
 
 
 
 

       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๑๗/๒๕๖๒ 
วันศุกร�ท่ี ๔ ตุลาคม 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 ๑๖/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
  ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันจันทร&ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒  
  และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันจันทร&ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑   รายงานผลการปฏิบัติหน/าท่ีของคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล3นและความถ่ี 
    ภาคประชาชน ระหว3างเดือนพฤษภาคม – กรกฏาคม ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการพัฒนาฯ, คท. 
 ๔.๒  รายงานผลการดําเนินการไกล3เกลี่ยข/อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนกรกฎาคม 
    ๒๕๖๒ : รท.  
 ๔.๓  รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแก/ไขป@ญหาเรื่องร/องเรียน 
    ของเดือนสิงหาคม : รท.  
 ๔.๔  รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู/กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ 
                                     กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน& ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ : คส. 
 ๔.๕  รายงานการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน& : สส.  
 ๔.๖  รายงานพฤติกรรมและผลกระทบต3อตลาดท่ีเก่ียวข/องภายหลังการควบรวมกิจการระหว3าง 
    บริษัท แอดวานซ& ไวร&เลส เน็ทเวอร&ค จํากัด และ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) 
    สําหรับไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๑ ถึง ไตรมาสท่ี ๔/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๒ – ๔) : วท.  
 ๔.๗  รายงานการดําเนินคดีปกครองกับบริษัท ทรู มูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด 
    เพ่ือให/นําส3งเงินรายได/จากการให/บริการในช3วงคุ/มครองผู/ใช/บริการเปKนการชั่วคราวเพ่ิมเติม 
    ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ/มครองผู/ใช/บริการเปKนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด 
    การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให/บริการโทรศัพท&เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท.  
 ๔.๘  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช/งานสื่อสารผ3านดาวเทียมต3างชาติ 
    ชนิดชั่วคราว ประจําเดือนมีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๓๐๒ รายการ : ปท.๑ 
 ๔.๙  การสํารวจข/อเท็จจริงต3อการดําเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  
    เรื่อง การกําหนดให/ผู/ให/บริการโทรศัพท&เคลื่อนท่ีคิดอัตราค3าบริการตามการใช/งานจริง 
    ในหน3วยวินาที : นท.  
 
 
 



 
 
 
 ๔.๑๐ คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๑๐๓/๒๕๖๐ (คดีหมายเลขแดงท่ี 
    ๙๗๙/๒๕๖๒) ระหว3างบริษัท โรส เอ็นเตอร&เทนเม/นท& คอร&ปอเรชั่น จํากัด (ผู/ฟNองคดี) 
    กับ กสทช. (ผู/ถูกฟNองคดี) : มส.  
 ๔.๑๑ การต3ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข/อมูล ณ วันท่ี ๑๗ กันยายน  
    ๒๕๖๒ : ปส.๑   

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การพิจารณาคําขอต3ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของวัดบ/านปราสาท 
       สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข3าย (จํานวน ๒ สถานี) : ปส.๑   
    ๕.๑.๒ พิจารณาต3ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห/างหุ/นส3วนจํากัด 
       ตะวันใหม3 ๙๙๙ จํานวน ๒ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๓ พิจารณาคําร/องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบ 
       กิจการของห/างหุ/นส3วนจํากัด บางขุนนนท&เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
       อินโทร เรดิโอ รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๓๒๑ : ปส.๑  
    ๕.๑.๔ พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ 
       ของห/างหุ/นส3วนจํากัด ประดิษฐ เรดิโอ : ปส.๑  
    ๕.๑.๕ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู/ทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
       (๒ สถานี) (ข/อมูล ณ วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๒) : ปส.๑  
    ๕.๑.๖ พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ 
       และคําร/องขอเปลี่ยนแปลงข/อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
       ของห/างหุ/นส3วนจํากัด สัมมาเวฟ : ปส.๑  
    ๕.๑.๗ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๑๓๘๖ kHz  
       ขอขยายเวลาหยุดออกอากาศชั่วคราว เนื่องจาก กระบวนการจัดซ้ือเครื่องส3ง 
       กระจายเสียงและสายอากาศยังไม3แล/วเสร็จ : ปส.๑  
    ๕.๑.๘ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปS ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข3าย 
       กองบัญชาการกองทัพไทย จํานวน ๓ สถานี ท่ีได/ปรับปรุงแก/ไข ตามมติท่ีประชุม กสทช.  
       ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ : ปส.๑ 
    ๕.๑.๙ การพิจารณาอุทธรณ&คําสั่งคืนคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 
       วิทยุกระจายเสียงของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค&วัดสังฆทาน : ปส.๑  
    ๕.๑.๑๐ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน& เพ่ือให/บริการ 
       โครงข3ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน& กรณีไม3ชําระค3าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปS 
       รอบบัญชีปS ๒๕๕๙ : ปส.๓   
    ๕.๑.๑๑ การเปลี่ยนแปลงองค&ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ 
       โทรทัศน& : มส.  
    ๕.๑.๑๒ ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๐๘๑/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี 
       ๑๓๑๖/๒๕๖๒ ระหว3างบริษัท บ๊ิกโฟร& แซทเทลไลท& กรุVป จํากัด ท่ี ๑ และพวกรวม  
       ๔ คน (ผู/ฟNองคดี) กับ กสทช. (ผู/ถูกฟNองคดีท่ี ๑) และสํานักงาน กสทช. 
       (ผู/ถูกฟNองคดีท่ี ๒) : มส.  
 
