
 
       ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๐

วนัพุธท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๐
            ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ 

รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ
๔.๑ การขอพ้นจากการเป็นอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจโทรคมนาคม 

และอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over the Top 
(กสทช. พลเอก สกุิจ ขมะสุนทร) : ปบ.

๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจำ กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)
ประจำเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๐ : พลเอก สุกิจฯ 

๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจำ กสทช. (พันเอก นที ศกุลรัตน์) 
ประจำเดอืนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ :  กสทช. พันเอก นทีฯ

๔.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจำ กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ :  กสทช. พันเอก เศรษฐพงค์ฯ

๔.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจำ กสทช. (รศ.ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์) 
ประจำเดอืนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ : กสทช.รศ.ประเสริฐฯ

๔.๖ รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : วส.
๔.๗ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผดิเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ : คส.
๔.๘ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผดิเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ : คส.
๔.๙ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่

แก้ไขเพิ่มเติม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ : ทท., มท.
๔.๑๐ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง

ฉบับที่ ๖/๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๗/๒๕๖๐ ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐ : ปท.๒

๔.๑๑ รายงานคำสั่งศาลปกครองในคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๐๑/๒๕๕๙ และคดีหมายเลขแดงที่
๑๔๖๕/๒๕๖๐ ระหว่างนางโฉมฉาย เหมหรรษา ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี : มท.

๔.๑๒ รายงานผลการทดสอบการใช้งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให้เปล่ียนแปลง
การใช้งานคลื่นความถ่ีหรอืเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ : ปส.๑



๔.๑๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ : ปส.๑ 

๔.๑๔ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑ 

๔.๑๕ การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น 
จำกัด : ปส.๒ 

๔.๑๖ การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของบริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จำกดั 
ช่องรายการ สถานี NEWS 1 : ปส.๒

๔.๑๗ สถิติเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เดือนกันยายน ๒๕๖๐ : กส.
๔.๑๘ การพิจารณามอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน กสทช. เพ่ิมเติม : มส.
๔.๑๙ ร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “ทุบโต๊ะข่าว” เม่ือวันจันทร์ท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง Amarin TV HD (ช่อง ๓๔)
อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๔.๒๐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รายงานการใช้งานส่ือสารผ่านดาวเทียมต่างชาติ
ชนิดช่ัวคราว ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๖๒ รายการ : ปท.๑

๔.๒๑ ประกาศสำนักงาน กสทช. เรือ่ง กำหนดพ้ืนที่เฝ้าระวังเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการ
วัดค่าช้ีวัดคุณภาพบริการบางค่าช้ีวัด สำหรับริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และประกาศสำนักงาน
กสทช. เร่ือง รูปแบบรายงานการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคม และระดับค่าชี้วัดคุณภาพบริการ : ทท.

๔.๒๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจำ กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 
ประจำเดอืนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ : กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ 

๔.๒๓ รายงานผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกจิการโทรคมนาคม ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๐ : รท.

๔.๒๔ รายงานการมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินคดีต่อศาลปกครองในดา้นกิจการโทรคมนาคม
แทน กสทช. ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ : มท.

๔.๒๕ แนวปฏิบัติการออกอากาศช่วงงานพระราชพธิีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ิมเติม ในห้วงวันท่ี ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๐ : ปส.๒ 

ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา
๕.๑   เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ : มส.
๕.๑.๒ การพิจารณาแต่งตั้งและการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. สำหรับ

การดำเนินการทางทะเบียนในหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกจิการ
วิทยกุระจายเสียง : ปส.๑

๕.๑.๓ การพิจารณาคำขอต่ออายุการทดลองประกอบกจิการ กรณี ผู้ยื่นต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่ดำเนินการขอรับใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมาย
วา่ด้วยวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ : ปส.๑ 

๕.๑.๔ การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑ 

๕.๑.๕ การยกเลกิการทดลองประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียงของผู้รับใบอนุญาต



ทดลองประกอบกิจการ จำนวน ๑๑ สถานี : ปส.๑ 
๕.๑.๖ พิจารณาตัดสทิธกิารยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ประเภทกิจการบริการชุมชน จำนวน ๗๑ สถานี : ปส.๑
๕.๑.๗ บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จำกัด ขอเปล่ียนแปลงช่ือช่องรายการ STAR World

 : ปส.๒
๕.๑.๘ บริษัท ไทยไชโย ทีวี จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี 
ช่องรายการ THAICHAIYO Channel : ปส.๒

