
            ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๑
วนัพุธท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

   รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน
                    รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจำ กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ) 

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ – เดือนมกราคม ๒๕๖๑ : กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ฯ
๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ : คท.
๔.๓ รายงานผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจำเดือน

 มกราคม ๒๕๖๑ : รท
๔.๔ รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดือนมกราคม

 ๒๕๖๑ : วส.
๔.๕ รายงานการเงินของสำนักงาน กสทช. สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม

 ๒๕๖๐ : ลย.
๔.๖ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเก่ียวกับการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : คส.
๔.๗ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง

ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ : ปท.๒
๔.๘ รายงานการมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการโทรคมนาคมแทน

กสทช. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ : มท.
๔.๙ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดท่ีเก่ียวข้องภายหลังการควบรวม

กิจการระหวา่งบริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ซิมโฟน่ี
คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ครั้งที่ ๒) : วท.

๔.๑๐ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดท่ีเก่ียวข้องภายหลังการควบรวม
กิจการระหวา่งบริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ซิมโฟน่ี
คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ครั้งที่ ๓) : วท.

๔.๑๑ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดท่ีเก่ียวข้องภายหลังการควบรวม
กิจการระหว่างบริษัท ทรู  อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จำกัด กับบริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต
จำกัด : วท.



๔.๑๒ รายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เร่ือง การรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ : บส.

๕.๑๓ รายงานการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ กสทช. เร่ือง การกำหนด
ข้อห้ามการกระทำท่ีมีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕
ประจำปี ๒๕๖๐ : ดท. 

๔.๑๔ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่
๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ : ปส.๑

๔.๑๕ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ : ปส.๑

๔.๑๖ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ปส.๑

๔.๑๗ การเปล่ียนแปลงผู้อำนวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จำนวน ๓ สถานี : ปส.๑

๔.๑๘ การแจ้งเปล่ียนแปลงผู้อำนวยการสถานีของบริษัท ทีวี ท็อปน็อต โปรดักช่ัน จำกัด 
ช่องรายการ สถานีสุวรรณภูมิ : ปส.๒

๔.๑๙ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานี ของบริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย)
จำกัด : ปส.๒

๔.๒๐ การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของบริษัท จีเอ็มเอ็ม
แชนแนล จำกัด : ปส.๒

๔.๒๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รายงานการใช้งานสือ่สารผ่านดาวเทียม
ตา่งชาติชนิดชั่วคราว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ – พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน
๑๗๐ รายการ : ปท.๑ 

๔.๒๒ รับทราบผลการพิจารณารายได้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี
ที่ต้องจัดเก็บเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๕๙ ของบริษัท ซีทีเอส เคเบิล ทีวี จำกัด สำหรับรอบบัญชีปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ : นส.

๔.๒๓ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จำกัด มีหนังสือช้ีแจงรายละเอียด
กรณี Application True iService ปรากฏยอดค้างชำระคา่บริการของรอบบิล
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เลขท่ี ๑๒๓/๒๕๖๐) : บส. 

๔.๒๔ สรุปผลการตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถ่ีย่าน ๔๗๐ MHz ของบริษัท ทีโอที
จำกัด (มหาชน) : ปท.๒

๔.๒๕ การแจ้งเปล่ียนแปลงผู้อำนวยการสถานีของบริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์
จำกัด : ปส.๒  

๔.๒๖ การให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ 
จำนวน ๔ หน่วยงาน : กบ. 



ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา
๕.๑ เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้รับใบอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการ จำนวน ๗ สถานี : ปส.๑
๕.๑.๒ พิจารณาต่ออายกุารทดลองประกอบกิจการของผู้ทดลองประกอบกิจการ

ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ท่ีได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีข้ึนไป : ปส.๑
๕.๑.๓ การอนุญาตให้บริษัท ทริปเป้ิลพี คอนเวอเจ้นซ์ จำกดั ประกอบกิจการ

เพื่อให้บริการโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอ
เป็นครั้งแรก ช่องรายการ Star K : ปส.๒ 

๕.๑.๔ การอนุญาตให้บริษัท กานต์มณี มาร์เก็ตติ้ง จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้
บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเป็นคร้ังแรก
ช่องรายการ VIP TV : ปส.๒

๕.๑.๕ การอนุญาตให้บริษัท เนกซ์ สเตป จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นคร้ังแรก 
จำนวน ๗ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๖ การอนุญาตให้บริษัท เนกซ์ สเตป จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จำนวน ๑๐ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๗ การอนุญาตให้บริษัท เนกซ์ สเตป จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที ่ไม่ใช้คลื ่นความถี ่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
สำรวจโลก เอชดี : ปส.๒

๕.๑.๘ การอนุญาตให้บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกดั ประกอบ
กิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช่องรายการ AIS DOONEE Channel (เอไอเอส ดูน่ี แชนแนล) : ปส.๒

๕.๑.๙ การอนุญาตให้บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเพ่ือให้
บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
จำนวน ๒ ช่องรายการ : ปส.๒

๕.๑.๑๐ การอนุญาตให้บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
True Shopping  : ปส.๒

๕.๑.๑๑ การอนุญาตให้บริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จำกดั ประกอบ
กิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก
ช่องรายการ หนังดัง : ปส.๒ 

๕.๑.๑๒ การอนุญาตให้บริษัท เอช 26 จำกัด ประกอบกจิการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ GOOD TV : ปส.๒ 

๕.๑.๑๓ การอนุญาตให้บริษัท ไซเบอร์คอล จำกดั ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
Tiger Shopping Variety : ปส.๒  

๕.๑.๑๔ การอนุญาตให้บริษัท เมเจอร์ เทเลวิชั่น ไทย จำกดั ประกอบกิจการ
เพื่อให้บริการโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช่องรายการ MVTV : ปส.๒  



๕.๑.๑๕ การอนุญาตให้กองทัพบก (สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก) ใช้คลื่นความถ่ี
และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดจิิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สอง ช่องรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก : ปส.๒., จส.

๕.๑.๑๖ การแจ้งเปล่ียนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของบริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จำกัด : ปส.๒ 

๕.๑.๑๗ การอนุมัติผังรายการ ประจำปี ๒๕๖๑ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม : ปส.๒ 

 ๕.๑.๑๘ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี
ระดับท้องถ่ินของห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ เคเบ้ิล กรุ๊ป : ปส.๓

๕.๑.๑๙ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไมใช้คลื่นความถ่ี 
ระดับท้องถ่ินของห้างหุ้นส่วนจำกัด พานเคเบิลทีวี : ปส.๓

๕.๑.๒๐ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี
ระดับท้องถ่ินของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ แอล : ปส.๓ 

๕.๑.๒๑ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : สส.

๕.๑.๒๒ ความคืบหน้าการดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ์ : จส.

๕.๑.๒๓ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอปรับแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง ๙) : จส.

๕.๑.๒๔ การขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี สำหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
(บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกดั, บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด 
และบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกดั) : นส.

๕.๑.๒๕ การพจิารณายกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์รายปีให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : นส.

๕.๑.๒๖ การดำเนินคดีกับบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ทางปกครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ : นส., มส.

๕.๑.๒๗ กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับคำส่ัง
เตือนทางปกครองของบริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จำกัด ช่องรายการ 1 TV : บส.

๕.๑.๒๘ การขอขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) แก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕(๙) : บส.



๕.๑.๒๙ การอนุญาตให้บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด ประกอบกิจการ
เพื่อให้บริการโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอเป็น
ครั้งแรก ช่องรายการ MSS CHANNEL : ปส.๒

๕.๑.๓๐ ขอให้ทบทวนการยกเลิกใบอนุญาตช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC : ปส.๒
๕.๑.๓๑ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
ระดับท้องถ่ินของบริษัท แอคซีท จำกัด : ปส.๓ 

๕.๑.๓๒ กรณีกรมประชาสัมพันธ์ขอชี้แจงและให้ทบทวนคำสั่งตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ : ปส.๓

๕.๒  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม
๕.๒.๑ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ

สังเคราะห์ความถ่ี (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ : คท.
๕.๒.๒ การจัดสอบและการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงาน

วิทยุสมคัรเล่น : บท.
๕.๒.๓ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ขออนุญาตเพ่ิมจุดเชื่อมต่อต่างประเทศ 

ทางภาคพื้นน้ำ สำหรับการให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
(International Private Leased Circuit : IPLC) และบริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ (International Direct Dialing : IDD) : ปท.๑

๕.๒.๔ การสำรวจข้อเท็จจริงต่อการดำเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐
 เรื่อง การกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดอัตราค่าบริการตาม
การใช้งานจริงในหน่วยวินาที : นท.

๕.๒.๕ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๑
ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกดั
 (มหาชน) : ชท.

๕.๒.๖ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๑
ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) และบริษัท ดีแทค
ไตรเน็ต จำกดั : ชท.

๕.๒.๗ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๑
ระหว่างบริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
 (มหาชน) : ชท.

๕.๒.๘ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๓
ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) : ชท.

๕.๒.๙ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๓
ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท
ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด : ชท.

๕.๒.๑๐ นายโสภณ หิรัญรุจิพงศ์ ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกดั กรณีประสบ
ปัญหาการคิดค่าบรกิารผิดพลาด : รท.



๕.๒.๑๑ นายกฤศว์ระพชัร์ พลสงคราม ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกดั กรณีประสบ
ปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนและเปิดใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ได้ : รท.

๕.๒.๑๒ นางสาวสริัมพร แสงวิเศษสิน ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบ
ปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนซิมการ์ดได้ : รท.

๕.๒.๑๓ การพจิารณาข้อกำหนดและเงื่อนไขคำขอรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย
สำหรับเลขหมายพิเศษ (เบอร์สวย) บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ my ของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) : มท.

๕.๒.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบคดีความผิด
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท.

๕.๒.๑๕ การให้ความเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทจดทะเบียน
สำหรับผู้ใช้บรกิารประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จำกัด และแบบสัญญาให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
ประเภทจดทะเบียนสำหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกดั (มหาชน) : มท.

๕.๒.๑๖ การใช้งานเลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน หมายเลข ๑๑๔๑ และหมายเลข ๑๔๙๐
ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : จท.

๕.๒.๑๗ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ : ทท.

๕.๒.๑๘ อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือการสาธิตเคร่ืองวิทยุคมนาคมในงาน 
“เสวนา 5G เปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศไทย” : คท.

๕.๒.๑๙ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี เพ่ือใช้งาน
เป็นสถานีเคร่ืองช่วยเดินอากาศ (DVOR/DME) ของกองบริหารการบินเกษตร
ณ สนามบินนครสวรรค์ : คท.

๕.๒.๒๐ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไม่มี
โครงข่ายเป็นของตนเอง ของบริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด : ปท.๒

๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
๕.๓.๑ การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ : ภบ.
๕.๓.๒ ร่างโครงสร้างสำนักงาน กสทช. : บย.

๕.๔  เร่ืองค้างการพิจารณา
๕.๔.๑ ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี ..)

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

 พ.ศ. ๒๕๕๘ : บย.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ


