
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๐
วนัพุธท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ :  เรื่องเพ่ือทราบ

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจำ กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร) 
ประจำเดอืนเมษายน ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖๐ : กสทช. พลเอกสกุิจฯ 

๔.๒ รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดือนพฤษภาคมและ
มิถุนายน ๒๕๖๐ : วส.

๔.๓ รายงานผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกจิการโทรคมนาคม ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๐ : กทค., รท.

๔.๔ รายงานผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกจิการโทรคมนาคม ประจำเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๐ : กทค., รท.

๔.๕  รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวทิยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ : ดท., คท.

๔.๖ รา่งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใช้จา่ยเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากจิการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ : ทบ.

๔.๗ การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลของบริษัท นิวเคเบิลทีวี เน็ทเวริ์ค จำกดั 
เป็น บริษัท ซีทีวี คอร์ปอเรชั่น จำกดั : ปส.๓ 

๔.๘ การต่ออายกุารทดลองประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง ระหวา่งวันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑

๔.๙ รายงานการออกอากาศข่าวในพระราชสำนักของผูร้ับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ทีใ่ห้บริการเป็นการทั่วไป : ปส.๒ 

๔.๑๐ การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก สำหรับ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล Chang FA cup รอบ ๖๔ ทีม ของช่องรายการ 
True4U (ทรูโฟร์ยู) : ปส.๒



๔.๑๑ การดำเนินการตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด 
ช่องรายการ NOW : ปส.๒

๔.๑๒ การแจ้งเปล่ียนแปลงผู้อำนวยการสถานีของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
ช่องรายการ MCOT HD : คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกจิการ
โทรทัศน์, ปส.๒

๔.๑๓ การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
วัน ทีวี จำกัด : คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกจิการโทรทัศน์, ปส.๒

๔.๑๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศเน้ือหารายการที่มีลกัษณะ
เป็นการใบ้หวยของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ช่อง นิวทวีี 
(NEW TV) : ผส.

๔.๑๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เรื่องเล่าเช้าน้ี” 
ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง ๓ HD และรายการ 
“ข่าวเช้าอมรินทร์ MORNING NEWS” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจติอล ช่อง Amarin TV HD อาจมีเน ื ้อหาไม่เหมาะสม : ผส.

๔.๑๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอรค์ จำกัด ยกเว้น
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาเน่ืองจากใช้บริการไม่ถึง ๑๒ เดือน และมี
มาตรการชดเชยเยียวยาให้กับผู้รอ้งเรียน (เลขที่ ๘๖/๒๕๖๐) : บส.

๔.๑๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรูไลฟ์ พลัส จำกดั เร่งดำเนินการชี้แจงการ
คืนเงินค่ามัดจำอุปกรณ์จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ให้กับผู้ร้องเรียนด้วย 
(เลขที่ ๕๖/๒๕๕๙) : บส.

๔.๑๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกดั ปรับลดคา่บริการรายเดือน
ตั้งแต่วันที่ยตุิช่องรายการและยกเว้นค่าบริการของรอบบิลเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
(เลขท่ี ๑๐/๒๕๖๐) : บส.

๔.๑๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด ส่งกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมท่ีสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขท่ี ๓๔๓/๒๕๕๙) : บส. 

๔.๒๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด ชดเชยดว้ยการคืน
เงินจำนวน๘๗๙.๗๘ บาท และชดเชยคา่เสียหายจำนวน ๔๑๓ บาท 
(เลขที่ ๓๗๘/๒๕๕๙) : บส.

๔.๒๑ คำส่ังไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาคดีหมายเลขดำท่ี ๖๑/๒๕๖๐ ระหว่างนางทิยาณรรณ 
น่ิมมะโน ผู้ฟ้องคดีกับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ : มท.

๔.๒๒ รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกวา่ดว้ย
วิทยคุมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
 ครั้งที่ ๒ (APG19-2)  : คณะทำงานเตรียมการประชุมฯ, คภ.

๔.๒๓  งบการเงินของสำนักงาน กสทช. สำหรับงวดไตรมาส ๒ ส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๐ 
  มิถุนายน ๒๕๖๐ : ลย.



ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา
๕.๑   เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง สำหรับผู้ทดลอง

ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธรุกิจ ซ่ึงได้รับใบอนุญาตมากกวา่
๑ สถานีข้ึนไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) : ปส.๑

๕.๑.๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขยายเวลางดออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๑๐๗.๒๕ MHz ออกไปถึงวันท่ี 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ :  ปส.๑

๕.๑.๓ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะของสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดอำนาจเจริญ
 สถานีวิทยุกระจายเสียงส่งเสริม    

                                                       พัฒนาอาชีพจังหวัดอำนาจเจริญ (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๖๘) : ปส.๑
๕.๑.๔ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ กรณีดำเนิน

การออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงภายหลังระยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการส้ินสุดลง : ปส.๑

๕.๑.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับ
กิจการท่ีไม่ใช่คล่ืนความถ่ีของบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค 
จำกัด : ปส.๓

๕.๑.๖ ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในภารกจิกระจายเสียง
และโทรทัศน์ : อส.

