
            ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑
วนัพุธท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

   รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพธุที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน
                  รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ : มท., ทท., ดท.
๔.๒ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไมม่ีโครงข่ายเป็นของ

ตนเอง ฉบับที่ ๙/๒๕๖๐ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๐
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ : ปท.๒

๔.๓ รายงานการมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการโทรคมนาคม
แทน กสทช. ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ : มท.

๔.๔ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลัง
การควบรวมกิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกดั 
และบริษัท ซุปเปอร์บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกดั สำหรับไตรมาสที่ ๑ 
ปี ๒๕๖๐ : วท.

๔.๕ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) ขอขยายข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม
ต่างชาติ เพื่อให้บริการแก่บริษัท สมาร์ทแคส เทคโนโลยีส์ จำกดั : ปท.๑

๔.๖ บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ขอยกเลกิใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม : ปท.๑

๔.๗ การเปล่ียนแปลงผู้อำนวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จำนวน ๔ สถานี : ปส.๑

๔.๘ การต่ออายกุารทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑

๔.๙ ร้องเรียนกรณี ขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกดั คืนเงินค่ามัดจำอุปกรณ์
 ๒,๕๐๐ บาท และคา่บริการรายปี จำนวน ๗,๖๗๐.๗๐ บาท ท่ีได้ชำระไปแล้ว

 (เลขที่ ๖๕/๒๕๖๐) : บส.
๔.๑๐ ร้องเรียน กรณี ขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ยกเลิกการใช้บริการแพ็กเกจ

ทรูวิชั่นส์ ๗๙๙ บาท (อินเตอร์เน็ต ทรวูิชั่นส์ ซิมโทรศัพท์) เน่ืองจากยังมกีารเรียก
เก็บค่าบริการค้างชำระ ๓ เดือน (เลขที่ ๙๙/๒๕๖๐) : บส.



๔.๑๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจำประธาน กสทช. (พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร)
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – ธันวาคม ๒๕๖๐ : ประธาน กสทช. พล.อ.สุกิจฯ

๔.๑๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจำ กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 
ไตรมาสท่ี ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ (ระหว่างวันท่ี ๑ กันยายน ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

  : กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ 
๔.๑๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ : คส.

๔.๑๔ รายงานสภาพตลาดกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดือนธันวาคม
๒๕๖๐ : วส.

๔.๑๕ รายงานผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐ : รท. 

๔.๑๖ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลัง
การควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกดั กับ
บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต จำกัด : วท.

๔.๑๗ สรุปรายงานการอบรมหลักสูตร “New Media and E-governance” ระหว่าง
วันที่ ๒ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ : อส.

๔.๑๘ การเปล่ียนแปลงผู้อำนวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
: ปส.๑

๔.๑๙ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ : ปส.๑

๔.๒๐ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ 
จำกดั ชอ่งรายการ ไทยรัฐทีวี : ปส.๒ 

๔.๒๑ การยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการสื่อสารข้อมูลของบริษัท
 ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค 

คอมมวินิเคชั่นส์ จำกัด : ปท.๑
๔.๒๒ ข้อรอ้งเรียนกรณกีารออกอากาศ “รายการเข้าใจตรงกันนะ” ออกอากาศเมื่อวันที่

 ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางช่องรายการ PEACE TV มีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.
๔.๒๓ ข้อรอ้งเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “ต่างคน ต่างคิด” และ

รายการ “ทุบโต๊ะข่าว” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
ช่อง Amarin TV HD (ช่อง ๓๔) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.



ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา
๕.๑   เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ กรณีการออกอากาศโฆษณาผลติภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายก่อนได้รับ

คำสั่งเตือนทางปกครองของ บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จำกัด ช่องรายการ
Box Film : บส. 

๕.๑.๒ ร้องเรียนกรณี ขอให้บริษัท ทรู วชิั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ปรับลดค่าบริการรายเดือน
กรณีเปลี่ยนแปลงการรับชมช่องรายการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
(เลขที่ ๑๖/๒๕๖๐) : บส.

๕.๑.๓ ร้องเรียนกรณี ขอให้บริษัท ทรู วชิั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ลดคา่บริการรายเดือน
ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงการรับชมช่องรายการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
(เลขที่ ๖/๒๕๖๐) : บส.

