
  
 

        ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๒๐/๒๕๖๑ 
วันพุธท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 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 ๑๙/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
  ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
  ๒.๓ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ วันอาทิตย,ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑, 
 รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ วันอาทิตย,ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ  
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
  และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๑ : คท., ทท., มท., ดท. 
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติหน3าท่ีของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับ     
                                     การใช3และเชื่อมต=อโครงข=ายโทรคมนาคม ระหว=างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑ : ชท. 
 ๔.๓ รายงานคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี ๓๓๕/๒๕๕๗                                
                                คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๗๖๗/๒๕๖๑ ระหว=าง บริษัท ทีโอที จํากัด (หมาชน) (ผู3ฟEองคดี)          
                                     กับ กสทช. (ผู3ถูกฟEองคดี) : มท. 
 ๔.๔ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต=อตลาดท่ีเก่ียวข3องภายหลังการควบรวมกิจการ 
  ระหว=าง บริษัท ทร ูอินเทอร,เนต็ คอร,ปอเรชัน่ จาํกัด กับ บริษัท ทรูอินเทอร,เน็ต จาํกัด : วท.  
 ๔.๕ รายงานการประเมินผลการใช3จ=ายเงินและทรัพย,สินสํานักงานคณะกรรมการกิจการ 
  กระจายเสียง กิจการโทรทัศน, และกิจการโทรคมนาคมแห=งชาติสําหรับปH ๒๕๕๘ : ลย. 
 ๔.๖ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม=มีโครงข=ายเปIนของตนเอง 
  ฉบับท่ี ๗/๒๕๖๑ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ : ปท.๒  
 ๔.๗ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู3กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ 
  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน, ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : คส.   
 ๔.๘  การเปลี่ยนแปลงผู3อํานวยการสถานีของผู3ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง                           
                                     จํานวน ๔ สถานี : ปส.๑ 
 ๔.๙ รายงานผลการทดสอบการใช3งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให3เปลี่ยนแปลง 
  การใช3งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน ๒ สถานี) : ปส.๑  
 ๔.๑๐ การต=ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว=างวันท่ี ๑๒ กันยายน     
                                     ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 ๔.๑๑ การชําระค=าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปHของบริษัท ซันเทค มัลติมีเดีย เวิร,คกรุNป จํากัด      
                                     ช=องรายการ SUN : ปส.๒ 



 
 
 
 ๔.๑๒  กรมประชาสัมพันธ,แจ3งข3อมูลการให3บริการโครงข=ายโทรทัศน,ท่ีใช3คลื่นความถ่ี 
   ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : จส.  
 ๔.๑๓  องค,การกระจายเสียงและแพร=ภาพสาธารณะแห=งประเทศไทยแจ3งข3อมูลการให3บริการ 
   โครงข=ายโทรทัศน,ท่ีใช3คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : จส.  
 ๔.๑๔  การจัดทําความตกลงท่ีครอบคลุมและก3าวหน3าสําหรับหุ3นส=วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืน 
   แปซิฟSก (CPTPP) ในส=วนท่ีเก่ียวข3องกับภารกิจของ กสทช. : ตย.   
 ๔.๑๕   รายงานผลการดําเนินการไกล=เกลี่ยข3อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม  
   ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๑ : รท.  
  ๔.๑๖  การต=ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว=างวันท่ี ๒๖ กันยายน 
     ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑  
  ๔.๑๗  การแจ3งเปลี่ยนแปลงผู3อํานวยการสถานีของบริษัท อมรินทร, เทเลวิชั่น จํากัด  
    ช=องรายการ อมรินทร, ทีวี เอชดี (AMARIN TV HD) : ปส.๒ 
  ๔.๑๘ การแจ3งเปลี่ยนแปลงผู3อํานวยการสถานีของบริษัท สปริงนิวส, เทเลวิชั่น จํากัด 
    ช=องรายการ สถานีโทรทัศน, สปริงนิวส, : ปส.๒ 
  ๔.๑๙ สถิติเรื่องร3องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน, ต้ังแต= พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ถึงกันยายน ๒๕๖๑ : กส. 
  ๔.๒๐ คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๙๘๑/๒๕๕๘  
    (คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๘๕๐/๒๕๖๑) ระหว=างบริษัท เมเจอร, เทเลวิชั่น ไทย จํากัด 
    ผู3ฟEองคดีท่ี ๑ และ บริษัท บอยไทย จํากัด ผู3ฟEองคดีท่ี ๒ กับ กสทช. ผู3ถูกฟEองคดี : มส. 
  ๔.๒๑ คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี ๑๐๓๗/๒๕๕๗ (คดีหมายเลขแดงท่ี 
    ๒๐๓๓/๒๕๖๑) ระหว=าง กรมประชาสัมพันธ, ผู3ฟEองคดี กับ กสทช. ผู3ถูกฟEองคดี : มส.  
  ๔.๒๒ คําสั่งจําหน=ายคดีปกครอง หมายเลขดําท่ี ๓๒๔/๒๕๕๘ (หมายเลขแดงท่ี ๑๕๐/๒๕๖๑) 
    ระหว=าง ห3างหุ3นส=วนจํากัด ประสพ 2013 มีเดีย ผู3ฟEองคดี กับ สํานักงาน กสทช.  
    ผู3ถูกฟEองคดีท่ี ๑ และ กสทช. ผู3ถูกฟEองคดีท่ี ๒ : มส.  