 



 
 
 
    ๕.๑.๑๓ ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๐๙๕/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี 
       ๑๓๒๓/๒๕๖๒ ระหว3างสมาคมการค/าผู/ประกอบการเคเบ้ิลทีวี ท่ี ๑ และพวกรวม  
       ๑๖ คน (ผู/ฟNองคดี) กับ กสทช. (ผู/ถูกฟNองคดีท่ี ๑) กสท. (ผู/ถูกฟNองคดีท่ี ๒) : มส. 
    ๕.๑.๑๔ ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๙/๒๕๕๙ หมายเลขแดงท่ี ๑๓๒๒/๒๕๖๒ 

       ระหว3างบริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร&ม จํากัด (ผู/ฟNองคดี) กับ กสทช. (ผู/ถูกฟNองคดีท่ี ๑) 
       และสํานักงาน กสทช. (ผู/ถูกฟNองคดีท่ี ๒) : มส.  

    ๕.๑.๑๕ ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๐/๒๕๕๙ หมายเลขแดงท่ี ๑๓๒๖/๒๕๖๒ 
       ระหว3างบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด (ผู/ฟNองคดีท่ี ๑) กับพวกรวม ๓ คน 
       กับ กสทช. (ผู/ถูกฟNองคดี ๑) และสํานักงาน กสทช. (ผู/ถูกฟNองคดี ๒) : มส.  

    ๕.๑.๑๖ คําสั่งทางปกครองแจ/งผู/รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
       โทรทัศน&ท่ีไม3ชําระค3าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปSหรือชําระไม3ครบถ/วน : นส.  
    ๕.๑.๑๗ กรณี ห/างหุ/นส3วนจํากัด ซี เจ มีเดีย กรุVป สถานีวิทยุกระจายเสียง หมอลําดัง 

       ร/อยเอ็ดเจ็ดย3านน้ํา คลื่นความถ่ี ๘๘.๗๕ MHz จังหวัดร/อยเอ็ด โฆษณาผลิตภัณฑ& 
       อาหารท่ีเข/าข3ายการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศน& : บส.   

    ๕.๑.๑๘  กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงบุษราคัม คลื่นความถ่ี FM ๘๙.๒๕ MHz 
       โดยห/างหุ/นส3วนจํากัด พะเยาบุษราคัม โฆษณาผลิตภัณฑ&ยาท่ีอาจเข/าข3าย 
       การกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศน& (เลขท่ี ๖๖/๒๕๖๑) : บส.  

    ๕.๑.๑๙ กรณี ห/างหุ/นส3วนจํากัด มยุราธุรกิจโฆษณา สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุเพ่ือ 
       คนแพร3 คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๐๐ MHz จังหวัดแพร3 โฆษณาผลิตภัณฑ&อาหาร 
       ท่ีเข/าข3ายการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศน& : บส.   

    ๕.๑.๒๐ ผู/รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน&สําหรับ 
       การให/บริการโทรทัศน&ในระบบดิจิตอลท่ีขอคืนใบอนุญาตการประกอบกิจการ 
       ขอยกเว/นการจัดให/มีบริการโทรทัศน&ท่ีมีบริการล3ามภาษามือ คําบรรยายเปKน 
       อักษรวิ่ง และคําบรรยายเปKนเสียง : บส.  
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท&แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท มิซูมิ                       
       (ไทยแลนด&) จํากัด : จท. 
    ๕.๒.๒ สัญญาการใช/โครงข3ายโทรคมนาคม ระหว3างการไฟฟNาฝ[ายผลิตแห3งประเทศไทย 
       และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร&เมชั่น ไฮเวย& จํากัด จํานวน ๓ สัญญา : ชท.  
    ๕.๒.๓ อัตราค3าตอบแทนการใช/โครงข3ายโทรคมนาคมท่ีปรับปรุงใหม3 ของการไฟฟNา 
       ฝ[ายผลิตแห3งประเทศไทย : ชท.  
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ การแก/ไขเพ่ิมเติมประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ&และวิธีการเลื่อนเงินเดือน 
       ประจําปS : บย.   

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
   

 
 


