
            ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๖๐
วนัพุธท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ

รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ : คท.
๔.๒ รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ : วส.
๔.๓ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 

ฉบับที่ ๘/๒๕๖๐ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ปท.๒ 
๔.๔ การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศพัท์แบบสั้น ๔ หลัก (กรณจีัดสรรเร่งด่วน) 

หมายเลข ๑๕๑๐ และหมายเลข ๑๕๑๑ ให้แก่ กองกจิการในพระองค์ ๙๐๔ 
สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ : จท.

๔.๕ การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาตของ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์  
บรอดคาสติง้ จำกดั : ปส.๒

๔.๖ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จำกัด ยกเว้นค่าบริการจำนวน ๔,๔๙๑ บาท 
ที่ถูกเรียกเก็บหลังจากการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ (เลขที่ ๗๔/๒๕๖๐) : บส.

๔.๗ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด คืนเงินค่ามัดจำอุปกรณ์จำนวน
๖,๐๐๐ บาท พร้อมคา่แพ็กเกจจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท ท่ีได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
(เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๐) : บส.  

๔.๘ งบการเงินของสำนักงาน กสทช. สำหรับงวดไตรมาส ๓ ส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน
 ๒๕๖๐ : ลย. 

๔.๙ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑ 

๔.๑๐ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจำ กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกจิ) 
ประจำเดอืนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ : กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ฯ

๔.๑๑ แนวปฏิบัติการออกอากาศช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เพิ่มเติม : ปส.๒



๔.๑๒ ข้อร้องเรียน  กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงมายฮาร์ท เรดิโอ คล่ืนความถ่ี ๑๐๐.๐๐ MHz
อ.เมือง จ. สงขลา (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่ออกอากาศการถ่ายทอดสด
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกศุล ภายหลังการพระราชพธิีทรงบำเพ็ญพระราช
กุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) : ผส.

๔.๑๓ ข้อร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “ เจาะประเด็นข่าวเด่น ช่อง 8” ทางช่อง
 รายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจติอล ช่อง 8 (ช่อง ๒๗) อาจมีเน้ือหาไม่
 เหมาะสม : ผส.

ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา
๕.๑   เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ การพิจารณาคำขอต่ออายุการทดลองประกอบกจิการ ประเภทกิจการ

บริการสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๖๑๔) : ปส.๑

๕.๑.๒ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ กรณี สถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนคนรักบ้านเกิด พีพีเจ สเตช่ัน ดำเนินการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง
ภายหลังระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการสิ้นสดุลง : ปส.๑

๕.๑.๓ การพิจารณาแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นแบบคำขอทดลองประกอบ
กิจการของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทาน ภายหลังอายุใบอนุญาต
สิ้นสุดลง : ปส.๑ 

๕.๑.๔ การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไดร้ับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑

๕.๑.๕ แนวปฏิบัติในการนำส่งรายงานผลการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี
ทดลองประกอบกิจการสำหรับการตอ่อายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง : ปส.๑ 

๕.๑.๖ การแจ้งเปล่ียนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย
จำกัด : ปส.๒ 

๕.๑.๗ การอนุญาตให้บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกดั ประกอบกจิการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
ZEE NUNG (ซีหนัง) : ปส.๒

๕.๑.๘ การอนุญาตให้บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จำกัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ JKN DRAMAX
: ปส.๒

๕.๑.๙ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี 
ช่องรายการ Life Inspired : ปส.๒ 

๕.๑.๑๐ ขอแก้ไขข้อมูลทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช.
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกจิการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. : ทส. 

๕.๑.๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ขอยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่ให้บรกิารของสถานี
สังขละบุรี : จส.



๕.๑.๑๒ การออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายก่อนได้รับคำสั่ง
เตือนทางปกครองของ สถานีวิทยุกระจายเสียง สัมพันธ์ทุ่งครุ ระบบเอฟเอ็ม 
คลื่นความถ่ี FM ๙๖.๒๕ MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกดั ธัญเพิ่มสริิ : บส.

๕.๑.๑๓ ร้องเรียน กรณี ขอให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กรณีเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูใ้ช้บริการ (เลขที่ ๖๖/๒๕๖๐) : บส.

๕.๑.๑๔ ร้องเรียน กรณี ขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด คืนเงินค่ากล่องรับ
สัญญาณดาวเทียมจำนวน ๑,๔๙๐ บาท พร้อมทั้งขอเงินชดเชยกรณี
ที่ไม่สามารถรับชมช่องรายการโทรทศัน์ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม
ให้กับผูร้้องเรียนด้วย (เลขที่ ๔๒๒/๒๕๕๙) : บส.

๕.๑.๑๕ ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “บรรจงชงข่าว” เมื่อวันศุกร์ที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ช่องเวริ์คพอยท์ ทวีี (ช่อง ๒๓) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๑๖ การอนุญาตให้บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จำนวน ๒ ช่อง
รายการ : ปส.๒

๕.๑.๑๗ การอนุญาตให้มูลนิธิธรรมะบันดาลใจ ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์
ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ ธรรมะบันดาลใจ : ปส.๒

๕.๑.๑๘ การอนุญาตให้บริษัท เดโมเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ประกอบกิจการเพ่ือให้
บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 24 TV
(ย่ีสิบส่ี ทีวี) : ปส.๒

๕.๑.๑๙ การอนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบกจิการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ
สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
(MCUTV) : ปส.๒ 

๕.๑.๒๐ การอนุญาตให้เทศบาลนครแม่สอดประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถ่ี : ปส.๓

๕.๑.๒๑ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกจิการที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี 
จำนวน ๔ ราย : ปส.๓ 

๕.๑.๒๒ การเพิ่มเตมิเขตพ้ืนที่การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ของบริษัท ดิจิตอลเคเบิล เพชรบูรณ์ จำกัด : ปส.๓

๕.๑.๒๓ การขอลดเขตพ้ืนที่การให้บริการสำหรับการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับ
กิจการที่ไม่ใชค้ลื่นความถ่ี จำนวน ๒ ราย : ปส.๓ 

๕.๑.๒๔ การผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรอืรับตดิตั้งกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซ่ึงติดตั้งในเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์พร้อม
การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต (Smart TV) ที่มีคุณสมบัตติามมาตรา ๗๐
แห่งพระราชบัญญัตกิารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ : มส., รส.



๕.๑.๒๕ ข้อร้องเรียน กรณกีารตรวจสอบพบการออกอากาศรายการแนะนำสินค้า
“เคร่ืองเล่นเพลงมนต์เพลงลูกทุ่งยุคกลาง” เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง Nation TV
(ช่อง ๒๒) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๒๖ ข้อร้องเรียน กรณกีารตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ต้นเรื่อง
กับศุภโชค โอภาสะคุณ” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจติอล ช่อง สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ (ช่อง ๑๙) เมื่อวันอาทติย์ที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๒๗ ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “สนธิญาณ 
ฟันธงตรงประเด็น” ตอน “พระราชาแห่งพระราชาทั้งปวง” เมื่อวันเสาร์ที่
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล
ช่อง สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ (ช่อง ๑๙) มีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๒๘ ร้องเรียน กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการ
แพ๊กเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMM Z : บส.

๕.๑.๒๙ ร้องเรียน กรณียกเลิกใช้บริการสุขคูณสาม ของบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จำกัด
แล้วเรียกเก็บค่าบริการ (เลขที่ ๘๑/๒๕๖๐) : บส.

๕.๑.๓๐ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด คืนเงินยกเลิกการเป็น
สมาชิกค่ากล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ดาวเทียมทรูวิชั่นส์ ล่าชา้ 
(เลขที่ ๘๔/๒๕๖๐) : บส.

๕.๑.๓๑ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด คืนเงินค่ามัดจำอุปกรณ์
จำนวน ๒,๕๐๐ บาท (เลขที่ ๗๘/๒๕๖๐) : บส.

๕.๑.๓๒ ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ยกเลิกการใช้บรกิารกล่อง
รับสัญญาณดาวเทียมพร้อมยกเว้นค่าบริการ จำนวน ๗๐ บาท และคืนเงิน
๓๘๕.๒๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ที่ถูกเรียกเก็บจากค่าอุปกรณ์รายปี
ที่ได้ชำระไปแล้ว กรณีไม่สามารถรับชมช่องรายการโทรทศัน์ได้ 
(เลขที่ ๗๕/๒๕๖๐) : บส. 

๕.๑.๓๓ ร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถี่
FM ๘๙.๗๕ MHz ออกอากาศโฆษณาผลติภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อเมกามารีน
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง (เลขที่ ๔๕๒/๒๕๕๙) : บส.

๕.๑.๓๔ การแจ้งผูร้ับใบอนุญาตห้ามโฆษณากระทะยี่ห้อ โคเรียคิง รุ่น Gold series 
และรุ ่น Diamond series ตามคำสั ่งคณะกรรมการขายตรงและ
ตลาดแบบตรง : บส.

๕.๒  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด้านกิจการโทรคมนาคม
๕.๒.๑ การสิ้นสุดการอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตที่ไม่มโีครงข่ายเป็นของตนเอง

จำนวน ๘ ราย : ปท.๒  
๕.๒.๒ การขอเพ่ิมบริการขายต่อบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (IIG Service)

ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง ของ บริษัท คัมพาน่า
ทาโร่ จำกัด : ปท.๒

๕.๒.๓ การขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที่สอง ท่ีไม่มีโครงข่าย
เป็นของตนเอง ของบริษัท โมบาย ทรานสปอนเดอร์ เซอร์วิส จำกัด : ปท.๒

๕.๒.๔ การขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที่สอง ท่ีไม่มีโครงข่าย
เป็นของตนเอง ของบริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : ปท.๒



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

๕.๒.๖ การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ : จท.

๕.๒.๗ เกณฑ์การพิจารณากำหนดอัตราการลดค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก สำหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความรู้ของประชาชน : นท., จท.

๕.๒.๘ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ด้านโทรคมนาคม : มท.

๕.๒.๙ ข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์
จำกัด (มหาชน) : ชท.

๕.๒.๑๐ การรับรองให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย : คท. 

๕.๒.๑๑ รา่งประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz 
: คณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตฯ, วท.

                                     ๕.๒.๑๒ รา่งประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐ – ๘๙๕ MHz/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz 
รา่งประกาศ กสทช. เรือ่ง แผนความถ่ีวิทยกุิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
 (International Mobile Telecommunications-IMT) ย่านความถ่ี ๘๒๔ – 
๘๓๙/๘๖๙ – ๘๘๔ เมกะเฮิรตซ์ และรา่งประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ี
วิทยกุิจการเคลื่อนที่ ยา่นความถ่ี ๘๘๕ – ๘๙๕/๙๓๐ – ๙๔๐ เมกะเฮิรตซ์
 : คณะทำงานจดัทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตฯ, วท.

๕.๒.๑๓ การกำหนดท่าทีเบ้ืองต้นสำหรับการประชุมคณะกรรมการรว่มทางเทคนิค
ว่าด้วยการประสานและจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย
 (JTC) คร้ังท่ี ๓๒ ในประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม
 : คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฯ, คภ.

                    ๕.๒.๑๔ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิควา่ดว้ยการประสาน
และจัดสรรความถ่ีวทิยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งที่ ๘ 
ในประเด็นด้านกจิการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : 
คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฯ, คภ.

๕.๒.๑๕ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับ
การใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จำนวน ๓ ฉบับ และแนวทาง
การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : คภ., ทท., คท., ปท.๑., ปท.๒

๕.๒.๑๖ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์
วธิีการ และเงื่อนไขการออกเครื่องหมายการไดร้ับการตรวจสอบ และรับรอง
มาตรฐานเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ : ทท., นท., มท., คท.

                                     ๕.๒.๑๗ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการใช้คล่ืนความถ่ี ๑.๖-๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ์ 
สำหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถ่ีกว้างย่ิงยวด (Ultra-wideband)
จำนวน ๒ ฉบับ : คภ., ทท., คท.

๕.๒.๑๘ ปรับปรุงประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยคุมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถ่ี (Synthesizer) สำหรับหน่วยงานของรัฐ : คท.



๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
๕.๓.๑ โครงการจัดหาเครื ่องมือตรวจสอบการใช้ความถี ่ว ิทยุระบบอัตโนมัติ 

จำนวน ๑๕ ชดุ : ผภ., พย.
๕.๓.๒ การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพจิารณาปรับปรุงระเบียบ

การบริหารงานภายในของสำนักงาน กสทช. : นย.
๕.๓.๓  การพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย โครงการ “ผ่าตัดหมอนรอง

       กระดูกสันหลัง เพ่ือพระภิกษุนักบวชในศาสนาต่าง  ๆและผู้ยากไร้” เฉลิมพระเกียรติฯ 
      : ยย., กบ.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ