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑  การพิจารณาคําร3องขอเปลี่ยนแปลงข3อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได3รับ 
      อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๓ สถานี) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๒ การพิจารณาคําร3องขอเปลี่ยนแปลงข3อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
      ท่ีได3รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
      (จํานวน ๑๔ สถานี) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๓ พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ 
      บริการทางธุรกิจ ของห3างหุ3นส=วนจํากัด 999 โปรโมชั่น : ปส.๑   
    ๕.๑.๔ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห3างหุ3นส=วน 
      จํากัด เจเคเรดิโอมีเดีย สถานี แฮปปHdเรดิโอ ลําพูน รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๓๓๖ 
      ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง : ปส.๑ 
    ๕.๑.๕ การพิจารณาคําร3องขอยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการของกลุ=มคนคลื่น 
      เสียงธรรมวัดจันทึก สถานีวิทยุกระจายเสียงธรรมะเรดิโอคลื่นเสียงธรรม 
      วัดจันทึก (รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๑๓๑) : ปส.๑  



 
 
     ๕.๑.๖ การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู3รับอนุญาต 
      ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๔ สถานี : ปส.๑ 
    ๕.๑.๗ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๑๓๘๖ kHz 
      ขอหยุดออกอากาศชั่วคราว : ปส.๑ 
    ๕.๑.๘ พิจารณาการสิ้นสิทธิยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ ตามข3อ ๗ ของประกาศ 
      กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ,การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
      พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากการไม=ได3ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลอง 
      ประกอบกิจการ และแก3ไขเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐาน : ปส.๑ 
    ๕.๑.๙ การอนุญาตให3บริษัท สาคร รวยเพ่ิมพูน จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให3บริการ

โทรทัศน,ท่ีไม=ใช3คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช=องรายการ ออนซอนเอชดีทีวี 
      : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๐ การอนุญาตให3บริษัท โอเอสพี ทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให3บริการโทรทัศน,              

ท่ีไม=ใช3คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอครั้งแรกช=องรายการ                                 
O Shopping : ปส.๒ 

    ๕.๑.๑๑ การอนุญาตให3บริษัท เอส อาร, เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ                  
เพ่ือให3บริการโทรทัศน,ท่ีไม=ใช3คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช=องรายการ BT 
บันเทิงไทย : ปส.๒ 

    ๕.๑.๑๒ การอนุญาตให3บริษัท เอส อาร, เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ 
      เพ่ือให3บริการโทรทัศน,ท่ีไม=ใช3คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอครั้งแรก         

จํานวน ๒ ช=องรายการ : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๓ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน, เพ่ือให3 
      บริการโทรทัศน,สําหรับกิจการท่ีไม=ใช3คลื่นความถ่ี ของบริษัท แทรเวล แชนแนล                       

คอร,ปอเรชั่น จํากัด ช=องรายการ แทรเวล แซนแนล ไทยแลนด, (TRAVEL 
CHANNEL THAILAND) : ปส.๒ 

    ๕.๑.๑๔ บจ. รัสเชี่ยนภูเก็ต ทีวี. (ช=องรายการ รัสเชี่ยนภูเก็ต ทีวี) และ บจ. เค.พี.พี. 
      เอ็นเตอร,ไพรส,กับพวก ร=วมกันประกอบกิจการโทรทัศน,โดยไม=ได3รับอนุญาต : คส. 
    ๕.๑.๑๕ บริษัท พีแอนด,พี ชาแนล จํากัด ช=องรายการ People TV โฆษณาผลิตภัณฑ,      
                                                 เครื่องสําอางท่ีเปIนการเอาเปรียบผู3บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ            
                                                 กิจการโทรทัศน, : บส. 
    ๕.๑.๑๖ ห3างหุ3นส=วนจํากัด ที เค เรดิโอแพร= สถานีวิทยุกระจายเสียงบ3านใหม=สวรรคนิเวศ

คลื่นความถ่ี ๘๘.๕๐ MHz จังหวัดแพร= โฆษณาผลิตภัณฑ,เสริมอาหารท่ีเข3าข=าย 
การกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู 3บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ                         
กิจการโทรทัศน, : บส. 

    ๕.๑.๑๗ บริษัท เฟริสท,มีเดียพลัส จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง คนเมืองเก=า  
      คลื่นความถ่ี ๘๗.๗๕ MHz จังหวัดขอนแก=น โฆษณาผลิตภัณฑ,สุขภาพ 
      ท่ีเข3าข=ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู3บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
      และกิจการโทรทัศน, : บส. 
    ๕.๑.๑๘ บริษัท เอซี เทเลวิชั่น จํากัด ช=องรายการ Five Channel โฆษณาผลิตภัณฑ,  
      เสริมอาหารท่ีเข3าข=ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู3บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศน, : บส. 
 
 
 



 
 
 
    ๕.๑.๑๙ ห3างหุ3นส=วนจํากัด ภัทรพล โปรโมชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง โขดหินเรดิโอ               

คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๕๐ MHz จังหวัดระยอง โฆษณาผลิตภัณฑ,เสริมอาหาร                             
ท่ีเข3าข=ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู3บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน, : บส.  

    ๕.๑.๒๐ กรณี สถานีวิทยุโทรทัศน,กองทัพบก ช=องรายการสถานีโทรทัศน,ดาวเทียม 
       ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร,ก (สถานีวิทยุโทรทัศน,กองทัพบก) โฆษณาผลิตภัณฑ, 
       เสริมอาหารท่ีเข3าข=ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู3บริโภคในกิจการ 
       กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน, : บส.   
    ๕.๑.๒๑ การต=ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู3ทดลอง 
       ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได3รับใบอนุญาตมากกว=า 
       ๑ สถานีข้ึนไป (ข3อมูล ณ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) : ปส.๑   
    ๕.๑.๒๒ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู3ทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
       (๘ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๒๓ การอนุญาตให3บริษัท แอบโซลูท โปรฟSท จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให3บริการ 
       โทรทัศน,ท่ีไม=ใช3คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอครั้งแรก ช=องรายการ 
       ท็อปไลน, วาไรต้ี : ปส.๒  
    ๕.๑.๒๔ การอนุญาตให3บริษัท เคซีทีวี(นครสวรรค,) จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให3บริการ 
       โทรทัศน,ท่ีไม=ใช3คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช=องรายการ สถานีข=าวเพ่ือ 
       ชาวบ3านปากน้ําโพ : ปส.๒  
    ๕.๑.๒๕ การยกเว3นการแจ3งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ในห3วงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
       ถึงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล3ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 
       พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร : ปส.๒ 
    ๕.๑.๒๖ ร=างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ,และวิธีการอนุญาตการให3บริการ 
       กระจายเสียงหรือโทรทัศน, (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟyงความคิดเห็น 
       สาธารณะ : ปส.๒ 
    ๕.๑.๒๗ การแจ3งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู3มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของบริษัท 
       ทะเล 99 จํากัด : ปส.๓  
    ๕.๑.๒๘ กองทัพบก ขอย3ายท่ีตั้งเสาส=งสัญญาณและลดความสูงสายอากาศของ 
       สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลท่ี ๑ รักษาพระองค, ระบบ A.M.  
       คลื่นความถ่ี ๑๓๕๐ KHz : ปส.๓  
    ๕.๑.๒๙ ผลการประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน,ใน 
       ยุคหลอมรวมเทคโนโลยี : วส., ปส.๒ 
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ การปรับปรุงแนวทางการทําความเข3าใจกับประชาชนเก่ียวกับการต้ังสถานี 
       วิทยุคมนาคมตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ,และมาตรการกํากับดูแล 
       ความปลอดภัยต=อสุขภาพของมนุษย,จากการใช3เครื่องวิทยุคมนาคม  
       (ข3อ ๑๒.๕) : คท., ทท., รท. 
 
 



 
 
 
    ๕.๒.๒ นางอภิญญา กังสุกุล ร3องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปyญหา 
       จากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบริการโดยไม=แจ3งให3ทราบล=วงหน3าและไม=ได3 
       รับความยินยอม : รท.  
    ๕.๒.๓ นายอรรถชัย เวพีวุฒิกร ร3องเรียนบริษัท แอดวานซ, ไวร,เลส เน็ทเวอร,ค จํากัด 
       กรณีประสบปyญหาไม=สามารถลงทะเบียนซิมการ,ดโทรศัพท,เคลื่อนท่ีได3 : รท.  
    ๕.๒.๔ แนวทางปรับปรุงการกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม 
       ท่ีต3องได3รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : มท., ปท.๑  
    ๕.๒.๕ สิทธิในการใช3คลื่นความถ่ีภายหลังจากการควบรวมกิจการระหว=าง บริษัท ทีโอที 
       จํากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) : ปท.๑., มท. 
    ๕.๒.๖ บริษัท ไอเน็กซ, บรอดแบนด, จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม     
                                                    แบบท่ีสาม : ปท.๑ 
    ๕.๒.๗ การกําหนดวันสิ้นสุดการให3บริการโทรศัพท,เคลื่อนท่ีย=าน ๑๘๐๐ MHz ในระยะเวลา 
       คุ3มครองผู3ใช3บริการ : ปท.๑  
    ๕.๒.๘ แผนความรับผิดชอบต=อสังคม (CSR) ขององค,กร ตามเง่ือนไขในการอนุญาตประกอบ 
       กิจการโทรคมนาคม ย=านความถ่ีวิทยุ ๑๘๐๐ MHz ของบริษัท แอดวานซ, ไวร,เลส 
       เน็ทเวอร,ค จํากัด : ปท.๑  
    ๕.๒.๙ การขอเพ่ิมบริการระบบติดตามสถานะสินค3า ภายใต3ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
       โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัท ไทย ยาซากิ เน็ตเวิร,ค เซอร,วิส จํากัด : ปท.๒ 
    ๕.๒.๑๐ ผลการพิจารณาค=าใช3โครงข=ายของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในการให3บริการ 
       โทรศัพท,เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ในช=วงระยะเวลาคุ3มครองผู3ใช3บริการ  
       : คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส=งรายได3แผ=นดินฯ, นท. 
    ๕.๒.๑๑ การแต=งต้ังคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช.  
       เรื่อง หลักเกณฑ,การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม : จท.  
    ๕.๒.๑๒ การคืนเลขหมายโทรศัพท,แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๖๑ ของบริษัท เส-นอร,สห 
       โลจิสติกส, จํากัด : จท. 
    ๕.๒.๑๓ ข3อเสนอการใช3โครงข=ายโทรคมนาคมของบริษัท เอเซีย บรอดคาสต้ิง อินเตอร,เนชั่นแนล  
       จํากัด : ชท.  
    ๕.๒.๑๔ บันทึกแก3ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต=อโครงข=ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒ ระหว=าง 
       บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท ทริปเปSลที บรอดแบนด, จํากัด (มหาชน) : ชท. 
    ๕.๒.๑๕ การรับรองผลการประมูลคลื่นความถ่ีย=าน ๙๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช.  
       เรื่อง หลักเกณฑ,และวิธีการอนุญาตให3ใช3คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 
       ย=าน ๘๙๐ – ๘๙๕/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz : คณะทํางานดําเนินการประมูลฯ, วท. 
    ๕.๒.๑๖ มอบอํานาจ กสทช. ท=านใดท=านหนึ่งปฏิบัติหน3าท่ีแทน กสทช. : วท., คท., จท. 
    ๕.๒.๑๗ การประมูลเลขหมายโทรศัพท,สําหรับบริการโทรศัพท,เคลื่อนท่ีท่ีเปIนเลขหมายสวย 
       ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ : คณะทํางานบริหารจัดการและกํากับดูแลการประมูลฯ, จท. 
    ๕.๒.๑๘ บริษัท ออโต3 แกลเลอรี่ ซีคอน จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท, 
       แบบสั้น ๔ หลัก : จท. 
    ๕.๒.๑๙ การพิจารณาคําขอลดค=าบริการสําหรับการใช3บริการเลขหมายโทรศัพท, 
       แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๐ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
       แห=งชาติ : จท.  
 
 



 
 
 
    ๕.๒.๒๐ บริษัท ซัมมิท ฮอนด3า ออโต3โมบิล จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
       โทรศัพท,แบบสั้น ๔ หลัก : จท. 
    ๕.๒.๒๑ บริษัท บ๊ิกไอเดีย คอร,ปอเรท (ประเทศไทย) จํากัด ขอรับการจัดสรร 
       เลขหมายโทรศัพท,แบบสั้น ๔ หลัก : จท. 
    ๕.๒.๒๒ บริษัท วีแคนบาย จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท,แบบสั้น 
       ๔ หลัก : จท.  
    ๕.๒.๒๓ บริษัท ไอคอนสยาม จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท,แบบสั้น 
       ๔ หลัก : จท.  
    ๕.๒.๒๔ บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท,สําหรับบริการ 
       โทรศัพท,เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม : จท.  
    ๕.๒.๒๕ การคืนเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด3านเทคนิคของโครงข=ายโทรคมนาคม  
       ของ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และการขอรับ 
       การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด3านเทคนิคของโครงข=ายโทรคมนาคม 
       ของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : จท.  
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ การพิจารณากลั่นกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒ 
       ครั้งท่ี ๑ ประจําปH ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค,มาตรา ๕๒ (๒) : ทบ. 
    ๕.๓.๒ การพิจารณาทุนต=อเนื่อง : โครงการพัฒนาต3นแบบของเทคโนโลยีท่ีช=วยใน 
       การพัฒนาคุณภาพการให3บริการทางการแพทย,ฉุกเฉินทางไกลในชนบท 
       โดยผ=านเครือข=ายดิจิทัลความเร็วสูง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร : ทบ.  
    ๕.๓.๓ การพิจารณากรอบวงเงินและแนวทางการจัดสรรเงินจากกองทุน 
       ประจําปH ๒๕๖๒ : ทบ.   
    ๕.๓.๔ การพิจารณาการปรับปรุงร=างขอบเขตงานโครงการประเภทท่ี ๒  
       ประจําปH ๒๕๖๑ ของสายงานด3านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน, : 
       โครงการส=งเสริมการเข3าถึงบริการโทรทัศน,ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
       ของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปyตตานี นราธิวาส และยะลา : ทบ.  
    ๕.๓.๕ การขอรับการสนับสนุนภาษีมูลค=าเพ่ิมสําหรับโครงการท่ีผ=านการพิจารณา 
       ตามมาตรา ๕๒(๒) และ ๕๒(๔) ความสามารถในการรู3เท=าทันสื่อ : ทบ.  

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


