
 
   ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
     คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 
  วันพุธท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

    ณ ห1องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ1งให1ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
    รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงาน 

                  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําป/ ๒๕๖๐  
  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน, ภบ.  
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
  และท่ีแก9ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนเมษายน : ทท., มท., คท. 
 ๔.๓ รายงานผลการดําเนินการไกล<เกลี่ยข9อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน 
  เมษายน ๒๕๖๑ : รท. 
 ๔.๔ รายงานการมอบอํานาจช<วงให9ดําเนินคดีต<อศาลปกครองในด9านกิจการโทรคมนาคม 
  แทน กสทช. ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : มท. 
 ๔.๕ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต<อตลาดท่ีเก่ียวข9องภายหลังการควบรวม 
  กิจการระหว<างบริษัท ไทม? ดอทคอม อินเตอร?เนชั่นแนล จํากัด และบริษัท ซิมโฟนี่ 
  คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ครั้งท่ี ๔) : วท. 
 ๔.๖ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู9กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ 
  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน? ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : คส. 
 ๔.๗ การแจ9งเปลี่ยนแปลงผู9อํานวยการสถานีของบริษัท เอซี เทเลวิชั่น จํากัด  
  ช<องรายการ Five Channel : ปส.๒ 
 ๔.๘ ร9องเรียนกรณี ขอให9บริษัท ทรู วิชั่นส? กรุPป จํากัด คิดค<าบริการต้ังแต<รอบบิล 
   เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวน ๒,๘๑๑.๖๐ บาท ตามแพ็กเกจเดิม 
   (เลขท่ี ๑๐๕/๒๕๖๐) : บส. 
 ๔.๙ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) แจ9งข9อมูลเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ิมเติม ภายหลัง 
   การจัดต้ังบริษัท โครงข<ายบรอดแบนด?แห<งชาติ (NBN Co) : ปท.๑ 
 ๔.๑๐ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ? มานะกิจ)  
   ประจําเดือนกุมภาพันธ? ๒๕๖๑ – เดือนเมษายน ๒๕๖๑ : กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ?ฯ 
 ๔.๑๑ รายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาส ๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
   ๒๕๖๑ : ลย. 
 ๔.๑๒ รายงานฉบับสมบูรณ?โครงการจัดจ9างท่ีปรึกษาเพ่ือทบทวนร<างแผนพัฒนา 
   กิจการกระจายเสียงและรายงานประเมินผลกระทบต<อแผนพัฒนา 
   กิจการกระจายเสียง (RIA) : จส. 
 



 
 