๕.๑.๙ การอนุญาตให้บริษัท เคเบิล มีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด ประกอบกิจการเพื่อ
ให้บรกิารโทรทัศน์ ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ
ศรตีรัง เคเบิลทีวี : ปส.๒

๕.๑.๑๐ การอนุญาตให้บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ
M-Channel : ปส.๒

๕.๑.๑๑ การอนุญาตให้บริษัท ส่งความสุข จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ที่ไม่ใชค้ลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จำนวน ๒ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๑๒ การอนุญาตให้บริษัท แม็กซ์มีเดีย ดิจติอล วิชั่น จำกดั ประกอบกิจการเพื่อ
ให้บรกิารโทรทัศน์ ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของช่องรายการ
Unity TV : ปส.๒

๕.๑.๑๓ การอนุญาตให้บริษัท ทีเอ็นดีมัลดิมิเดีย จำกัด  ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ WHITE
CHANNEL : ปส.๒

๕.๑.๑๔ การอนุญาตให้บริษัท ไลอ้อน สเตทส์ จำกัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของช่องรายการ
 GOD TV : ปส.๒

๕.๑.๑๕ การอนุญาตให้ มูลนิธิบุญนิยม ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์
ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ีแบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
บุญนิยมทีวี (Boonniyom TV) : ปส.๒

๕.๑.๑๖ การอนุญาตให้บริษัท สาครเคเบิล จำกัด ประกอบกจิการเพื่อให้บรกิาร
โทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จำนวน ๒ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๑๗ การอนุญาตให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ O Shopping : ปส.๒

๕.๑.๑๘ การอนุญาตให้บริษัท เฉลิมกรุงทีวี จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์
ที่ไม่ใชค้ลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ เฉลิมกรุงทีวี : ปส.๒

๕.๑.๑๙ การอนุญาตให้บริษัท กรููทีวีกรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจารเพื่อให้บริการโทรทัศน์
ที่ไม่ใชค้ลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ กูรู เทเลวิชั่น : ปส.๒

๕.๑.๒๐ พิจารณาไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี : ปส.๒ 

๕.๑.๒๑ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกจิการที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี 
ระดับท้องถ่ินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ปพนเคเบ้ิลทีวี : ปส.๓



๕.๑.๒๒ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกจิการที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี
ระดับท้องถ่ินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเทพ เคเบิลทีวี : ปส.๓

๕.๑.๒๓ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกจิการที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี
ระดับท้องถ่ินของห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไร่เคเบ้ิลทีวี : ปส.๓

๕.๑.๒๔ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกจิการที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี
ระดับท้องถ่ินของห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย เคเบ้ิล ทวีี : ปส.๓

๕.๑.๒๕ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกจิการที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี
ระดับท้องถ่ินของ บริษัท บีทีเอส เคเบิล ทีวี จำกัด : ปส.๓

๕.๑.๒๖ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) : นส.

๕.๑.๒๗ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี : นส.
๕.๑.๒๘ การดำเนินการตอ่บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

ทางปกครองมาตรา ๕๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ : นส

๕.๑.๒๙ ร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “บรรจงชงข่าว” เมื่อวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. มีเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม
ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องเวริ์คพอยท์ ทวีี 
(ช่อง ๒๓) : ผส.

๕.๑.๓๐ ร้องเรียน กรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง พระพุทธศาสนา
วัดนาคปรก คล่ืนความถ่ี FM ๑๐๗.๗๕ MHz มีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๓๑ ร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “T NEWS สด ลึก จริง” และรายการ 
“เจาะข่าวร้อน ล้วงข่าวลึก” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง Bright TV
อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๓๒ ร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ TODAY SHOW  เมื่อวันอาทติย์ที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ทางชอ่งรายการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 3 HD (ช่อง ๓๓) : ผส.

๕.๑.๓๓ ร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบรายการ “ชั่วโมงข่าวเย็น” ออกอากาศเมื่อ
วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. ทางชอ่งรายการ
โทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี ช่อง People TV ผู้ดำเนินรายการใช้คำพดู
ไมเ่หมาะสม : ผส.

๕.๑.๓๔ ร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “In Her View”
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และรายการ “Wake Up News” 
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจติอล ช่อง VOICE TV (ช่อง ๒๑) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.



