
            ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๑
วนัพุธท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

   รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน
                    รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ : ทท., มท.
๔.๒ รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให้

เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ 
(จำนวน ๕ สถานี) : ปส.๑

๔.๓ การเปล่ียนแปลงผู้อำนวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จำนวน ๖ สถานี : ปส.๑

๔.๔ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 
๔ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 

๔.๕ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วชิั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ยกเว้นค่าบริการจำนวน
๒,๐๐๐ บาท (เลขที่ ๗๐/๒๕๖๐) : บส.

๔.๖ ร้องเรียน กรณี ขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกดั เร่งคืนเงินค่ากล่องรับสัญญาณ
True Digital HD ๒ New SW ในราคา ๑,๖๙๐ บาท ให้กับผู้ร้องเรียน 
(เลขที่ ๙๗/๒๕๖๐) : บส. 

๔.๗ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
แห่งประเทศไทยและการเบิกจ่ายเงินประจำงวดที่ ๘ (งวดสุดทา้ย) : ทบ.

๔.๘ รายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนวจิัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
ประจำปี ๒๕๖๐ : ทบ.

๔.๙ รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให้
เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ 
(จำนวน ๑๐ สถานี) : ปส.๑

๔.๑๐ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานีของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
จำกัด ช่องรายการ 7 HD : ปส.๒



๔.๑๑ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานี บริษัท แม็กซ์มีเดีย ดิจติอล วิชั่น จำกัด
ช่องรายการ Unity TV : ปส.๒

๔.๑๒ การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้อำนวยการสถานี ของ บริษัท อารมณ์ดี 
เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด : ปส.๒

๔.๑๓ ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของละครเร่ือง
“บางรักซอย ๙/๑” ออกอากาศทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดจิิตอล ช่อง ONE (ช่อง ๓๑) : ผส.

ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา
๕.๑ เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ การพจิารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด 

ไทยซีคอน ผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ
ที่ไดร้ับอนุญาตมากกวา่ ๑ สถานี : ปส.๑

๕.๑.๒ การพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด
เสียงคนพิทักษ์ สถานีวิทยกุระจายเสียงเสียงคนพิทักษ์ 
(รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๑๓๔) : ปส.๑   

๕.๑.๓ การพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด 
เทิง เจเอส สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื ่อความมั ่นคงเจเอสเรดิโอ
(รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๔๐๐) : ปส.๑

๕.๑.๔ พิจารณาต่ออายกุารทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
รักษ์ธรรมชาติ เรดิโอ รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๕๗ กรณีการยื่นคำขอภายหลัง
กสทช. มีมติไม่อนุญาตให้ได้รับการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ : ปส.๑

๕.๑.๕ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลอง
ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได้รับใบอนุญาตมากกว่า
๑ สถานีข้ึนไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑) : ปส.๑

๕.๑.๖ การย่ืนคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจำกัด
โรงสีณัฐวุฒิ สถานีบ้านเขาแร้ง รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๓ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง : ปส.๑ 

๕.๑.๗ การพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงที่ยื่นคำขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาต
สิ้นสุดลง (จำนวน ๙ สถานี) : ปส.๑

๕.๑.๘ การพจิารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
(จำนวน ๒๓ สถานี) : ปส.๑.

๕.๑.๙ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
สราญรมย์ ระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๑๕๗๕ KHz : ปส.๑ 

๕.๑.๑๐ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
กรมเจา้ท่าและสถานีวทิยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี : ปส.๑ 

๕.๑.๑๑ การอนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จำนวน ๘ ช่องรายการ : ปส.๒



๕.๑.๑๒ การอนุญาตให้บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกดั ประกอบ
กิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก
ช่องรายการ จำนวน ๓๕ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๑๓ การอนุญาตให้บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกดั ประกอบ
กิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก
ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก จำนวน ๒ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๑๔ การอนุญาตให้บริษัท เดอะไรท์โซน จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นคร้ังแรก 
ช่องรายการ ทริปเป้ิลเอ ทวีี : ปส.๒

๕.๑.๑๕ การอนุญาตให้บริษัท พีเอสไอ สาระดี จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้
บริการโทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ
FRANCE 24 : ปส.๒

๕.๑.๑๖ การอนุญาตให้บริษัท ปราการ เคเบ้ิล ทีวี จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้
บริการโทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ
PKTV CH1 : ปส.๒ 

๕.๑.๑๗ การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท สาคร
รวยเพิ่มพูน จำกัด : ปส.๒ 

๕.๑.๑๘ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด ขอเปล่ียนแปลงช่ือช่องรายการ STAR WORLD : ปส.๒
๕.๑.๑๙ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ 

จำนวน ๓ ช่องรายการ : ปส.๒
๕.๑.๒๐ การเปิดเผยข้อมูลผลการวิเคราะห์ความจำเป็นการใช้คลื่นความถ่ีและ

กำหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถ่ีในกจิการกระจายเสียง
ตามบทบัญญัติ มาตรา ๘๒ และ มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ : ปส.๓  

๕.๑.๒๑ ขอทบทวนแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์
ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผา่นดาวเทียม : มส.

๕.๑.๒๒ ผลคำพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดำท่ี ๒๒๒๗/๒๕๕๗ (องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ย่ืนฟ้อง กสท. และสำนักงาน กสทช.) : มส.

๕.๑.๒๓ การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตสำหรับผู้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี (รอบบัญชีปี ๒๕๕๙) : นส.

๕.๑.๒๔ ร้องเรียน กรณี บริษัท ทวีีเพื่อคุณ จำกัด งดให้สัญญาณโทรทัศน์โดยยังไม่
ครบกำหนดตามสัญญา (เลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๐) : บส.

๕.๑.๒๕ ร้องเรียน กรณีเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ขอให้ตรวจสอบ
สถานีวิทยุ อีสานมหานคร จ.ขอนแก่น โฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริง 
(เลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๐) : บส.

๕.๑.๒๖ กรณี บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จำกัด แจ้งปรับอัตราค่าบริการ ทรูวิช่ันส์ : บส.
๕.๑.๒๗ แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการเพ่ิมเติม กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี

จำกัด แจ้งยุติการให้บริการช่องรายการ ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ดาวเทียม Sun Box : บส.



๕.๑.๒๘ การอนุญาตให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
NHK WORLD TV : ปส.๒

๕.๑.๒๙ การอนุญาตให้บริษัท บันเทิง วาไรตี้ จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ เพลิน : ปส.๒

๕.๑.๓๐ การอนุญาตให้บริษัท ภูเก็ตเคเบ้ิล จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จำนวน ๕ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๓๑ การอนุมัติผังรายการหลักประจำปี ๒๕๖๑ (กิจการใช้คลื่นความถ่ี) : ปส.๒
๕.๑.๓๒ บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกดั ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จำนวน ๒ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๓๓ การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี : นส.
๕.๒  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม
๕.๒.๑ การคืนเลขหมายโทรศพัท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๑๕ ของ

กรมประชาสัมพันธ์ : จท.
๕.๒.๒ การขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับงานด้านเทคนิคของ

โครงข่ายโทรคมนาคม (Mobile Network Code : MNC) สำหรับใช้งาน
กับระบบติดต่อสื่อสารเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงแบบ Long Term 
Evolution (LTE) ของกองทัพอากาศ : จท.

๕.๒.๓ การแก้ถ้อยคำในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและ
กำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น : คท.

๕.๒.๔ การอนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการแข่งขันกิจการวิทยุสมัครเล่นระดับสากลเป็น
การชั่วคราวประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ : คท.

๕.๒.๕ แจ้งเปล่ียนแปลงการติดต้ังอุปกรณ์ในเส้นทาง สฟ.บางกอกน้อย-สฟ.บ้านดอน
ของสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกดั : ชท.

๕.๒.๖ สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน
โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างบริษัท แบงคอก
เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน 
จำกัด (๑๘๐๐) : ชท.

๕.๒.๗ สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน
โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหวา่งบริษัท แบงคอก
เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
(มหาชน) (๑๘๐๐) : ชท.

๕.๒.๘ สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน
โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหวา่งบริษัท แบงคอก
เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน)
(HSPA) : ชท.



๕.๒.๙ นางสาวสมสุข ขุทกะพันธุ์ ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกดั กรณี
ประสบปัญหาจากการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผิดพลาด (รอบบิล
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙) : รท.

๕.๒.๑๐ นางสาวสมสุข ขุทกะพันธุ์ ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกดั กรณี
ประสบปัญหาจากการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผิดพลาด (รอบบิล
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙) : รท.

๕.๒.๑๑ นายชาญฤทธ์ิ โกกิละนันทน์ ร้องเรียนบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)
กรณีประสบปัญหาไม่สามารถขอคืนเงินค่าประกันเลขหมายโทรศัพท์พ้ืนฐาน
เลขหมาย ๐ ๒๖๖๙ ๒๔๐๕ หลังจากยกเลิกการใช้บริการได้ : รท.

๕.๒.๑๒ นายอนุสรณ์ คำภิมาบุศย์ ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกดั กรณี
ประสบปัญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
ไม่ดี ไม่สามารถใช้บริการได้อย่างปกติ : รท. 

๕.๒.๑๓ นายสุวิจักขณ์ อจัจริะลือชา ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กรณี
ประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณไม่ดี ไม่สามารถใช้บริการได้
อย่างปกติ : รท.

๕.๒.๑๔ นางสาวกมลวรรณ ดอนประสิทธ์ิ ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
กรณีประสบปัญหาไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
ไดต้ามรายการส่งเสริมการขายที่สมัครใช้บริการ : รท.

๕.๒.๑๕ นายกิตติคม ปัทมสุนทร ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกดั กรณี
ประสบปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ีไม่ดี ไม่สามารถใช้งานได้
อย่างปกติ : รท.

๕.๒.๑๖ นายนพรัตน์ ปัทมะนาวิน รอ้งเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกดั
(มหาชน) กรณีประสบปัญหาสัญญาณล่มไม่สามารถใช้บริการได้ : รท.

๕.๒.๑๗ นางสาวกรองกาญจน์ บุญยืน ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกดั
กรณีประสบปัญหาเกี่ยวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย : รท.

๕.๒.๑๘ นายณัฐพงษ์ พงษ์สุขเวชกุล ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกดั 
กรณีประสบปัญหาเกี่ยวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย : รท. 

๕.๒.๑๙ นายวิชญ์ ต้ังมั่นภักดีพงศ์ ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กรณี
ประสบปัญหาถูกคิดข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผิดพลาด : รท.

๕.๒.๒๐ นายณัทพสิษฐ์ ประสานวงศ์ ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกดั 
กรณีประสบปัญหาถูกเปลี่ยนโปรโมชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ได้รับ
ความยินยอม : รท.

๕.๒.๒๑ นายต่อศักด์ิ รวยดี ดำเนินการแทนนางเครือวรรณ รวยดี ร้องเรียนบริษัท
เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหาถูกยึดเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี : รท.

๕.๒.๒๒ นางสาวสุจริา ตันติสุนทร ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบ
ปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการหลังจากยกเลิกบริการแล้ว : รท.

๕.๒.๒๓ นายโสภณ หิรัญรุจิพงศ์ ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหา
ไม่ไดร้ับสิทธพิิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด : รท.

๕.๒.๒๔ นางสาวนันท์นภัส ทากุดเรือ ร้องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด
กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการในระหว่างถูกระงับบริการ : รท.



๕.๒.๒๕ นายสฬสิทธ์ิ กาญจนนินทร์ ร้องเรียนบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
กรณีถูกแอบอ้างชื่อเปิดเลขหมายโทรศัพท์และถูกเรียกเก็บค่าบริการจาก
เลขหมายที่ไม่ได้ใช้งาน : รท.

๕.๒.๒๖ การจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ...) : คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ีฯ, คภ.

๕.๒.๒๗ ข้อเสนอของประเทศไทยต่อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่า
ด้วยวิทยคุมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คร้ังที่ ๓ 
(APG19-3) : คณะทำงานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกฯ, คภ.

๕.๒.๒๘ รายงานผลการประชุมประสานงานคลื่นความถ่ีกิจการดาวเทียมระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระดับหน่วยงานอำนวยการ
ครั้งที่ ๓ : คภ.

๕.๒.๒๙ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม : ปท.๑ 

๕.๒.๓๐ นายกัมพล ทวกีาร ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ตาม พ.ร.บ.
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ : ปท.๑ 

๕.๒.๓๑ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz 
: คณะทำงานเตรียมการจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ, วท.

๕.๒.๓๒ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐ – ๘๙๕ MHz/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz
ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunications- IMT) ยา่นความถ่ี
๘๒๔ – ๘๓๙/๘๖๙ – ๘๘๔ เมกะเฮิรตซ์ และร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนที่ ย่านความถ่ี ๘๘๕ – ๘๙๕/
๙๓๐ – ๙๔๐ เมกะเฮิรตซ์ : คณะทำงานเตรียมการจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ, วท.

๕.๒.๓๓ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก : จท

๕.๒.๓๔ บริษัท สินทรพัย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก เพ่ิมเติม : จท.

๕.๒.๓๕ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอส่งคืนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการ
โทรศัพท์ประจำที่ : จท.

๕.๒.๓๖ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกดั ขอส่งคืนเลขหมายโทรศัพท์
สำหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่ไม่เตม็กลุ่ม : จท.

๕.๒.๓๗ การคืนเลขหมายโทรศพัท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๐๙ ของบริษัท 
มีเซ็นส์ จำกัด : จท.

๕.๒.๓๘ การคืนเลขหมายโทรศพัท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๔๑ และ
หมายเลข ๑๔๔๒ ของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง : จท.

๕.๒.๓๙ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูล
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่ : จท.



๕.๒.๔๐ การพจิารณายกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมเลขหมายที่เพ่ิมข้ึนของ
บริษัท เรียล มูฟ จำกัด : จท.

๕.๒.๔๑ ขอให้พิจารณาทบทวนมติของ กสทช. กรณพีิจารณาไม่แต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท.

๕.๒.๔๒ บริษัท ดิจิตอลเคเบิล คอมมูนิเคชั่น จำกดั ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม : ปท.๑

๕.๒.๔๓ การกำหนดแนวทางการให้อนุญาตสำหรับการให้บริการที่มีความคาบเกี่ยว
ระหว่างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : ปท.๒

๕.๒.๔๔ การขอเพิ่มบริการขายต่อบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม ภายใต้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง ของ บริษัท ไทยคม จำกัด
 (มหาชน) : ปท.๒ 

๕.๒.๔๕ ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ดา้นกิจการโทรคมนาคม : รท.

๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
๕.๓.๑ ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี ..)

พ.ศ. .... : นย.
๕.๓.๒ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ กสทช. ว่าดว้ยเงินสนับสนุนการศกึษาบุตร

 พ.ศ. ๒๕๕๘ : บย.
๕.๓.๓ การพจิารณาจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ทบ.
๕.๓.๔ การพจิารณาสนับสนุนงบประมาณจาก กทปส. เพื่อดำเนินการพัฒนา

ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
(Doing Business Portal) : ทบ.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ


