
 
   ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห.องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
      และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ : คท. 
 ๔.๒ รายงานผลการดําเนินการไกล5เกลี่ยข.อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม  
   ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ : รท.  
 ๔.๓ รายงานการปฎิบัติตามแนวปฎิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร.องเรียนของ 
   ผู.รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน;ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ 
   ระดับชาติ : บส. 
 ๔.๔ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู.กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ 
   กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน; ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : คส.  
 ๔.๕ การแจ.งเปลี่ยนแปลงข.อมูลผู.ได.รับอนุญาตของบริษัท เจีย เจีย มีเดีย จํากัด  
   ช5องรายการ Living Mall : ปส.๒  
 ๔.๖ สรุปผลการเข.าร5วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงร5วมกัน (Letter of Intent) ระหว5าง 
   สํานักงาน กสทช. และหน5วยงานกํากับดูแลโทรคมนาคมของประเทศอินเดีย : ปบ., คภ. 
 ๔.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ.ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน;)  
   ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ : กสทช.รศ.ประเสริฐฯ 
 ๔.๘ การต5ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว5างวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน  
   ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑  
 ๔.๙ การต5ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว5างวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑                  

ถึงวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
  ๔.๑๐ การแจ.งเปลี่ยนแปลงข.อมูลกรรมการผู.มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท แบงคอก 
   บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด : ปส.๒  
 ๔.๑๑ ร.องเรียนกรณีขอให.บริษัท ทรู วิชั่นส; กรุXป จํากัด ยกเว.นค5าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ 
                                     หลังจากยกเลิกการใช.บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๕๖/๒๕๖๑) : บส. 
 ๔.๑๒ ร.องเรียนกรณีขอให.บริษัท ทรู วิชั่นส; กรุXป จํากัด ยกเว.นค5าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ 
                                     หลังจากยกเลิกการใช.บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๖๒/๒๕๖๑) : บส. 
 



ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ (ร5าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ;และวิธีการอนุญาตให.ผลิต นําเข.า 
       จําหน5ายหรือมีไว.เพ่ือจําหน5าย หรือรับติดต้ัง เครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ; 
       ท่ีสามารถใช.รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง 
       หรือกิจการโทรทัศน;แบบบอกรับเป[นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๒) : มส., นส., ปส.๓ 
    ๕.๑.๒ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําป] ๒๕๖๒ จํานวน ๑๐ หน5วยงาน : ปส.๑ 
    ๕.๑.๓ การอนุญาตให.บริษัท เดอะ คอร;เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ประกอบกิจการ 
       เพ่ือให.บริการโทรทัศน;ท่ีไม5ใช.คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช5องรายการ 
       สถานีโทรทัศน; เจเจ แชนแนล : ปส.๒ 
    ๕.๑.๔ การอนุญาตให.บริษัท จี บรอดคาสท; จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ 
       โครงข5ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน;ท่ีไม5ใช.คลื่นความถ่ี ระดับชาติ : ปส.๓ 
    ๕.๑.๕ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน; เพ่ือให.บริการ 
       โครงข5ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน;ท่ีไม5ใช.คลื่นความถ่ี ระดับท.องถ่ิน 
       ของห.างหุ.นส5วนจํากัด หนองบัวลําภูเคเบ้ิลทีวี : ปส.๓ 
    ๕.๑.๖ การเพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให.บริการโครงข5ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน; 
       ของบริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร;ค จํากัด : ปส.๓ 
    ๕.๑.๗ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คนลูกทุ5ง คลื่นความถ่ี FM ๙๒.๐๐ MHz 
       จังหวัดสกลนคร โดยห.างหุ.นส5วนจํากัด ธัญนันท;ธุรกิจ โฆษณาผลิตภัณฑ; 
       สุขภาพท่ีเข.าข5ายการกระทําท่ีเป[นการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศน; : บส.   
    ๕.๑.๘ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ถนอมทรัพย; เรดิโอ คลื่นความถ่ี FM ๘๘.๕๐ MHz 
       จังหวัดชุมพร โดยห.างหุ.นส5วนจํากัด ถนอมทรัพย;เรดิโอ โฆษณาผลิตภัณฑ;สุขภาพ 
       ท่ีเข.าข5ายการกระทําท่ีเป[นการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศน; : บส.   
    ๕.๑.๙ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง สวี เรดิโอ คลื่นความถ่ี FM ๘๙.๕๐ MHz 
       จังหวัดชุมพร โดยห.างหุ.นส5วนจํากัด สวีเรดิโอ โฆษณาผลิตภัณฑ;สุขภาพ 
       ท่ีเข.าข5ายการกระทําท่ีเป[นการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศน; : บส.   
    ๕.๑.๑๐ กรณีบริษัท ทริปเปcdลพี คอนเวอเจ.นซ; จํากัด ช5องรายการ STAR K โฆษณา 
       ผลิตภัณฑ;เสริมอาหาร ท่ีเข.าข5ายการกระทําท่ีเป[นการเอาเปรียบผู.บริโภค 
       ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน; : บส.  
    ๕.๑.๑๑  ร.องเรียนกรณีขอให.สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ;สุขภาพ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน;ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช5อง Amarin TV HD 
รายการปากลําโพง (บริษัท อมรินทร; เทเลวิชั่นส; จํากัด) มีการโฆษณาอวดอ.าง
สรรพคุณเกินจริง ซ่ึงอาจเข.าข5ายการกระทําท่ีเป[นการเอาเปรียบผู.บริโภค (เลขท่ี 
๓๐/๒๕๖๑) : บส. 

    ๕.๑.๑๒  ร.องเรียนกรณีขอให.สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ;สุขภาพ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน;ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช5อง 8 รายการ 1781 
Shopping (บริษัท อาร;.เอส. เทเลวิชั่น จํากัด) อันอาจเข.าข5ายการกระทําท่ีเป[นการ
เอาเปรียบผู.บริโภค (เลขท่ี ๒๗/๒๕๖๑, ๒๘/๒๕๖๑, ๒๙/๒๕๖๑) : บส.  

    ๕.๑.๑๓  การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๒๖๓/๒๕๖๑ ระหว5างบริษัท อาร;เอส จํากัด 
(มหาชน) กับ สํานักงาน กสทช. (ผู.ถูกฟsองคดีท่ี ๑)  และ กสทช.  (ผู.ถูกฟsองคดีท่ี 
๒) : มส. 



   
   ๕.๑.๑๔ การต5ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู.ทดลอง 
       ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได.รับใบอนุญาตมากกว5า  
       ๑ สถานีข้ึนไป (ข.อมูล ณ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑) : ปส.๑ 
   ๕.๑.๑๕ พิจารณาคําร.องขอยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายหลังอายุ 
                                                 ใบอนุญาตสิ้นสุดลงเกินกว5า ๖ เดือน ของห.างหุ.นส5วนจํากัด รุ5งเพชร จันทบุรี               
                                                 สถานีอาสาระวังภัย รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๓๖๐ : ปส.๑ 
   ๕.๑.๑๖ การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง                           
                                                 ของห.างหุ.นส5วนจํากัดเสียงคนพิทักษ; สถานีเสียงคนพิทักษ; (รหัสสถานี     
                                                 ๐๗๕๒๐๑๓๔) : ปส.๑ 
   ๕.๑.๑๗ การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตใช.คลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองส5งสัญญาณ 
       โทรทัศน;ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional Content) 
       ของกรมประชาสัมพันธ; : ปส.๒  
   ๕.๑.๑๘ การอนุญาตให.มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ 
       โทรทัศน;ท่ีไม5ใช.คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช5องรายการ DDTV ดีดีทีวี : ปส.๒ 
   ๕.๑.๑๙ การอนุมัติผังรายการ ประจําป] ๒๕๖๒ ของผู.ได.รับอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือ 
       ให.บริการโทรทัศน;ท่ีไม5ใช.คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก : ปส.๒  
   ๕.๑.๒๐ ข.อเสนอแนะแนวทางการอนุญาตให.บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน; 
       ของบริษัท ทรู วิชั่นส; กรุXป จํากัด : ปส.๒  
   ๕.๑.๒๑ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน; เพ่ือให.บริการ 
       โทรทัศน;สําหรับกิจการท่ีไม5ใช.คลื่นความถ่ี ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด  
       ช5องรายการ O Shopping : ปส.๒  
   ๕.๑.๒๒ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน; เพ่ือให.บริการ 
       โทรทัศน;สําหรับกิจการท่ีไม5ใช.คลื่นความถ่ี ของบริษัท ทรู วิชั่นส; กรุXป จํากัด  
       จํานวน ๔ ช5องรายการ  : ปส.๒ 
   ๕.๑.๒๓ (ร5าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ; วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกคืนคลื่น         
                                                 ความถ่ีย5าน ๗๐๐ MHz มาตรการทดแทน ชดใช. หรือจ5ายค5าตอบแทน      
                                                 และหลักเกณฑ;และวิธีการอนุญาตให.ใช.คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม     
                                                 ย5าน ๗๐๐ MHz : ปส.๒ 
   ๕.๑.๒๔ การดําเนินการตามแผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน;ภาคพ้ืนดินในระบบ 
       ดิจิตอล กรณีการออกอากาศช5องความถ่ีวิทยุของสถานีเสริมเชียงม5วน : ทส.  
   ๕.๑.๒๕ การเข.าร5วมเป[นหน5วยงานสนับสนุนการจัดงาน InfoComm Southeast Asia          

2019 (IFSEA2019) : ทส. 
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ (ร5าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดและกํากับดูแลโครงสร.างอัตรา 
       ค5าบริการโทรศัพท;เคลื่อนท่ีภายในประเทศ : คณะทํางานเพ่ือการจัดทําหลักเกณฑ; 
       การกํากับดูแลฯ, นท. 
    ๕.๒.๒ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลา 
       การนําส5งรายงานจํานวนเงินรายได. ค5าใช.จ5าย และดอกผลในช5วงระยะเวลา 
       คุ.มครองผู.ใช.บริการ : คณะทํางานตรวจสอบเงินรายได.ฯ, นท. 
    ๕.๒.๓ การพิจารณาข.อเสนอการขายส5งบริการโทรศัพท;เคลื่อนท่ีแบบโครงข5ายเสมือน 
       ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท; 
       เคลื่อนท่ีแบบโครงข5ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท.  
 



    ๕.๒.๔ การพิจารณาบันทึกความเข.าใจการให.บริการโทรศัพท;เคลื่อนท่ีแบบโครงข5าย 
       เสมือนระหว5างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท เดอะ ไวท;สเปซ จํากัด 
       และระหว5างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ดาต.า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น 
       จํากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท;เคลื่อนท่ีแบบโครงข5ายเสมือน 
       พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท.   
    ๕.๒.๕ การพิจารณาความผิดของบริษัท บ.านอําเภอ จอมเทียน เคเบ้ิล ทีวี เอ็กซ;เพรส จํากัด 
       ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท., ปท.๒ 
    ๕.๒.๖ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
       โทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑ 
    ๕.๒.๗ (ร5าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับการใช.งานเชื่อมโยงสัญญาณ 
       ระหว5างห.องส5งกับเครื่องส5งวิทยุกระจายเสียง (Studio-Transmitter Link)  
       ย5านความถ่ี ๓๐๐-๓๒๐.๑ เมกะเฮิรตซ; : คภ. 
    ๕.๒.๘ ข.อเสนอการใช.โครงข5ายโทรคมนาคม ฉบับปรับปรุง ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต  
       จํากัด : ชท. 
    ๕.๒.๙ แนวทางการวางท5อร.อยสายใต.ดินในพ้ืนท่ีองค;กรปกครองส5วนท.องถ่ิน : วท. 
    ๕.๒.๑๐ บริษัท ซีอาร;ซี ไทวัสดุ จํากัด ขอเพ่ิมวัตถุประสงค;การใช.งานเลขหมายโทรศัพท; 
       แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๐๘ : จท. 
    ๕.๒.๑๑ บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท;แบบสั้น 
       ๔ หลัก : จท.  
    ๕.๒.๑๒ บริษัท นาโนนีเซีย จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท;แบบสั้น ๔ หลัก : จท. 
    ๕.๒.๑๓ การคืนเลขหมายโทรศัพท;แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๘๗ ของบริษัท  
       เอเชียประกันภัย ๑๙๕๐ จํากัด (มหาชน) : จท.  
    ๕.๒.๑๔ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ขอส5งคืนเลขหมาย 
       โทรศัพท;สําหรับบริการโทรศัพท;เคลื่อนท่ีแบบไม5เต็มกลุ5มกรณีเป[นกลุ5มเลขหมาย 
       ท่ีมีผู.ใช.บริการ ตามมาตรการคุ.มครองผู.ใช.บริการเป[นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด 
       การอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให.บริการโทรศัพท;เคลื่อนท่ี : จท.   
    ๕.๒.๑๕ การส5งคืนกลุ5มเลขหมายโทรศัพท;สําหรับบริการโทรศัพท;เคลื่อนท่ีท่ีเป[นเลขหมาย 
       สวยของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และการจัดสรร 
       กลุ5มเลขหมายโทรศัพท;สําหรับบริการโทรศัพท;เคลื่อนท่ีท่ีเป[นเลขหมายสวย 
       ให.กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : จท.  
   ๕.๒.๑๖ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม5มีโครงข5าย 
       เป[นของตนเอง ของบริษัท ท็อป จีพีเอส เซอร;วิส จํากัด : ปท.๒  
    ๕.๒.๑๗ บริษัท ดีแทค บรอดแบนด; จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตการให.บริการอินเทอร;เน็ต  
       แบบท่ีหนึ่ง : ปท.๒ 
    ๕.๒.๑๘ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม5มีโครงข5าย 
       เป[นของตนเอง ของบริษัท โชตชวเลิศ จํากัด : ปท.๒ 
    ๕.๒.๑๙ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม5มีโครงข5าย 
       เป[นของตนเอง ของบริษัท เอเอส แท็กซ่ี จํากัด : ปท.๒   
    ๕.๒.๒๐ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกบริการภายใต.ใบอนุญาต                     
                                                 การให.บริการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง : ปท.๒ 
    ๕.๒.๒๑ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม5มีโครงข5ายเป[น      
                                                 ของตนเอง ของบริษัท ไออาร;ไอพี จํากัด : ปท.๒ 
 
 
 



    ๕.๒.๒๒ รายงานและพิจารณาการอุทธรณ;คําพิพากษาคดีผ.องเพิกถอนมติท่ีประชุม กทค.      
                                                 ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๘ ท่ีเห็นชอบให.ผู.รับใบอนุญาตแบบท่ีสองท่ีมีโครงข5ายโทรคมนาคม    
                                                 เป[นของตนเอง และแบบท่ีสาม จัดสรรเงินรายได.เข.ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ    
                                                 กระจายเสียง กิจการโทรทัศน; และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน;สาธารณะ     
                                                 จํานวน ๑๐ คดี : มท., ถท.      
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ ร5างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน;  
       และกิจการโทรคมนาคมแห5งชาติ ว5าด.วยค5าใช.จ5ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
       พ.ศ. .... : นย.  
    ๕.๓.๒ การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน; 
       และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน;สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ 
       ประจําป] ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๖ : โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
      ของโครงการเน็ตประชารัฐและการจัดให.มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง 
      และบริการเพ่ือสังคม : ทบ.  
    ๕.๓.๓ การสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือช5วยเหลือผู.ประสบวาตภัยใต.ของสํานักงานปลัด    
                                                 สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท : กบ. 
 
 ๕.๔  เร่ืองค.างการพิจารณา 
    ๕.๔.๑ การพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดําเนินการ  
       โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและ 
       โทรทัศน;ระดับภูมิภาค : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ., ยย. 

 ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


