
 
 
 

       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห.องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร) 
   ประจําเดือนพฤษภาคม  – กรกฎาคม ๒๕๖๒ : ปบ. 
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน6)  
   ประจําเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ :  รองประธาน กสทช. พันเอก นทีฯ 
  ๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ6นันท6) 

    ไตรมาสท่ี ๒ ประจําป: ๒๕๖๒ : กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ 
 ๔.๔ รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๑ ป: ๒๕๖๒ : วท.  
 ๔.๕ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม=มีโครงข=ายเป>นของตนเอง 
   ฉบับท่ี ๖/๒๕๖๒ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ปท.๒ 
  ๔.๖ รายงานผลการทดสอบการใชAงานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติใหAเปลี่ยนแปลง 

    การใชAงานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน ๓ สถานี) : ปส. ๑  
  ๔.๗ รายงานผลการทดสอบการใชAงานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติใหAเปลี่ยนแปลง 

    การใชAงานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน ๖ สถานี) : ปส. ๑  
 ๔.๘ รายงานคําสั่งจําหน=ายคดีศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๒๑๐๘/๒๕๕๘  
  คดีหมายเลขแดงท่ี ๖๘๗/๒๕๖๒ ระหว=างกองทัพเรือ (ผูAฟJองคดี) กับ กสทช. (ผูAถูกฟJองคดี) : มท.  
 ๔.๙ รายงานคําสั่งจําหน=ายคดีศาลปกครองเชียงใหม=ในคดีหมายเลขดําท่ี ๒๗๒/๒๕๖๑ 
  คดีหมายเลขแดงท่ี ๖๔/๒๕๖๒ ระหว=างนางสาวนิภา จันทร6สว=าง (ผูAฟJองคดี) กับ กสทช. 
  (ผูAถูกฟJองคดีท่ี ๑) องค6การบริหารส=วนตําบลเมืองพาน (ผูAถูกฟJองคดีท่ี ๒) บริษัท ดีแทค 
  ไตรเน็ต จํากัด ผูAรAองสอด : มท.  
 ๔.๑๐ รายงานผลการดําเนินการไกล=เกลี่ยขAอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนมิถุนายน 
  ๒๕๖๒ : รท.  
 ๔.๑๑ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผูAกระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ 

    กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน6 ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ : คส.  
 ๔.๑๒ สรุปการเขAาร=วมประชุม Smart Phone and Mobile Tokyo Expo ระหว=างวันท่ี 
  ๗ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : คส.   
 
 



 
 
 
 ๔.๑๓ การต=ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ขAอมูล ณ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม 
  ๒๕๖๒ : ปส.๑  
 ๔.๑๔ การแสดงชื่อทางการคAาบนหนAาจอโทรศัพท6เคลื่อนท่ีของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ปท.๑ 
 ๔.๑๕ รAองเรียน กรณีขอใหAสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการกระทําของบริษัท ทรู วิชั่นส6 กรุbป จํากัด 
  ท่ีอาจเขAาข=ายการกระทําท่ีเป>นการเอาเปรียบผูAบริโภค (เลขท่ี ๑๑๗/๒๕๖๐) : บส.   
 ๔.๑๖ รAองเรียน กรณีขอใหAบริษัท ทรู วิชั่นส6 กรุbป จํากัด คืนเงินค=ามัดจํากล=องรับสัญญาณ 
  ดาวเทียม จํานวน ๑,๕๐๐ บาท (เลขท่ี ๕๐/๒๕๖๑) : บส.  
 ๔.๑๗ การดําเนินการต=อเรื่องรAองเรียนกรณี นายนพรัตน6 ปdทมะนาวิน ขอใหAตรวจสอบคุณภาพ 
    สัญญาณ พรAอมแกAไขปdญหาการรับชมโทรทัศน6ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : จส.  
  ๔.๑๘ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
       และท่ีแกAไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ดท. 
 ๔.๑๙ รายงานการมอบอํานาจช=วงใหAดําเนินคดีต=อศาลปกครองในดAานกิจการโทรคมนาคมแทน 
   กสทช. ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : มท.  
 ๔.๒๐ รายงานการเขAาร=วมประชุมงาน 2019 International Broadcasting Co-Production 
   Conference ระหว=างวันท่ี ๑๙ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี : วส. 

                    ๔.๒๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแกAไขปdญหาเรื่องรAองเรียน 
  (ช=วงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ – วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๗ เรื่อง)  : รท.   
 ๔.๒๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแกAไขปdญหาเรื่องรAองเรียน 
  (ช=วงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ – วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จํานวน ๔๖๐ เรื่อง)  : รท. 
 ๔.๒๓ รAองเรียน กรณีขอใหAบริษัท ทรู วิชั่นส6 กุรbป จํากัด คืนเงินค=าประกันกล=องรับสัญญาณ 
  ดาวเทียม True Visions (เลขท่ี ๒๓/๒๕๖๒) : บส.  
 ๔.๒๔ รAองเรียน กรณีขอใหAบริษัท ทรู วิชั่นส6 กุรbป จํากัด ตรวจสอบการเรียกเก็บค=าบริการ 
  ท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใชAบริการและคืนเงินค=ามัดจํากล=องรับสัญญาณดาวเทียม 
  True Visions (เลขท่ี ๒๕/๒๕๖๒) : บส.  

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การพิจารณาคํารAองขอเปลี่ยนแปลงขAอมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีไดAรับ 
       อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๔ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๒ การพิจารณาคํารAองขอเปลี่ยนแปลงขAอมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีไดAรับ 
       อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๒๖ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๓ การพิจารณาคํารAองขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ 
       วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓๒ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๔  การพิจารณาคํารAองขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ 
       วิทยุกระจายเสียงของสมาคมทหารกองหนุนจังหวัดบุรีรัมย6 : ปส.๑    
    ๕.๑.๕ การพิจารณาคําขอขยายระยะเวลายื่นคําขอทดลองประกอบกิจการของ 
       หAางหุAนส=วนจํากัด เคเอ็ม. โปรดักชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง Hotline Radio 
       Pattaya รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๓๖ : ปส.๑  
 
 
 
 



 
 
 
    ๕.๑.๖ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผูAทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
       (๓ สถานี) (ขAอมูล ณ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๗ พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ 
       ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
       จํานวน ๒๙ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๘ การพิจารณาคําขอต=ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
       ของหAางหุAนส=วนจํากัด ชัยพลศิลปw (๒๐๐๗) สถานีวิทยุกระจายเสียงชัยพลศิลปw 
       รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๑๒๓ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง : ปส.๑  
    ๕.๑.๙ พิจารณาต=ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท เฮงเทวดา 
       เรดิโอ บรอดคาส จํากัด และนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสถานะเป>นหุAนไขวA  
       จํานวน ๑๐ สถานี : ปส.๑ 
    ๕.๑.๑๐ การพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของกลุ=มคนรักษ6ภูซาง 
       สถานีวิทยุกระจายเสียงภูซาง เรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๔๐๑๑๙ ตามประกาศ กสทช. 
       เรื่อง หลักเกณฑ6การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
       พ.ศ. ๒๕๕๖ : ปส.๑   
    ๕.๑.๑๑ การขอพักออกอากาศชั่วคราวของสถานีวิทยุคนไท หัวใจรักถ่ิน รหัสสถานี 
       ๐๒๕๒๐๘๓๕ ความถ่ี ๙๘.๐๐ MHz จังหวัดชัยนาท : ปส.๑  
    ๕.๑.๑๒ การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผูAทดลอง 
       ประกอบกิจการ จํานวน ๖ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๑๓ การอนุญาตใหAบริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือใหAบริการโทรทัศน6 
       ท่ีไม=ใชAคลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๑๗ ช=องรายการ : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๔ การอนุญาตใหAบริษัท ทีวีดี เซอร6วิสเซส จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือใหAบริการ 
       โทรทัศน6ท่ีไม=ใชAคลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก  
       ช=องรายการ TVD MOMO 4 : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๕ การอนุญาตใหAบริษัท ทักษภร มีเดีย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือใหAบริการ 
       โทรทัศน6ท่ีไม=ใชAคลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก 
       ช=องรายการ บุญจันทร6พรรณี : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๖ การอนุญาตใหAบริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือใหAบริการ 
       โทรทัศน6ท่ีไม=ใชAคลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอครั้งแรก 
       ช=องรายการ SMMTV PLUS : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๗ การอนุญาตใหAบริษัท เอส แอนด6 ซี คอมมิวนิเคชั่น 2001 จํากัด ประกอบกิจการ 
       เพ่ือใหAบริการโทรทัศน6ท่ีไม=ใชAคลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช=องรายการ 
       HOT LINE NEWS : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๘ การอนุญาตใหAบริษัท ซีนิเพล็กซ6 จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือใหAบริการโทรทัศน6 
       ท่ีไม=ใชAคลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช=องรายการ Sanook Shopping : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๙ การอนุญาตใหAบริษัท ทรู วิชั่นส6 กรุbป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือใหAบริการโทรทัศน6 
       ท่ีไม=ใชAคลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๗ ช=องรายการ : ปส.๒  
    ๕.๑.๒๐ การขอพักการใหAบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน6เพ่ือใหAบริการโทรทัศน6 
       สําหรับกิจการท่ีไม=ใชAคลื่นความถ่ี ของบริษัท กูรูทีวีกรุbป จํากัด ช=องรายการ 
       กูรู เทเลวิชั่น เป>นการชั่วคราว : ปส.๒  
 
 



 
 
 
    ๕.๑.๒๑ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน6 เพ่ือใหAบริการ 
       โทรทัศน6 สําหรับกิจการท่ีไม=ใชAคลื่นความถ่ี ของบริษัท ไทย แอดวานซ6 อินโนเวชั่น 
       จํากัด ช=องรายการ D-Channel : ปส.๒  
    ๕.๑.๒๒ การขออุทธรณ6คําสั่งกรณีแจAงเปลี่ยนแปลงผังรายการล=าชAาของบริษัท ไทย นิวส6 
       เน็ตเวิร6ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด ช=องรายการ TNN24 : ปส.๒  
    ๕.๑.๒๓ การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน6 
       เพ่ือใหAบริการโทรทัศน6 สําหรับกิจการท่ีไม=ใชAคลื่นความถ่ี ของบริษัท กูbดฟ�ล6ม 
       เทเลวิชั่น จํากัด ช=องรายการ goodfilms : ปส.๒  
    ๕.๑.๒๔ การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของช=องรายการ Bright TV ระหว=างวันท่ี 
       ๑ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ : ปส.๒   
    ๕.๑.๒๕ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน6 เพ่ือใหAบริการ 
       โครงข=ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน6 สําหรับกิจการท่ีไม=ใชAคลื่นความถ่ี 
       ระดับทAองถ่ิน ของหAางหุAนส=วนจํากัด ชุมแพเคเบิลทีวี : ปส.๓  
    ๕.๑.๒๖ ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๑๖๓/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี 
       ๗๑๖/๒๕๖๒ ระหว=าง บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จํากัด ผูAฟJองคดี กับ กสทช.  
       (ผูAถูกฟJองคดีท่ี ๑) กสท. (ผูAถูกฟJองคดีท่ี ๒) และสํานักงาน กสทช.  
       (ผูAถูกฟJองคดีท่ี ๓) : มส.  
    ๕.๑.๒๗ กรมประชาสัมพันธ6ขอยกเวAนเงินเพ่ิมการชําระค=าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป: 
       สําหรับรอบบัญชีป: ๒๕๖๑ และมีขAอสังเกตการรับรูAรายไดAเพ่ือการคํานวณ 
       ค=าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป: : นส.   
    ๕.๑.๒๘ ขAอรAองเรียนกรณีการตรวจสอบพบสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงจากสุวรรณภูมิ” 
       คลื่นความถ่ี ๘๘.๐๐ MHz จังหวัดรAอยเอ็ด (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ)  
       ไม=เป>นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ6การกํากับดูแลการทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
    ๕.๑.๒๙ ขAอรAองเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       วิทยุทAองถ่ินแหลมพะยอม คลื่นความถ่ี ๙๒.๗๕ MHz จังหวัดรAอยเอ็ด 
       (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม=เป>นไปตามประกาศ กสทช.  
       เรื่อง หลักเกณฑ6การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
       พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
    ๕.๑.๓๐ ขAอรAองเรียนกรณีตรวจสอบพบสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคนกมลาไสย 
       คลื่นความถ่ี ๑๐๔.๐๐ MHz จ.กาฬสินธุ6 (ประเภทกิจการบริการชุมชน) 
       ไม=เป>นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ6การกํากับดูแลการทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
    ๕.๑.๓๑ กรณีบริษัท ไทย เซ็นทรัล ไชนีส เทเลวิชั่น กรุbป จํากัด ช=องรายการ Thai CCTV 
       โฆษณาผลิตภัณฑ6เสริมอาหารท่ีเขAาข=ายการกระทําท่ีเป>นการเอาเปรียบผูAบริโภค 
       ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน6 : บส.  
    ๕.๑.๓๒ กรณีบริษัท แซบ อินเตอร6เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง จํากัด ช=องรายการ Zabb Channel  
       โฆษณาผลิตภัณฑ6สุขภาพท่ีอาจเขAาข=ายการกระทําท่ีเป>นการเอาเปรียบผูAบริโภค 
       ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน6 : บส.  
 
 
 
 



 
 
 
 
    ๕.๑.๓๓ กรณี หAางหุAนส=วนจํากัด คลื่นเพลงอมตะ สถานีวิทยุกระจายเสียง เพลงอมตะ 
       คลื่นความถ่ี ๙๔.๕๐ MHz จังหวัดสุราษฎร6ธานี โฆษณาผลิตภัณฑ6อาหาร 
       ท่ีเขAาข=ายการกระทําท่ีเป>นการเอาเปรียบผูAบริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศน6 : บส.  
    ๕.๑.๓๔ กรณี หAางหุAนส=วนจํากัด ไหมธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียง บAานโนนลาน 
       คลื่นความถ่ี ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ6สุขภาพ 
       ท่ีเขAาข=ายการกระทําท่ีเป>นการเอาเปรียบผูAบริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศน6 : บส.  
    ๕.๑.๓๕ ขAอเสนอการแกAไขปdญหาการจัดใหAมีบริการโทรทัศน6ท่ีมีบริการคําบรรยาย 
       แทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ : บส.  
    ๕.๑.๓๖ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน6 เพ่ือใหA 
       บริการโทรทัศน6สําหรับกิจการท่ีไม=ใชAคลื่นความถ่ี ของสํานักงานคณะกรรมการ 
       การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช=องรายการ OBEC Channel : ปส.๒  
    ๕.๑.๓๗ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอยAายท่ีต้ังเสาส=งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       ระบบ เอฟ.เอ็ม. (ชั่วคราว) ไดAแก= สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑๐๑ 
       ความถ่ี ๑๐๑.๐๐ MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หน=วยบัญชาการทหารพัฒนา  
       ความถ่ี ๙๙.๕๐ MHz : ปส.๓ 
    ๕.๑.๓๘ การชี้แจงขAอเท็จจริง และส=งเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา 
       เรื่องรAองเรียนต=อสํานักงานผูAตรวจการแผ=นดิน : จส.  
    ๕.๑.๓๙ ขAอรAองเรียนกรณีขอใหAตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของละคร 
       เรื่อง “กรงกรรม” ทางช=องรายการโทรทัศน6ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
       ช=อง 3 HD (ช=อง ๓๓) : ผส.  
    ๕.๑.๔๐ ขAอรAองเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ข=าวใส=ไข=”  
       เม่ือวันพุธท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางช=องรายการโทรทัศน6ภาคพ้ืนดิน 
       ในระบบดิจิตอล ช=องไทยรัฐทีวี (ช=อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม=เหมาะสม : ผส.  
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ การจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงาน 
      วิทยุสมัครเล=น : บท.  
    ๕.๒.๒ ขAอเสนอการใชAโครงข=ายโทรคมนาคมของบริษัท ชินาทรัพย6 จํากัด : ชท.   
    ๕.๒.๓ สัญญาการใชAโครงข=ายโทรคมนาคม ระหว=างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
      และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) : ชท.  
    ๕.๒.๔ สัญญาการใชAโครงข=ายโทรคมนาคม เสAนทาง สฟ.ตาก๑ – สฟ.แม=สอด ระหว=างการไฟฟJา 
      ฝ�ายผลิตแห=งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท.  
    ๕.๒.๕ สัญญาใชAโครงข=ายโทรคมนาคมเพ่ือใหAบริการโทรศัพท6เคลื่อนท่ีภายในโครงการ 
      ระบบรถไฟฟJามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว=างบริษัท ทางด=วนและรถไฟฟJา 
      กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ6 ไวร6เลส เน็ทเวอร6ค จํากัด  
      (๙๐๐ MHz) : ชท.  
 
 
 
 



 
 
 
    ๕.๒.๖ สัญญาใชAโครงข=ายโทรคมนาคมเพ่ือใหAบริการโทรศัพท6เคลื่อนท่ีภายในโครงการ 
      ระบบรถไฟฟJามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว=างบริษัท ทางด=วนและรถไฟฟJา 
      กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ6 ไวร6เลส เน็ทเวอร6ค จํากัด  
      (๒๑๐๐ MHz) : ชท.  
    ๕.๒.๗ การคืนเลขหมายโทรศัพท6สําหรับบริการโทรศัพท6เคลื่อนท่ีแบบไม=เต็มกลุ=ม 
      กรณีเป>นกลุ=มเลขหมายท่ีมีผูAใชAบริการ ของบริษัท เดอะไวท6สเปซ จํากัด : จท.  
    ๕.๒.๘ บริษัท ทรู อินเทอร6เน็ต คอร6ปอเรชั่น จํากัด ขอส=งคืนเลขหมายโทรศัพท6 
      สําหรับบริการโทรศัพท6ประจําท่ี : จท.  
    ๕.๒.๙ บริษัท เซ็นคอร6ปอเรชั่นกรุbป จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
      โทรศัพท6แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๗๖ พรAอมท้ังขอใหAบริษัทย=อย ไดAแก= 
      บริษัท เซ็นเรสเตอร6รองโฮลด้ิง จํากัด บริษัท กิวกริลกรุbป จํากัด บริษัท โตเกียว 
      คอนเซปท6 จํากัด และบริษัท เซ็น แอนด6 สไปซ่ี จํากัด ใชAเลขหมายโทรศัพท6 
      แบบสั้น ๔ หลัก ร=วมกัน : จท.  
    ๕.๒.๑๐ บริษัท ดาตAา ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด โตAแยAงคําสั่งและขอใหAเพิกถอน 
      มติการประชุม กสทช. : ปท.๑  
    ๕.๒.๑๑ บริษัท อีซ่ี เน็ต (ไทยแลนด6) จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
      แบบท่ีสาม : ปท.๑  
    ๕.๒.๑๒ สถาบันไฟฟJาและอิเล็กทรอนิกส6 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สฟอ.) ขอเพ่ิมเติม 
      ขอบข=ายใบอนุญาตใหAจัดต้ังหน=วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ6 : ทท. 
    ๕.๒.๑๓ (ร=าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการประจําท่ี จํานวน ๙ ฉบับ : คภ. 
   ๕.๒.๑๔ แผนการจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 
     ของประเทศไทย : วท., คภ. 
    ๕.๒.๑๕ การทบทวนการกําหนดนิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคม 
       ท่ีเก่ียวขAอง : วท.   
    ๕.๒.๑๖ ขAอเสนอการใชAโครงข=ายโทรคมนาคมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
       (มหาชน) : ชท.  
  ๕.๒.๑๗ สัญญาการใชAโครงข=ายโทรคมนาคมเสAนทาง สฟ.ตาก๑- สฟ.แม=สอด 
    ระหว=างการไฟฟJาฝ�ายผลิตแห=งประเทศไทย และบริษัท ทีโอที จํากัด 
    (มหาชน) : ชท.  
  ๕.๒.๑๘ สัญญาแกAไขสัญญาการใชAโครงข=ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒ เสAนทาง สฟ.ตาก๑- 
    สฟ.แม=สอด ระหว=างการไฟฟJาฝ�ายผลิตแห=งประเทศไทย และบริษัท ทีโอที 
    จํากัด (มหาชน) : ชท.  
   ๕.๒.๑๙  สัญญาใชAโครงข=ายโทรคมนาคมเพ่ือใหAบริการโทรศัพท6เคลื่อนท่ีภายใน 
     โครงการระบบรถไฟฟJามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว=างบริษัท 
     ทางด=วนและรถไฟฟJากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ6 
     ไวร6เลส เน็ทเวอร6ค จํากัด (๑๘๐๐ MHz) : ชท.  
   ๕.๒.๒๐ บริษัท แอ็คเคAาน6 แชนเนล จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
     โทรศัพท6แบบสั้น ๔ หลัก : จท.  
 
 
 
 



 
 
 
   ๕.๒.๒๑ สถาบันวิจัยดาราศาสตร6แห=งชาติ (องค6การมหาชน) ขอรับจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม= 
     เพ่ือใชAในโครงการพัฒนาเครือข=ายดาราศาสตร6วิทยุและยีออเดซ่ี  
     (Radio Astronomy Network and Geodesy for Development) : คท. 
   ๕.๒.๒๒ บริษัท แอดวานซ6 ไวร6เลส เน็ทเวอร6ค จํากัด ขอเพ่ิมจุดเชื่อมต=อวงจร 
     ระหว=างประเทศ จํานวน ๘ จุด ภายใตAใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
     แบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๑/๐๐๓ : ปท.๑  
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร=วมทางเทคนิคว=าดAวยการประสานและ 
       จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) ครั้งท่ี ๘ 
       ในประเด็นดAานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน6 กิจการโทรคมนาคม 
       และกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คณะกรรมการร=วมทางเทคนิคฯ, คภ. 
    ๕.๓.๒ (ร=าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม=บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ....)  
       : กสท., กทค., คณะทํางานจัดทําแผนแม=บทฯ, คภ. 
    ๕.๓.๓ การขอปรับกิจกรรมการดําเนินงานเงินอุดหนุนโครงการท่ีหลบภัยและศูนย6เรียนรูA 
       และวิจัยสึนามิและภัยธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจAาอยู=หัวในวโรกาส 
       ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และโครงการพัฒนาเครือข=ายสารสนเทศ 
       เพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ไปสู=โรงเรียนไกลกังวลและโรงเรยีนราชประชานุเคราะห6 
       ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ=านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ6 : กบ.  
    ๕.๓.๔ ร=างระเบียบ กสทช. ว=าดAวยการจ=ายเงินค=ารับรอง พ.ศ. .... : นย.  
    ๕.๓.๕ การปรับปรุงแกAไขระเบียบ กสทช. ท่ีเก่ียวขAองเพ่ือรองรับใหAพนักงาน 
       ซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบป:บริบูรณ6สามารถปฏิบัติงานต=อ : นย.  
    ๕.๓.๖ ร=างโครงสรAางสํานักงาน กสทช. : บย. 

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