๕.๑.๗ การดำเนินคดีปกครองหมายเลขดำที่ ๑๓๕/๒๕๖๐ (บริษัท ทิพย์มณี มีเดีย 
เน็ตเวิร์ค จำกัด ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้อง กสท. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ สำนักงาน
 กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) : มส.

๕.๑.๘ การดำเนินคดีปกครองหมายเลขดำที่ ๘๕๒/๒๕๖๐ (ระหว่างกรม
ประชาสัมพันธ์ ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี) : มส.

๕.๑.๙ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอื่นใดที่นอกเหนือ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Over The Top : OTT) : 
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ OVer The Top, 
ปส.๒

๕.๑.๑๐ การขอเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก กรณีพิเศษ 
การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประจำเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๐ ของชอ่งไทยรัฐทีวี : ปส.๒

 ๕.๑.๑๑ การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก สำหรับ
การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาของบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกดั 
ช่องรายการ โมโน ทเวนตี้ไนน์ (Mono 29) : ปส.๒



๕.๑.๑๒ การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก สำหรับ
การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล International Champion Cup 2017 
/2018 ของบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกดั ช่อง
รายการ พีพีทีวี (PPTV) : ปส.๒

๕.๑.๑๓ การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันบริษัท 
สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด : คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์, ปส.๒

๕.๑.๑๔ การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก สำหรับ
การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล โตโยตา้ ไทย ลีค ๒๐๑๗ ของช่อง
รายการ True4U (ทรโูฟร์ยู) : ปส.๒ 

๕.๑.๑๕ การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก สำหรับ
การถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวย Mono29 Top King World 
Series 2017 ของบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ช่องรายการ โมโน 
ทเวนต้ีไนน์ (Mono 29) : ปส.๒

๕.๑.๑๖ การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก สำหรับ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง WORLD GRAND PRIX 
2017 อบ Final ช่องรายการ 3 FAMILY : ปส.๒

๕.๑.๑๗ การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก สำหรับ
การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล จำนวน ๒ วัน ของช่องรายการ 
True4U (ทรูโฟร์ยู) : ปส.๒

๕.๑.๑๘ การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก สำหรับ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ ช่อง
รายการ 3 HD ช่องรายการ 3 SD และช่องรายการ 3 FAMILY : ปส.๒

๕.๑.๑๙ การขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก สำหรับ
การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล โตโยตา้ ลีก คัพ ๒๐๑๗ ในวันพธุที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู) : ปส.๒

๕.๑.๒๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกจิการเพื่อให้บรกิาร
โทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เอบีทีวี
 มีเดีย จำกดั ชอ่งรายการ ChoiceTV 
: คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์, ปส.๒

๕.๑.๒๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกจิการเพื่อให้บรกิาร
โทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก
ของบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกดั จำนวน ๗ ช่อง
รายการ : คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์, ปส.๒



๕.๑.๒๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกจิการเพื่อ
ให้บรกิารโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเป็น
คร้ังแรก ของบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ช่อง
รายการ BT บันเท ิงไทย : คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดา้น
กิจการโทรทัศน์, ปส.๒

๕.๑.๒๓ การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลติรายการ และผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกจิการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : ปส.๒

๕.๑.๒๔ พิจารณาเห็นชอบการจัดสรรวงเงินเพื่อให้การสนับสนุนผู้ได้รับ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกจิการ
บริการชุมชน และการจัดทำประกาศ สำนักงาน กสทช. 
เรื่อง กำหนดวันยื่นคำขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียง บริการชุมชนทีม่ีคุณภาพ ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพรอ้ม และสนับสนุนผู้
ประกอบกจิการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ : ปส.๑

๕.๑.๒๕ การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม “Pacific Media Partnership 
Conference 2017 (PMPC2017)” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ณ เมืองโฮนีอารา ประเทศหมู่เกาะโซโลมอน : จส.

๕.๑.๒๖ เรื่องร้องเรียน กรณกีารออกอากาศรายการ Wake Up News 
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ช่อง VOICE TV ไม่เป็นไปตามคำสั่งทางปกครอง : ผส.

๕.๑.๒๗ เรื่องร้องเรียน กรณกีารออกอากาศรายการ “เข้าใจตรงกันนะ” 
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และรายการ “ห้องข่าวเล่าเรื่อง 
สุดสัปดาห์” เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทางช่องรายการ
โทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี ช่อง PEACE TV 
อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๒๘ พิจารณาอุทธรณ์ของมูลนิธิสว่างจิตนครปฐม 
(สถานีวิทยุกระจายเสียง มูลนิธิสว่างจิตนครปฐม ๑๐๗.๒๕ MHz) : คส.

๕.๑.๒๙ แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บรกิารเพิ่มเติม ของบริษัท ไลฟ์สตาร์ 
จำกัด กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกดั แจ้งยตุิการให้บริการ
ช่องรายการ ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม Sun Box : บส.

๕.๑.๓๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชท จำกัด คืนเงินค่า
แพ็กเกจ Beyond CTH ตามจำนวนวันที่ไม่สามารถรับชมได้
 (เลขที่ ๑๒๙/๒๕๕๙) : บส.



๕.๑.๓๑ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบระยะเวลา
การโฆษณาของช่อง FOX Movies Premium 
ออกอากาศผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมของบริษัท ทรู วชิั่นส์ 
กรุ๊ป จำกัด (เลขที่ ๓๔๖/๒๕๕๙) : บส.

๕.๒  เรื่องท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด้านกิจการโทรคมนาคม
๕.๒.๑ การจัดสอบ และการจดัอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร

พนักงาน วิทยุสมัครเล่น : บท.
 ๕.๒.๒ การพิจารณาจดัสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข

 ๑๒๕๗ ให้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ : จท.
๕.๒.๓ การพิจารณาคำขอยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมาย

โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด : จท., นท

๕.๒.๔    บริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก : จท.

๕.๒.๕    บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน 
๔ หลัก : จท.

๕.๒.๖   บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน 
๔ หลัก : จท.

๕.๒.๗   บริษัท โรงพยาบาลศคิรินทร์ หาดใหญ่ จำกัด ขอใช้เลขหมายโทรศพัท์
แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๒๘ ร่วมกับ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด 
(มหาชน) : จท.

๕.๒.๘    บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ขอยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม : ปท.๑

๕.๒.๙    สัญญาใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ภายใน
โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างบริษัท 
แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด และบริษัท ทโีอที จำกัด (มหาชน) 
(๒๑๐๐) : ชท.

๕.๒.๑๐ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กทช. เรือ่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับผู้รับใบอนุญาตการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต : ชท.

๕.๒.๑๑ (รา่ง) แผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูและ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบ (ระยะเร่งดว่น) ภายใต้
แผนการจดัให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อ
สังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) : ถท.

๕.๒.๑๒ นางสาวปิยนาถ พงษ์สุวรรณ ดำเนินการแทนนายนทภพ เริงนภาพล 
ร้องเรียน บริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหาถูกระงับเลขหมาย 
(ต้องการเลขหมายคืน) : รท.



 ๕.๒.๑๓ นางสาวธนัชพร งามประเสริฐ ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณี
ประสบปัญหาถูกคิดค่าบริการจากบริการเสริมโดยไม่ได้สมัครใช้บริการ
และถูกเรียกเก็บค่าบริการสูงเกินจริง : รท.

 ๕.๒.๑๔  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ืองเคร่ืองวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคม
 ท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
 คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ : ทท., ทส., คภ., คท.

๕.๒.๑๕ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือ่งวิทยุคมนาคมในกจิการเคลื่อนที่ทางทะเล 
ย่านความถ่ี ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จำนวน ๓ ฉบับ : คภ., ทท., คท.

๕.๒.๑๖ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ีสำหรับ
ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๒ ฉบับ : คภ., ทท., คท.

๕.๒.๑๗ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุ
คมนาคมระบบเรดาร์ที่ใชต้ิดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) : ทท., 
คภ., คท.

๕.๒.๑๘ แนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการในกิจการ
โทรคมนาคม : รท.

๕.๒.๑๙ กำหนดผูร้ับมอบอำนาจ ผูร้ับผิดชอบดำเนินคดีแทน และแนวทาง
การดำเนินคดีในศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่ ๕๓๘/
๒๕๖๐ ระหว่างนายชูศกัดิ์ พนาสริิวรกุล ผู้ฟ้องคดี กับ กทค. 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำนักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ
ผู้อำนวยการเขตหนองแขม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยมีบริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ร้องสอด : มท. 

 ๕.๒.๒๐ การดำเนินภารกิจ “การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพ่ือสังคม (USO)” ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ และตามมติคณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวข้อง : ถท.

 ๕.๒.๒๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอเพิ่มเติมเทคโนโลยใีน
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนความเป็นกลางทาง
เทคโนโลยี : ปท.๑ 

๕.๒.๒๒ บริษัท เซน เทคโนโลยี จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม : ปท.๑

๕.๒.๒๓ บริษัท คงิส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม : ปท.๑



๕.๓  เรื่องการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
๕.๓.๑ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (รา่ง) ประกาศ กสทช. 

เรือ่ง หลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถ่ี เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (ฉบับแก้ไข
ปรับปรุง) และ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้
คลื่นความถ่ีกิจการเคล่ือนท่ีทางบกและกิจการประจำท่ี ย่านความถ่ี ๑๓๗-๑๗๔ 
เมกะเฮิรตซ์ (MHz) (ฉบับท่ี ๒) : คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ 
กสทช. ด้านโทรคมนาคม, คภ.

๕.๓.๒ พิจารณาอนุมตัิผู้มีอำนาจลงนามบนบัตรผู้ประกาศและใบประกาศนียบัตร 
(ระดับสูง) : ผส 

๕.๓.๓ การสนับสนุนการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของสำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี : กบ.

๕.๓.๔ ปฏิทินการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจำปี ๒๕๖๑ : ทบ.
  ๕.๓.๕ ร่างระเบียบ กสทช. วา่ด้วยการลาของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. .... : บย., นย.

๕.๓.๖ ร่างระเบียบ กสทช. วา่ด้วยการจา่ยเงินเดือนของพนักงานและค่าจ้างของลูกจ้าง
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