๕.๑.๔ การพจิารณาคำขอต่ออายใุบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วน
จำกัด เจเคพี เอ็นจิเนียริ่งเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงขอนแก่นมหานคร 
(รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๐๕๙) : ปส.๑

๕.๑.๕ การพจิารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ไดร้ับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑ 

๕.๑.๖ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
จำนวน ๕ หน่วยงาน : ปส.๑

๕.๑.๗ พิจารณาการต่ออายใุบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชนม์ กรุ๊ป สถานีตลาดชุมชนบางโตนด

 รหัสถานี ๐๒๕๕๐๐๑๐ : ปส.๑ 
๕.๑.๘ การพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด

กำป้ันอินเตอร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงคล่ืนสัญญาใจ (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๒๘๒)
: ปส.๑

๕.๑.๙ การอนุมัติผังรายการหลกั ประจำปี ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จำนวน ๔ หน่วยงาน : ปส.๑ 

๕.๑.๑๐ การแจ้งเปล่ียนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ บริษัท ดาราเดล่ีทีวี
จำกดั : ปส.๒

๕.๑.๑๑ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ขอเปล่ียนแปลงช่ือช่องรายการ You Channel 
: ปส.๒

๕.๑.๑๒ บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ 
จำนวน ๓ ช่องรายการ : ปส.๒ 

๕.๑.๑๓ บริษัท พทีีวี สีชัง เคเบิล จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทศัน์เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถ่ี ช่องรายการ บริษัท พีทีวี สีชัง เคเบิล จำกัด : ปส.๒

  ๕.๑.๑๔ บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทศัน์เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถ่ี ช่องรายการ Channel News Asia : ปส.๒



 ๕.๑.๑๕ การอนุญาตให้บริษัท พีไฟว์ทวีี แอนด์ โปรดักชั่น จำกดั ประกอบกิจการ
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ

 หนัง แชลแนล : ปส.๒
๕.๑.๑๖ การอนุญาตให้บริษัท เอ็มบีทวีี จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์

ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก และยกเลิกการประกอบกิจการเพ่ือ
ให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ TNT
: ปส.๒ 

๕.๑.๑๗ การอนุญาตให้ บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้
บริการโทรทศัน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
WHITE CHANNEL : ปส.๒

๕.๑.๑๘ การอนุญาตให้บริษัท บอยไทย จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์
ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ Asian Major Channel
: ปส.๒

๕.๑.๑๙ การอนุญาตให้บริษัท เมเจอร์ เทเลวิชั่น ไทย จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให้บรกิารโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ
 Mix Major Channel : ปส.๒

๕.๑.๒๐ การอนุญาตให้บริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให้บรกิารโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีที่ยื่นขอ
เป็นครั้งแรก ชอ่งรายการ MIRROR CHANNEL : ปส.๒ 

๕.๑.๒๑ การอนุญาตให้บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบ
กจิการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
กรณีทีย่ื่นขอเป็นครั้งแรก จำนวน ๕ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๒๒ การอนุมัติผังรายการ ประจำปี ๒๕๖๑ ของผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก : ปส.๒

๕.๑.๒๓ ขอเพิ่มเติมการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ของกองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
(จำนวน ๓๙ สถานที่)  ปส.๓ 

๕.๑.๒๔ กรณี บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ช่องรายการ 
BBC World Service และช่องรายการ Chic Channel : บส.

๕.๑.๒๕ กรณี บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ช่องรายการ

 Life Inspired : บส.
๕.๑.๒๖ กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายก่อนได้รับคำสั่ง

เตือนทางปกครองของ บริษัท ก้านบุญ สมไพรงาม จำกดั ช่องรายการ
 Lumkong channel : บส.

๕.๑.๒๗ กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายก่อนได้รับคำสั่ง
เตือนทางปกครองของ บริษัท สิงห์ทอง โปรโมช่ัน จำกัด สถานีวิทยุกระจายเสียง
เทพารักษ์ เรดิโอ เครอืข่ายเพ่ือความมั่นคงของชาติ คลื่นความถ่ี 
FM ๑๐๕.๒๕ MHz : บส.

๕.๑.๒๘ กรณี บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด ช่องรายการ Shop channel โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : บส.



๕.๑.๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดให้มีบริการฯ ตามประกาศ กสทช.
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และ
ใช้ประโยชน์จากรายการของกจิการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) : บส.

๕.๑.๓๐ บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด ขอขยายระยะเวลาในการกำหนดแผนการชดเชย
เยียวยาผู้ใช้บรกิารเพ่ิมเติม กรณี บริษัท ซีทีเอส เคเบิล ทีวี จำกดั แจ้งยุติ
การให้บริการช่องรายการ ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม 
Sun Box : บส.

๕.๑.๓๑ ข้อร้องเรียนกรณีช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องเวิร์คพอยท์
ทวีี นำเสนอเน้ือหารายการโดยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ : ผส.

๕.๑.๓๒ ข้อรอ้งเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบรายการ “ ทิศทางประชาธิปไตยไทย” 
ทางช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใชค้ลื่นความถ่ี ช่อง Peace TV 
มีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๓๓ ข้อรอ้งเรียนกรณีขอให้ทบทวนมตทิี่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อการตรวจสอบพบการออกอกาศรายการ
“สนธิญาณฟันธงตรงประเด็น” ตอน “พระราชาแห่งพระราชาทั้งปวง” 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๓๔ ข้อรอ้งเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุเพ่ือ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร (ลำปลายมาศเรดิโอ) คลื่นความถ่ี 
๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ : ผส.

๕.๑.๓๕ การพิจารณาระยะเวลาการใช้งานคล่ืนความถ่ีของบริษัท อสมท จำกัด 
(มหาชน) สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็น
สมาชิก : ปส.๓., มส., ทส.

๕.๒  เร่ืองทีผ่่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม
๕.๒.๑ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสาน

และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) คร้ังท่ี ๓๒
ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม : คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฯ, คภ.

๕.๒.๒ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีสำหรับกิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเล : คภ., คท.

๕.๒.๓ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยื่นขอต่ออายุและเพ่ิมเติม
ขอบข่ายใบอนุญาตให้จัดต้ังหน่วยตรวจสอบเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ : ทท.

๕.๒.๔ สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ระหว่างบริษัท ดีแทค
ไตรเน็ต จำกัด และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) : ชท.

๕.๒.๕ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๒ 
ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกดั (มหาชน) : ชท.

๕.๒.๖ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๒ 
ระหว่างบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกดั (มหาชน) และบริษัท
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : ชท.



๕.๒.๗ ขอความเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
และใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ และการปรับปรุงข้อสอบ
กลางที่ใช้ในการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภท
ทั่วไปประจำเรอื (GOC) และประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล (ROC) : บท.

๕.๒.๘ การจัดรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)
 สำหรับการปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง ลกัษณะและประเภทกิจการ

โทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒)
และคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ของบริษัท
เฟิร์สไมล์ จำกัด : ปท.๑

๕.๒.๙ การสิ้นสุดใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หน่ึง ของบริษัท 
ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) : ปท.๒

๕.๒.๑๐ นางสาวหน่ึงฤทัย สนธิประสาท ร้องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกดั
 (มหาชน) กรณีประสบปัญหาไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ : รท.

๕.๒.๑๑ การกำหนดท่าทีเบ้ืองต้นสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค
ว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา
 (JTC) ครัง้ที่ ๗ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
กจิการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : คณะกรรมการร่วมทาง
เทคนิคฯ, คภ.

๕.๒.๑๒ การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๕๕ ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสรา้ง จำกดั : จท.

๕.๒.๑๓ การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๙๙ ของบริษัท
ดุสิตธานี จำกดั (มหาชน) : จท.

๕.๒.๑๔ บริษัท โตเจริญพร ๙ จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 
๔ หลัก : จท.

๕.๒.๑๕ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม : ปท.๑ 

๕.๒.๑๖ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเกทเวย์ จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม : ปท.๑

๕.๒.๑๗ บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม : ปท.๑

๕.๒.๑๘ การปรับปรุงแก้ไข ประกาศ กสทช. เร่ือง แต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และประกาศ กสทช. 
เร่ือง การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม
และกจิการวิทยุคมนาคม : มท.

๕.๒.๑๙ การทบทวนการกำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาด
บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่เพ่ือให้สามารถเรียกถึง
จุดปลายทาง : วท.



๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
๕.๓.๑ ร่างระเบียบ กสทช. วา่ด้วยการแต่งต้ัง การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่าย

ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. .... : นย.
๕.๓.๒ การพจิารณาอนุมัติปรับปรุงระเบียบ กสทช. ว่าดว้ยการงบประมาณ

ของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ : ยย., นย.
๕.๓.๓ ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๐

 เพื่อใช้ประกอบการจ่ายค่าตอบแทน ประจำปี ๒๕๖๐ : บย.
๕.๓.๔ การจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๑ : บย. 
๕.๓.๕ การพจิารณาต่อสัญญาจ้างรองเลขาธิการ กสทช. และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ : บย.
๕.๓.๖ โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ : พย.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ


