๕.๑.๓๕ ร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “คุยโขมงข่าวเช้า”
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ และวันจันทรท์ี่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ทางช่องรายการ โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง MCOT HD
(ช่อง ๓๐) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๓๖ ร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “ตะลอนข่าวเช้าน้ี” เมื่อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดจิิตอล
ช่อง ไทยรัฐทวีี (ช่อง ๓๒) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๓๗ ร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “ชวูิทย์ตีแสกหน้า” เมื่อวันจันทรท์ี่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ช่อง ไทยรัฐทวีี (ช่อง ๓๒) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๓๘ ร้องเรียน กรณีการออกอากาศละคร เรื่อง “เพลิงบุญ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางชอ่งรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ช่อง ๓ HD (ช่อง ๓๓) จัดระดับความเหมาะสมของละครไม่เป็นไปตาม
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรือ่ง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการโทรทัศน์ฯ : ผส. 

๕.๑.๓๙ การกำหนดมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสม
ของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ทีม่ีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยาย
แทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ และการแสดงสัญลักษณ์ เสียงประกอบ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิของคนพิการให้เข้า
ถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกจิการโทรทัศน์ : บส.

๕.๑.๔๐ รายงานการดำเนินการตามมติท่ีประชุม กสทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ฉบับที่ ๒ : อส.

๕.๒  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด้านกิจการโทรคมนาคม
๕.๒.๑ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตเพ่ิมจุดเชื่อมต่อ

ออกต่างประเทศ จำนวน ๑๙ จุด สำหรับการให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคล
ระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) และ
วงจรเช่าเสมือนส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International IP-VPN) : ปท.๑

๕.๒.๒ บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง : ปท.๑

๕.๒.๓ บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่หน่ึง : ปท.๒

๕.๒.๔ บริษัท มลิเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกดั ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศพัท์
แบบสั้น ๔ หลัก : จท.

๕.๒.๕ รา่งประกาศ กสทช. เรือ่ง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) : จท.
๕.๒.๖ แผนการดำเนินงานในการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการให้

บริการภายใต้แผนเลขหมายโทรคมนาคมระยะยาว : จท.
๕.๒.๗ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเพิ่มเตมิขอบข่ายการให้บริการทดสอบเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ ของใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภทที่สอง : ทท.

๕.๒.๘ การดำเนินคดีกับบริษัท ไมโครไทย พลัส จำกัด บริษัท แพรคติเคิล เน็ตเวิร์ค จำกัด



บริษัท ซิน เซน ฟง เทเลคอม จำกัด และบริษัท รชิ คอมมวินิเคชั่น จำกัด
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท. 

๕.๒.๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี เพื่อใชต้ิดต่อสื่อสาร
ในราชการ : คท.

๕.๒.๑๐ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ขอรับการจดัสรรคลื่นความถ่ี ระบบ Digital 
Trunked Radio จำนวน ๕ คู่ (๑๐ ความถ่ี) ย่านความถ่ีวิทยุ ๓๘๐ – ๓๙๙.๙ MHz
เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในธุรกิจกา๊ซธรรมชาติ : คท.

๕.๒.๑๑ ประธาน กทค. มีบัญชาให้เสนอต่อที่ประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาทบทวนมติ
กทค. คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานกำกับดูแลและติดตาม
การดำเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให้แก่ผู้ใช้บริการ กรณีการสิ้นสดุ
การอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ : รท.

๕.๒.๑๒ แต่งต้ังอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทดแทนผู้ที่ลาออก : ชท.

๕.๒.๑๓ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมเติม : จท.

๕.๒.๑๔ การประมูลเลขหมายโทรศพัท์สำหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่เป็น
เลขหมายสวย คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ : คณะทำงานบริหารจัดการและกำกับ
ดูแลการประมูลฯ, จท.

 ๕.๒.๑๕ การพิจารณาอุทธรณ์คำส่ังเลขาธิการ กสทช. กรณีมีคำส่ังให้บริษัท ทรู 
คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) นำส่งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคมของปีบัญชี ๒๕๕๙ ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม : มท., นท.

๕.๒.๑๖ รายงานคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น และพิจารณาแนวทางการอุทธรณ์
คำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๐๐๘/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่
๑๘๐๐/๒๕๖๐ ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกดั
(มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. (กทช. เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดี : มท.

๕.๒.๑๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรือ่งร้องเรียน
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ของบริษัท
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด : รท. 

๕.๒.๑๘ บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที่สาม : ปท.๑ 

๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
๕.๓.๑ การจัดทำแผนการประชุม กสทช. ประจำปี ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน –

เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) : ปบ.
๕.๓.๒ รายงานผลการประชุมหารือ เรื่อง Over-the-Top (OTT) ระหว่างวันที่ 

๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร : ตย. 
๕.๓.๓ พิจารณาอนุมตัิปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพจิารณางบประมาณ

ของสำนักงาน กสทช. : ยย.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ


