
 
 
 

 
       ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี ๒๒ ตุลาคม 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 ๑๗/๒๕๖๒ วันศุกร�ท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๒ วันศุกร�ท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒  

ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเพ่ือทราบ 
  ๔.๑  รายงานผลการปฏิบัติหน*าท่ีของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร*างศูนย� 
   การเรียนรู*ของสํานักงาน กสทช. ระหว1างเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
   : คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ, วย.  
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
        และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒ : ทท., ดท., มท. 
 ๔.๓  รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู*กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ 
    กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ : คส.  
 ๔.๔  การต1ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข*อมูล ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน 
    ๒๕๖๒ : ปส.๑  
 ๔.๕  การเปลี่ยนแปลงผู*อํานวยการสถานีของผู*ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑  
 ๔.๖  สรุปผลการเข*าร1วมประชุมทางวิชาการเก่ียวกับการโยกย*ายคลื่นความถ่ี ๗๐๐ MHz 
    ของกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ือรองรับระบบ ๔G/๕G และ 
    เยี่ยมชมสถานีส1งสัญญาณโทรทัศน� ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร : ทบ.  
  ๔.๗  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ�นันท�) 

     ไตรมาสท่ี ๓ ประจําปK ๒๕๖๒ : กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ 
 ๔.๘  รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๒ ปK ๒๕๖๒ : วท.  
 ๔.๙  รายงานการมอบอํานาจช1วงให*ดําเนินคดีต1อศาลปกครองในด*านกิจการโทรคมนาคมแทน 
    กสทช. ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒ : มท.  
 ๔.๑๐  รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม1มีโครงข1ายเปLนของตนเอง 
    ฉบับท่ี ๘/๒๕๖๒ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ : ปท.๒  
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ พิจารณาคําร*องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ 
       วิทยุกระจายเสียงของห*างหุ*นส1วนจํากัด ประสพ ๒๐๑๓ มีเดีย สถานี PS เรดิโอ 
       (เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเชื้อเพลิง) รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๔๖ : ปส.๑  
    ๕.๑.๒ แผนการดําเนินงานเพ่ือยกระดับมาตรฐานผู*รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 
       วิทยุกระจายเสียง : ปส.๑   
    ๕.๑.๓ การอนุญาตให*บริษัท นิว ทีเอ็ม จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให*บริการ 
       โทรทัศน�ท่ีไม1ใช*คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช1องรายการ 
       สถานีโทรทัศน� นิว ทีเอ็ม (NEW TM) : ปส.๒  
    ๕.๑.๔ บริษัท ทริปเปVล วี บรอดคาสท� จํากัด ขอแจ*งสิทธิเผยแพร1การถ1ายทอดสด 
       การแข1งขันฟุตบอล : ปส. 
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ นายวีรวิทย� ลิ้นทอง ร*องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปXญหา 
       เลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีถูกนําไปลงทะเบียนเปLนชื่อบุคคลอ่ืน : รท.   
    ๕.๒.๒ (ร1าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดและกํากับดูแลโครงสร*างอัตรา 
       ค1าบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีภายในประเทศ : คณะทํางานเพ่ือการจัดทํา 
       หลักเกณฑ�การกํากับดูแลฯ, นท.  
    ๕.๒.๓ บริษัท โครงข1ายระหว1างประเทศ และศูนย�ข*อมูลอินเทอร�เน็ต จํากัด  
       ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให*บริการอินเทอร�เน็ตเกตเวย�ระหว1างประเทศ 
       และบริการชุมสายอินเทอร�เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข1ายเปLนของตนเอง : ปท.๑ 
    ๕.๒.๔ บริษัท ล็อกซเล1ย�ไวร�เลส จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให*บริการ 
       วงจรเช1าส1วนบุคคลระหว1างประเทศ (IPLC) และโครงข1ายใยแก*วนําแสงแบบ 
       Dark Fiber ภายใต*ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑   
    ๕.๒.๕ บริษัท ราช โอแอนด�เอ็ม จํากัด ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให*บริการโทรคมนาคม 
       ภายใต*ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม : ปท.๑  
    ๕.๒.๖ ร1างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ  
       โทรคมนาคม : ปท.๒., ปท.๑  
    ๕.๒.๗ การขอต1ออายุใบอนุญาตการให*บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง และใบอนุญาต 
       ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท ทีที แอนด� ที ซับสไครเบอร� 
       เซอร�วิสเซส จํากัด บริษัท ทริปเปVลที โกลบอล เน็ท จํากัด และบริษัท แอมเน็กซ�  
       จํากัด : ปท.๒  
    ๕.๒.๘  การอุทธรณ�คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี ๒๓๔๕/๒๕๕๖ 
       คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๗๓๒/๒๕๖๒ ระหว1างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
       (ผู*ฟfองคดี) กับ กสทช. (ผู*ถูกฟfองคดีท่ี ๑) และ เลขาธิการ กสทช. (ผู*ถูกฟfองคดีท่ี ๒) 
       และคดีหมายเลขดําท่ี ๑๕๐๔/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๗๓๓/๒๕๖๒ 
       ระหว1างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ผู*ฟfองคดี) กับ กสทช. (ผู*ถูกฟfองคดี) : มท.  
 
 
 



 
 
 
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ การพิจารณาโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒  
      ประจําปK ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๗ ตามวตัถุประสงค�มาตรา ๕๒ (๑) : โครงการส1งเสริม 
      ความร1วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน�ระหว1างประเทศ : ทบ.  
    ๕.๓.๒ ขอทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๔ กันยายน 
      ๒๕๖๒ ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ เรื่อง รายงานการพิจารณาผลการปฏิบัติตาม 
      คําสั่งกรณีการโอนย*ายผู*ให*บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี กรณีการจัดส1งสําเนาสัญญา 
      ให*บริการทางอิเล็กทรอนิกส� : ปบ.   
    ๕.๓.๓  ผลการดําเนินการเรียกคืนคลืน่ความถ่ีท่ีไม1ได*ใช*ประโยชน� หรือใช*ประโยชน�ไม1คุ*มค1า 
       หรือนํามาใช*ประโยชน�ให*คุ*มค1ายิ่งข้ึน ย1าน ๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ� (เพ่ิมเติม)  
       : คณะทํางานเรียกคืนคลื่นความถ่ีฯ, คบ.  
    ๕.๓.๔  แนวทางดําเนินการเก่ียวกับข1ายงานดาวเทียม THAICOM-A3B และ THAICOM-G2K 
       ณ ตําแหน1งวงโคจร ๑๒๐ องศาตะวันออก ตามมาตรา ๑๓.๖ ของข*อบังคับวิทยุ : ดบ.  

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 

  
   

 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