 
 ๔.๑๓ รายงานผลการทดสอบการใช9งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให9 
   เปลี่ยนแปลงการใช9งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ  
   (จํานวน ๒ สถานี) : ปส.๑  
 ๔.๑๔ รายงานสรุปผลการแก9ไขป]ญหาเรื่องร9องเรียนของผู9รับใบอนุญาตตามประกาศ 
   กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร9องเรียนเก่ียวกับการประกอบ 
   กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข9อ ๒๗ (๒) : รท. 
 ๔.๑๕ สถิติเรื่องร9องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน? ต้ังแต<  
   พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเมษายน ๒๕๖๑ : กส. 
 ๔.๑๖ การต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว<างวันท่ี ๒๕ เมษายน 
   ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  : ปส.๑ 
 ๔.๑๗  การเปลี่ยนแปลงผู9อํานวยการสถานีของผู9ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
   จํานวน ๑๒ สถานี : ปส.๑ 
 ๔.๑๘ การเปลี่ยนแปลงผู9อํานวยการสถานีของผู9ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๓๙ สถานี : ปส.๑  
 ๔.๑๙ การแจ9งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู9มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท อาร?เอส  
   จํากัด (มหาชน) : ปส.๒  
 ๔.๒๐ การแจ9งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู9มีอํานาจกระทําการแทน และผู9อํานวยการสถานี 
   ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด ช<องรายการ GMM25 : ปส.๒  
 ๔.๒๑ การแจ9งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู9มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท แฟนทีวี  
   จํากัด : ปส.๒ 
 ๔.๒๒ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๙/๒๕๖๑ : มส. 
 ๔.๒๓  ร9องเรียนกรณี ขอให9บริษัท ทรู วิชั่นส? กรุPป จํากัด ปรับลดค<าบริการรอบบิล 
   เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีท่ีไม<สามารถรับชมรายการโทรทัศน?ได9  
   (เลขท่ี ๒/๒๕๖๑) : บส. 
 ๔.๒๔ ร9องเรียนกรณีขอให9บริษัท ทรู วิชั่นส? กรุPป จํากัด ยกเว9นค<าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ 
   หลังจากยกเลิกการใช9บริการกล<องรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๖/๒๕๖๑) : บส. 
 ๔.๒๕ ร9องเรียนกรณี ขอให9บริษัท ทรู วิชั่นส? กรุPป จํากัด ยกเว9นค<าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ  
   หลังจากยกเลิกการใช9บริการ (เลขท่ี ๑๒๒/๒๕๖๐) : บส. 
 ๔.๒๖ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม<มีโครงข<ายเปbน 
   ของตนเอง ฉบับท่ี ๓/๒๕๖๑ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : ปท.๒ 
 ๔.๒๗ รายงานผลการเปรียบเทียบปรับของคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิด 
   ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด1านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ 
       บริการทางธุรกิจ ซ่ึงได9รับอนุมัติให9เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของกลุ<มคนคนแม<สันเมืองยาว 
       ลําปาง สถานีวิทยุกระจายเสียงคนแม<สัน-เมืองยาว  
       รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๐๑๙ : ปส.๑ 
    ๕.๑.๒ การอนุญาตให9บริษัท ยูนิเวอร?แซล มีเดีย เอ็นเตอร?เทนเม9นท? จํากัด 
       ประกอบกิจการเพ่ือให9บริการโทรทัศน?ท่ีไม<ใช9คลื่นความถ่ี  
       แบบบอกรับสมาชิก ช<องรายการ Time TV : ปส.๒  
    ๕.๑.๓ บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ไม<นําส<งข9อมูลเพ่ือใช9ทบทวนอัตรา 
       ค<าตอบแทนการเช<าใช9โครงข<ายโทรทัศน?ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล : นส. 
    ๕.๑.๔ การพิจารณาคําร9องขอเปลี่ยนแปลงข9อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได9รับ 
       อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๑๐ สถานี) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๕ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู9ทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
       (๑๑ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๖ การพิจารณาต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ 
       ห9างหุ9นส<วนจํากัด อีเก้ิล เออีซี กรุPป กรณีเปbนห9างหุ9นส<วนร9าง : ปส.๑ 
    ๕.๑.๗ การพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนของผู9ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
       ประเภทกิจการบริการชุมชน ท่ีขอรับการสนับสนุน ตามประกาศ กสทช.  
       เรื่อง หลักเกณฑ?การส<งเสริมชุมชนท่ีมีความพร9อม และสนับสนุนผู9ประกอบ 
       กิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐  
       จํานวน ๑๒ สถานี : ปส.๑ 
    ๕.๑.๘ การอนุญาตให9บริษัท ทรู วิชั่นส? กรุPป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให9บริการ 
       โทรทัศน?ท่ีไม<ใช9คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปbนครั้งแรก 
       ช<องรายการ True4K : ปส.๒ 
    ๕.๑.๙ การอนุญาตให9กรมประชาสัมพันธ? ประกอบกิจการเพ่ือให9บริการโทรทัศน? 
       ท่ีไม<ใช9คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช<องรายการ สถานีโทรทัศน?สันติสุข : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๐ การอนุญาตให9บริษัท มีเดียเพล็กซ? อินเตอร?เนชั่นแนล จํากัด ประกอบกิจการ 
       เพ่ือให9บริการโทรทัศน?ท่ีไม<ใช9คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปbนครั้งแรก 
       จํานวน ๒ ช<องรายการ : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๑ การอนุญาตให9บริษัท ดาราเดลี่ทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให9บริการโทรทัศน? 
       ท่ีไม<ใช9คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช<องรายการ daradaily TV : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๒ การอนุญาตให9บริษัท อาร?ดี เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให9บริการ 
       โทรทัศน?ท่ีไม<ใช9คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช<องรายการ RD cable TV : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๓ การอนุญาตให9บริษัท เสียงประชาชนไทย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให9 
       บริการโทรทัศน?ท่ีไม<ใช9คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช<องรายการ 13  
       สยามไทย : ปส. ๒ 
 
 



 
 
 
    ๕.๑.๑๔ การอนุญาตให9บริษัท อินเตอร? ไลน? เอนเทอร?เทนเม9นท? จํากัด ประกอบ 
       กิจการเพ่ือให9บริการโทรทัศน?ท่ีไม<ใช9คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
       จํานวน ๒ ช<องรายการ : ปส. ๒ 
    ๕.๑.๑๕ บริษัท มีเดียเพล็กซ? อินเตอร?เนชั่นแนล จํากัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช<องรายการ 
       AIS DOONEE Channel (เอไอเอส ดูนี่ แชนแนล) : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๖ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตให9บริการเนื้อหารายการโทรทัศน? 
       บนอากาศยาน : ปส.๓   
    ๕.๑.๑๗ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน? เพ่ือให9บริการ 
        โครงข<ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน? สําหรับกิจการทีไม<ใช9คลื่นความถ่ี 
       ระดับท9องถ่ินของห9างหุ9นส<วนจํากัด ยโสธร สมาร?ท ช9อยส? : ปส.๓ 
    ๕.๑.๑๘ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน? เพ่ือให9บริการ 
       โครงข<ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน? สําหรับกิจการท่ีไม<ใช<คลื่นความถ่ี  
       ระดับท9องถ่ินของบริษัท แวลิด เทคโนโลยี จํากัด : ปส.๓  
    ๕.๑.๑๙ การเพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให9บริการโครงข<ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน? 
       ของบริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จํากัด : ปส.๓  
   ๕.๑.๒๐  การทบทวนมติเพิกถอนคําสั่งพักใช9ใบอนุญาตฯ และการพักใช9ใบอนุญาต 
       ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน? เพ่ือให9บริการโครงข<าย 
       กระจายเสียงหรือโทรทัศน? สําหรับกิจการท่ีไม<ใช9คลื่นความถ่ี กรณีไม<ชําระ 
       ค<าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป/ รอบบัญชีป/ ๒๕๕๙ : ปส.๓  
    ๕.๑.๒๑ ข9อร9องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง รักเชียงใหม< 
       ๕๑ คลื่นความถ่ี ๙๒.๕๐ MHz ประเภทกิจการบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม< 
       มีเนื้อหาไม<เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๒๒ ข9อร9องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “ตรงไปตรงมา” และรายการ  
       “คิดเพ่ือไทย” เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม และวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๑  
       ทางช<องรายการ 24TV (ยี่สิบสี่ทีวี) มีเนื้อหาไม<เหมาะสม : ผส. 
    ๕.๑.๒๓ ร9องเรียน กรณี น.ส.ดวงพร  โลหิเสน ขอให9ตรวจสอบสถานีวิทยุ SMILE  
       F.M. ๑๐๑.๐๐ MHz บริเวณพ้ืนท่ี อ.เมือง จ.ขอนแก<น และสถานีวิทยุ PEAK  
       F.M. ๙๒.๐๐ MHz อ.เมือง จ.ขอนแก<น โฆษณาผลิตภัณฑ?ยาเกินจริง 
       (เลขท่ี ๑/๒๕๖๑) : บส.  
    ๕.๑.๒๔ ร9องเรียน กรณีขอให9บริษัท ทรูวิชั่นส? กรุPป จํากัด แก9ไขให9สามารถรับชม 
       โทรทัศน?ผ<านจานรับสัญญาณดาวเทียมได9ตามปกติ พร9อมปรับปรุงคุณภาพ 
       การให9บริการของเจ9าหน9าท่ีให9บริการข9อมูลทางโทรศัพท?ให9กับผู9ร9องด9วย  
       (เลขท่ี ๓๘๒/๒๕๕๙) : บส. 
    ๕.๑.๒๕ การฝ~าฝ�นคําสั่งทางปกครองของบริษัท อาร?เอส จํากัด (มหาชน)  
       ช<องรายการ 2 กรณีโฆษณาผลิตภัณฑ?สุขภาพท่ีผิดกฎหมายของ 
       สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) : บส. 
    ๕.๑.๒๖ บริษัท ซี – คอน ซิตี้กรุPป จํากัด ช<องรายการ C-CON CHANNEL โฆษณา 
       ผลิตภัณฑ?เสริมอาหาร ท่ีอาจเข9าข<ายการกระทําท่ีเปbนการเอาเปรียบผู9บริโภค 
       ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน? : บส.  
 
 



 
 
    ๕.๑.๒๗ การพิจารณารายการค<าใช9จ<ายท่ีเกิดจากประกาศ กสทช. เรื่อง การส<งเสริม 
       และคุ9มครองสิทธิของคนพิการให9เข9าถึงหรือรับรู9และใช9ประโยชน?จากรายการ 
       ของกิจการโทรทัศน? มาหักลดหย<อนการนําส<งเงินรายป/เข9ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 
       ของบริษัท ทรูโฟร?ยู สเตชั่น จํากัด : ชส. 
    ๕.๑.๒๘ การพิจารณาการขอยกเว9นการนําส<งเงินรายป/เข9ากองทุนวิจัยและพัฒนา 
       กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน? และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน? 
       สาธารณะของสมาคมเคเบิลทีวี แห<งประเทศไทย : ชส. 
    ๕.๑.๒๙ การพิจารณาแนวทางดําเนินการเก่ียวกับการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ 
       ขององค?การบริหารส<วนตําบลละงู ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง : ปส.๑ 
    ๕.๑.๓๐ การพิจารณาคําขอต<ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของกลุ<มคน 
       คนสร9างสรรค?เกษตรกรไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงคนสร9างสรรค?เกษตรกรไทย 
       (รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๑๒๒) : ปส.๑  
    ๕.๑.๓๑ การพิจารณาคําขอต<ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ มูลนิธิพระมหาธาตุ 
       เจดีย? ๑๒ ราศี สถานีวิทยุกระจายเสียงคนพลังงาน 
       (รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๐๑๓) : ปส.๑  
    ๕.๑.๓๒ การพิจารณาคําขอต<ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของวัดบ9านใหม<พัฒนา 
       (ดอยเทพนิมิต) สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 
       (รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๓๘๕) : ปส.๑  

         ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
   ด1านกิจการโทรคมนาคม 
   ๕.๒.๑ การคืนเลขหมายโทรศัพท?แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๔๑ ของบริษัท 
     ทรูโฟร?ยู สเตชั่น จํากัด : จท. 

   ๕.๒.๒ บริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท? 
     แบบสั้น ๔ หลัก : จท  
   ๕.๒.๓ การขอความเห็นชอบร<างสัญญาให9บริการ International  
     Telecommunications Services Agreement (ITSA) ระหว<าง 
     บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท S and BTS  
     Global KK : มท.   
   ๕.๒.๔ นายชัยยุทธ พะตัน ร9องเรียนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร?แซล คอมมิวนิเคชั่น 
     จํากัด กรณีประสบป]ญหาถูกคิดค<าบริการโทรศัพท?ข9ามแดนระหว<างประเทศ 
     ผิดพลาดและการให9ข9อมูลไม<ถูกต9องครบถ9วน : รท. 
   ๕.๒.๕ นายวีระศักด์ิ วรฤทธิ์เรืองอุไร ร9องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบ 
     ป]ญหาคุณภาพสัญญาณอินเทอร?เน็ตผ<านโทรศัพท?เคลื่อนท่ีภายหลังมีการใช9 
     บริการอินเทอร?เน็ตครบตามรายการส<งเสริมการขายท่ีสมัครของเลขหมาย 
     ๐๙ ๕๔๕๙ ๕๖๔๖ ไม<ดี ไม<สามารถใช9บริการได9ตามรายการส<งเสริมการขาย 
     ท่ีสมัครใช9บริการ : รท. 
   ๕.๒.๖ นางกุลธิดา เล9าชัยวัฒน? ร9องเรียนบริษัท ทริปเป�ลที อินเทอร?เน็ต จํากัด 
     กรณีประสบป]ญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณอินเทอร?เน็ตไม<ดี ไม<สามารถ 
     ใช9บริการได9อย<างปกติ : รท.  
   ๕.๒.๗ การเพ่ิมการประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส<งบริการ บริการโทรศัพท? 
     ประจําท่ี (รหัสบริการ ๓ - ๒ - ๑) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด  
     (มหาชน) : ปท.๑ 



 
 
   ๕.๒.๘ ข9อเสนอการใช9โครงข<ายโทรคมนาคมของบริษัท ราช โอแอนด?เอ็ม จํากัด : ชท. 
   เร่ืองสืบเน่ือง 
   ๕.๒.๙ การจัดให9มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห<างไกล (Zone C) จํานวน 
     ประมาณ ๑๕,๗๓๒ หมู<บ9าน : ถท. 

 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
   ๕.๓.๑ ร<างระเบียบ กสทช. ว<าด9วยการพัฒนาบุคลากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... : นย. 
   ๕.๓.๒ ร<างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ?และวิธีการต<อสัญญาจ9างพนักงาน 
     ตามสัญญาจ9าง : บย. 
   ๕.๓.๓ การพิจารณาแต<งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร9างศูนย? 
     การเรียนรู9ของสํานักงาน กสทช. : วย. 
   ๕.๓.๔ การพิจารณาส<งเสริมและสนับสนุนเงินทุน โครงการประเภทท่ี ๒ กรณี 
     ทําความตกลงกับหน<วยงานของรัฐ “โครงการประกวดร9องเพลงลูกทุ<ง 
     ชิงแชมป�ประเทศไทย” ของกรมประชาสัมพันธ? : ทบ.  
 ๕.๔  เร่ืองค1างการพิจารณา 

   ๕.๔.๑ การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน? 
     และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน?สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ 

     ประจําป/ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ : ทบ. 

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


