด ปรับลดค3าบริการต้ังแต3 
    รอบบิลเดือนมกราคม ถึงรอบบิลเดือนกุมภาพันธ@ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีท่ืไม3ได/รับใบแจ/ง 
    ค3าใช/บริการ พร/อมยกเว/นการเรียกเก็บค3าเป[ดสัญญาณ (เลขท่ี ๒๑/๒๕๖๒) : บส.  
  ๔.๑๓ ร/องเรียน กรณีขอให/บริษัท ทรู วิชั่นส@ กรุIป จํากัด ยกเว/นการเรียกเก็บค3าปรับ 
    กรณีอุปกรณ@เสียหายหรือสูญหายพร/อมจัดเก็บอุปกรณ@ (เลขท่ี ๕๗/๒๕๖๑) : บส. 
  ๔.๑๔ ผลการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ@และกําหนดกรอบวงเงินการจัดสรรเงินทุนประเภทท่ี ๒ 
    กรณีทําความตกลงกับหน3วยงานของรัฐ (ทุนตามนโยบายกรณีหน3วยงานของรัฐยื่นข/อเสนอ 
    โครงการ) ของคณะกรรมการบริหารกองทุน : ทบ.   
  ๔.๑๕ การปรับปรุงหลักเกณฑ@การพิจารณาการลงทุนในเงินฝากของกองทุนวิจัยและพัฒนา 
    กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน@ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน@สาธารณะ 
    ประจําป̀ ๒๕๖๒ : ทบ.  
  ๔.๑๖ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน/าท่ี สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห3งชาติ 
    แจ/งผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป̀ ๒๕๖๑ : ยย. 
  ๔.๑๗ รายงานการมอบอํานาจช3วงให/ดําเนินคดีต3อศาลปกครองในด/านกิจการโทรคมนาคมแทน กสทช.  
    ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑ คดี : มท. 
  ๔.๑๘ การเปลี่ยนกําหนดวันจัดประมูลเลขหมายโทรศัพท@สําหรับบริการโทรศัพท@เคลื่อนท่ีท่ีเป<น 
    เลขหมายสวย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ : คณะทํางานบริหารจัดการและกํากับดูแลฯ, จท.  
  ๔.๑๙ สรุปการเข/าร3วมประชุม IOT Tech Expo Global 2019 ระหว3างวันท่ี ๒๓-๒๙ เมษายน 
    ๒๕๖๒ : วส., ปส.๒  
  ๔.๒๐ การแจ/งเปลี่ยนแปลงผู/อํานวยการสถานีของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ช3องรายการ 
    MCOT Kids & Family : ปส.๒ 
  ๔.๒๑ คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี ๔๓/๒๕๕๙ (คดีหมายเลขแดงท่ี ๔๒๑/๒๕๖๒) 
    ระหว3างบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ผู/ฟvองคดี กับ สํานักงาน กสทช. ผู/ถูกฟvองคดีท่ี ๑ 
    เลขาธิการ กสทช. ผู/ถูกฟvองคดีท่ี ๒ และ กสทช. ผู/ถูกฟvองคดีท่ี ๓ : มส. 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การพิจารณาคําร/องขอเปลี่ยนแปลงข/อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได/รับ 
      อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๙ สถานี) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๒ พิจารณาต3ออายุการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
      ของบริษัทชลบุรี ช.เจริญวิศวกรรม จํากัด สถานีชลบุรี FM รหัสสถานี 
      ๐๑๕๒๐๐๗๖ : ปส.๑ 
    ๕.๑.๓ พิจารณาคําร/องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบ 
      กิจการตามประกาศ กสทช. ว3าด/วยหลักเกณฑ@การกํากับดูแลทดลองประกอบ 
      กิจการวิทยุกระจายเสียงของกลุ3มคนลําสระคลอง ชุ3มเย็น สถานวีิทยุกระจายเสียง 
      คนลําสระคลอง ชุ3มเย็น (รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๐๙) : ปส.๑  
    ๕.๑.๔ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู/ทดลอง 
      ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
      (๓ สถานี) (ข/อมูล ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑  
 
 
 



 
 
    ๕.๑.๕ พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ 
      และคําร/องขอเปลี่ยนแปลงข/อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
      ของห/างหุ/นส3วนจํากัด ละแมอินเว/นท@ : ปส.๑ 
    ๕.๑.๖ การขอยกเลิกการทดอลงประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู/ทดลอง 
      ประกอบกิจการ จํานวน ๖ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๗ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงข/อมูลการทดลองประกอบกิจการตามข/อ ๑๐ (ค) 
      ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ@การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ 
      วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) กรณีการเปลี่ยนแปลงกําลังส3งของผู/ทดลอง 
      ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑ 
    ๕.๑.๘ ของดเว/นการรับสัญญาณถ3ายทอดข3าวภาคหลักจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 
      แห3งประเทศไทยของสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ@สันติราษฎร@ กรุงเทพมหานคร 
      ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๙๑.๐๐ MHz : ปส.๑ 
    ๕.๑.๙ การอนุญาตให/บริษัท อุบลราชธานี โสภณ เคเบ้ิล ที วี จํากัด ประกอบกิจการ 
      เพ่ือให/บริการโทรทัศน@ท่ีไม3ใช/คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช3องรายการ 
      ท/องถ่ิน : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๐ การอนุญาตให/บริษัท แซบ อินเตอร@เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง จํากัด  
      ประกอบกิจการเพ่ือให/บริการโทรทัศน@ท่ีไม3ใช/คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
      ช3องรายการ ZABB CHANNEL : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๑ การอนุมัติผังรายการ ประจําป̀ ๒๕๖๒ ของผู/รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
      เพ่ือให/บริการโทรทัศน@ท่ีไม3ใช/คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๒ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน@ เพ่ือให/บริการ 
      โครงข3ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน@ท่ีไม3ใช/คลื่นความถ่ี ระดับท/องถ่ิน 
      ของบริษัท เวิล@ดวาย-เคเบ้ิล ทีวี จํากัด : ปส.๓ 
    ๕.๑.๑๓ การเพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให/บริการโครงข3ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน@ 
      ของห/างหุ/นส3วนจํากัดสินทิวาธานี เคเบิลทีวี : ปส.๓  
    ๕.๑.๑๔ เง่ือนไขการพิจารณาการให/บริการโครงข3ายโทรทัศน@ท่ีใช/คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดิน 
      ในระบบดิจิตอลได/อย3างต3อเนื่อง (Service Availability) : จส.  
    ๕.๑.๑๕ ข/อขัดข/องในการให/บริการโครงข3ายโทรทัศน@ประเภทท่ีใช/คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดิน 
      ในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) : จส.  
    ๕.๑.๑๖ การดําเนินการตามแผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน@ภาคพ้ืนดินในระบบ 
      ดิจิตอล กรณีการออกอากาศช3องความถ่ีวิทยุไม3เป<นไปตามประกาศ กสทช.  
      เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน@ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : จส. 
    ๕.๑.๑๗ ร/องเรียน กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือเยาวชนท/องถ่ินเวียงสระ 
      NEW WAVE คลื่นความถ่ี FM ๙๐.๗๕ MHz จังหวัดสุราษฎร@ธานี 
      โดยบริษัท นิวเวฟ สเตชั่น จํากัด โฆษณาผลิตภัณฑ@สุขภาพท่ีเข/าข3าย 
      การกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
      กิจการโทรทัศน@ : บส.   
    ๕.๑.๑๘ ร/องเรียน กรณีขอให/สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ@ 
      สุขภาพท่ีออกอากาศผ3านช3องรายการ Maya Channel อันเข/าข3ายการกระทํา 
      ท่ีเป<นการเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน@ : บส.  
    ๕.๑.๑๙ กรณีบริษัท เมเจอร@ เทเลวิชั่น ไทย จํากัด ช3องรายการ Mix Major Channel  
      โฆษณาผลิตภัณฑ@สุขภาพท่ีเข/าข3ายการกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู/บริโภค 
      ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน@ : บส.   



 
 
    ๕.๑.๒๐ กรณีบริษัท เอส อาร@ เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท เอ พลัส 
      เอ็นเตอร@เทนเม/นท@ จํากัด (มหาชน) ช3องรายการ Hit Station โฆษณาผลิตภัณฑ@ 
      สุขภาพท่ีเข/าข3ายการกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
      และกิจการโทรทัศน@ : บส.   
    ๕.๑.๒๑ กรณีบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ช3องรายการ เวิร@คพอยท@ ทีวี โฆษณา 
      ผลิตภัณฑ@สุขภาพท่ีเข/าข3ายการกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการ 
      กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน@ : บส.   
    ๕.๑.๒๒ กรณี ห/างหุ/นส3วนจํากัด ทับเท่ียงเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ทับเท่ียง เรดิโอ 
      คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๒๕ MHz จังหวัดตรัง โฆษณาผลิตภัณฑ@สุขภาพท่ีเข/าข3าย 
      การกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
      กิจการโทรทัศน@ : บส.   
    ๕.๑.๒๓ กรณี ห/างหุ/นส3วนจํากัด แดนดินล/านนามีเดีย  สถานีวิทยุกระจายเสียง แดนดิน 
      ถ่ินล/านนา คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๕๐ MHz จังหวัดเชียงใหม3 โฆษณาผลิตภัณฑ@ 
      สุขภาพท่ีเข/าข3ายการกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
      และกิจการโทรทัศน@ : บส.   
    ๕.๑.๒๔ กรณี ห/างหุ/นส3วนจํากัด เจบี เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม สถานีวิทยุกระจายเสียง 
      เพลงฮิตอารมณ@ดี คลื่นความถ่ี ๘๙.๒๕ MHz จังหวัดกําแพงเพชร โฆษณา 
      ผลิตภัณฑ@เครื่องด่ืมท่ีเข/าข3ายการกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู/บริโภคใน 
      กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน@ : บส. 
    ๕.๑.๒๕ กรณี ผลการจัดให/มีบริการโทรทัศน@ท่ีมีบริการล3ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง 
      หรือเสียงบรรยายภาพ ป̀ ๒๕๖๑ ของผู/รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
      หรือกิจการโทรทัศน@สําหรับการให/บริการโทรทัศน@ในระบบดิจิตอล : บส.  
    ๕.๑.๒๖ ร/องเรียน กรณีขอให/บริษัท เวิลด@ เอนเตอร@เทนเมนท@ เทเลวิชั่น จํากัด คืนเงิน 
      ค3าใช/บริการท่ีได/ชําระไปแล/วล3วงหน/าตามจํานวนวันท่ีไม3สามารถรับชมรายการ 
      โทรทัศน@ได/ (เลขท่ี ๒/๒๕๖๒) : บส.  
    ๕.๑.๒๗ ร/องเรียน กรณีขอให/บริษัท กระบ่ีเคเบิลทีวี จํากัด คืนเงินค3าใช/บริการท่ีได/ 
      ชําระไปแล/วล3วงหน/าตามจํานวนวันท่ีไม3สามารถรับชมรายการโทรทัศน@ได/  
      (เลขท่ี ๑๑/๒๕๖๒) : บส.  
    ๕.๑.๒๘ ข/อร/องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ข3าวข/น คนเนชั่น” เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม 
      ๒๕๖๒ ทางช3องรายการโทรทัศน@ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช3อง Nation TV 
      (ช3อง ๒๒) อาจมีเนื้อหาไม3เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๒๙ ข/อร/องเรียนกรณีขอให/ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “ข3าวเวิร@คพอยท@” 
      เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางช3องรายการโทรทัศน@ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
      ช3อง เวิร@คพอยท@ ทีวี (ช3อง ๒๓) อาจมีเนื้อหาไม3เหมาะสม : ผส.   
     ๕.๑.๓๐ ข/อร/องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “บรรจงชงข3าว”  
      เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช3องรายการโทรทัศน@ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
       ช3อง เวิร@คพอยท@ ทีวี (ช3อง ๒๓) นําเสนอข3าวการหายตัวไปของเด็กหญิงอายุ ๑๔ ป̀  
      อาจมีเนื้อหาไม3เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๓๑ ข/อร/องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ตีข3าวเช/า”  
      เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช3องรายการโทรทัศน@ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
      ช3อง 3 SD (ช3อง ๒๘) นําเสนอช3าวการหายตัวไปของเด็กหญิงอายุ ๑๔ ป̀  
      อาจมีเนื้อหาไม3เหมาะสม : ผส.  
 



 
 
    ๕.๑.๓๒ ข/อร/องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “เท่ียงวันทันเหตุการณ@” 
      เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช3องรายการโทรทัศน@ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
       ช3อง 3HD (ช3อง ๓๓) นําเสนอข3าวการหายตัวไปของเด็กหญิงอายุ ๑๔ ป̀  
      อาจมีเนื้อหาไม3เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๓๓ ข/อร/องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ทุบโตIะข3าว”  
      เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช3องรายการโทรทัศน@ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
      ช3อง Amarin TV HD (ช3อง ๓๔) นําเสนอข3าวการหายตัวไปของเด็กหญิงอายุ ๑๔ ป̀ 
      อาจมีเนื้อหาไม3เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๓๔ ข/อร/องเรียนกรณีขอให/ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “จั๊ดซัดทุกความจริง”  
      เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางช3องรายการโทรทัศน@ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
      ช3อง ONE (ช3อง ๓๑) ผู/ดําเนินรายการใช/คําพูดไม3เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๓๕ ข/อร/องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ข3าวเย็นช3องวัน”  
      เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางช3องรายการโทรทัศน@ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
      ช3อง ONE (ช3อง ๓๑) ผู/ดําเนินรายการใช/คําพูดไม3เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๓๖ ข/อร/องเรียนกรณีขอให/ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ 
      “คุยแซ3บ Show” ออกอากาศเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช3องรายการ 
      โทรทัศน@ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช3อง ONE (ช3อง ๓๑) : ผส.  
    ๕.๑.๓๗ ข/อร/องเรียนกรณีขอให/ตรวจสอบพิธีกรชายของรายการ “ทุบโตIะข3าว”  
      ทางช3องรายการโทรทัศน@ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช3อง Amarin TV HD  
      (ช3อง ๓๔) ไม3ใช/ชื่อนามสกุลจริงในการแนะนํา : ผส.  
    ๕.๑.๓๘ ข/อร/องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “หยิบข3าวมาคุย” และรายการ 
      “เดินหน/าต3อไป” เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ และรายการ “เข/าใจตรงกันนะ” 
      เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางช3องรายการโทรทัศน@ท่ีไม3ใช/คลื่นความถ่ี 
      ช3อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม3เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๓๙ ข/อร/องเรียนกรณีขอให/ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุส3งเสริม 

   พระพุทธศาสนา (วัดรัตนชัย) คลื่นความถ่ี ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม3เป<นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ@ 
   การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 

    ๕.๑.๔๐ ข/อร/องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
   คลื่นบริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา วัดบ/านปราสาท คลื่นความถ่ี  
   ๑๐๓.๐๐ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) จังหวัดบุรีรัมย@ ไม3เป<นไปตาม 
   ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ@การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ 
   วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  

    ๕.๑.๔๑ ข/อร/องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
   คลื่นบริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา วัดบ/านปราสาท คลื่นความถ่ี  
   ๑๐๖.๗๕ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) จังหวัดบุรีรัมย@ ไม3เป<นไปตาม 
   ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ@การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ 
   วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
 ๕.๑.๔๒ ข/อร/องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุเพ่ือความม่ันคง 
   กู/ภัยเชียงดาว คลื่นความถ่ี ๙๙.๐๐ MHz จังหวัดเชียงใหม3 (ประเภทกิจการบริการ 
   สาธารณะ) ไม3เป<นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ@การกํากับดูแล 
   การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
  



 
 
 

    ๕.๑.๔๓ การปรับปรุงหลักเกณฑ@การกําหนดค3าปรับทางปกครอง กรณีการกระทําท่ีเป<น 
       การเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน@ : บส.  
    ๕.๑.๔๔ การพิจารณาผังรายการหลัก ประจําป̀ ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       ในเครือข3ายกองบัญชาการกองทัพไทย จํานวน ๑๐ สถานี : ปส.๑ 
    ๕.๑.๔๕ การต3ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู/ทดลอง 
       ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได/รับใบอนุญาตมากกว3า 
       ๑ สถานีข้ึนไป (ข/อมูล ณ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑  
    ๕.๑.๔๖ พิจารณาต3ออายุการทดลองประกอบกิจการของห/างหุ/นส3วนจํากัด มหาเฮง ๕๕๕ 
       จํานวน ๒ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๔๗ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน@  
       เพ่ือให/บริการโทรทัศน@ สําหรับกิจการท่ีไม3ใช/คลื่นความถ่ี ของบริษัท  
       ทรู วิชั่นส@ กรุIป จํากัด ช3องรายการ SONY CHANNEL : ปส.๒   
    ๕.๑.๔๘ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน@  
       เพ่ือให/บริการโทรทัศน@ สําหรับกิจการท่ีไม3ใช/คลื่นความถ่ี ของมูลนิธิ 
       เพ่ือคุณธรรม ช3องรายการโทรทัศน@ มุสลิม ไทยแลนด@ : ปส.๒  
    ๕.๑.๔๙ การอนุญาตให/บริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จํากัด ประกอบกิจการ 
       เพ่ือให/บริการโทรทัศน@ท่ีไม3ใช/คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช3องรายการ 
       Chic Station : ปส.๒ 
    ๕.๑.๕๐ การขอขยายระยะเวลาการยื่นรายงานการแพร3แปลกปลอมของสถานี 
       วิทยุกระจายเสียงท่ีได/รับจัดสรรคลื่นความถ่ีของกองบัญชาการกองทัพไทย 
       และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร@ : ทส.  
    ๕.๑.๕๑ คําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๘๘๐/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี  
       ๕๓๐/๒๕๖๒ ระหว3างบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุIป จํากัด (มหาชน)  
       (ผู/ฟvองคดีท่ี ๑) กับพวกรวม ๓ คน กับ กสทช. (ผู/ถูกฟvองคดี) : มส.  
    ๕.๑.๕๒ คําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๐๑๙/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี 
       ๕๓๑/๒๕๖๒ ระหว3างบริษัท ทรู วิชั่นส@ เคเบ้ิล จํากัด (มหาชน)  
       (ผู/ฟvองคดี) กับ กสทช. (ผู/ถูกฟvองคดีท่ี ๑) ลสทช. (ผู/ถูกฟvองคดีท่ี ๒)  
       และสํานักงาน กสทช. (ผู/ถูกฟvองคดีท่ี ๓)  : มส.  
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ สัญญาการเชื่อมต3อโครงข3ายโทรคมนาคม ระหว3างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
       และบริษัท แอมเน็กซ@ จํากัด : ชท. 
    ๕.๒.๒ สัญญาการเชื่อมต3อโครงข3ายโทรคมนาคม ระหว3างบริษัท แอมเน็กซ@ จํากัด 
       และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : ชท.  
    ๕.๒.๓ ร3างประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท@เคลื่อนท่ีแบบโครงข3ายเสมือน : มท., ปท.๒ 
    ๕.๒.๔ บริษัท เฮงลิสซ่ิง จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท@แบบสั้น ๔ หลัก : จท. 
    ๕.๒.๕ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซ่ิง จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท@แบบสั้น 
        ๔ หลัก : จท. 
    ๕.๒.๖ บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
       โทรศัพท@แบบสั้น ๔ หลัก : จท.  
 
 



 
 
    ๕.๒.๗ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการ GPS Tracking  
       ระบบติดตามยานพาหนะ กลุ3มเครื่องจักร และอุปกรณ@ ภายใต/บริการ 
       มูลค3าเพ่ิมการบันทึกและส3ง : ปท.๑  
    ๕.๒.๘ แต3งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห3งทาง (ชุดท่ี 7) : วท. 
    ๕.๒.๙ การดําเนินโครงการจัดต้ังศูนย@ทดลองทดสอบ 5G ในจุฬาลงกรณ@มหาวิทยาลัย : วท. 
    ๕.๒.๑๐ แนวทางการจัดส3งข/อมูลระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม 
       คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด/านกิจการโทรคมนาคม  
       ประกอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
        (กตป.) : กท.  
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑  การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําป̀ ๒๕๖๒ (ระหว3างเดือนกรกฎาคม – 
        เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) : ปบ. 
    ๕.๓.๒  การต้ังงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสํานักงาน กสทช. ไปสู3การเป<น 
        สํานักงานดิจิทัล : รสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๓.๓  การพิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ3ายโครงการ ของสํานักงาน กสทช.  
        ประจําป̀ ๒๕๖๒ : ยย. 
    ๕.๓.๔  การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน@ 
        และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน@สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ 
        ประจําป̀ ๒๕๖๒ : ทบ.  
    ๕.๓.๕  การขอรับสนับสนุนงบประมาณ โครงการผลิตรายการเพ่ือส3งเสริมการเรียนรู/ 
        และการสื่อสารแนวคิดหลักนิติธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในศาสตร@พระราชา 
        สู3เด็กและเยาวชน “ของขวัญจาก “ศาสตร@พระราชา” ....คุณค3า “ยุติธรรม” 
        สู3เด็กและเยาวชนไทย” ของ กระทรวงยุติธรรม : ทบ.   
    ๕.๓.๖  การพิจารณากลั่นกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒ 
        ครั้งท่ี ๔ ประจําป̀ ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค@มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการศึกษา 
        เพ่ือพัฒนาอุปกรณ@และระบบสําหรับติดตามสัตว@ป�า : ทบ.  
    ๕.๓.๗  การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๑ 
        ประจําป̀ ๒๕๖๒ ตามวัตถุประสงค@มาตรา ๕๒ (๓) แห3งพระราชบัญญัติองค@กร 
        จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม การส3งเสริมและสนับสนุน 
        การพัฒนาบุคลากรด/านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน@ กิจการโทรคมนาคม 
        และเทคโนโลยีสารสนเทศ : ทบ.  
    ๕.๓.๘ การกําหนดท3าทีเบ้ืองต/นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร3วมทางเทคนิคว3าด/วย 
       การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) 
       ครั้งท่ี ๓๔ ในประเด็นด/านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน@ กิจการโทรคมนาคม 
       และกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค. คภ. 

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 

 

 

 

  


