
  
 
 

        ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 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 ๒๐/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
  ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑, 
 รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ  
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร) 
   ประจําเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๑ : ปบ. 
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติหน9าท่ีของคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมาย 
  และระเบียบด9านโทรคมนาคม (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๑)  
  : คณะอนุกรรมการบูรณาการฯ, มท. 
 ๔.๓ รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สําหรับงวด 
  ๖ เดือน สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ : คณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ, ภบ. 
 ๔.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
  และท่ีแก9ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : ทท., มท. 
 ๔.๕ รายงานผลคําพิพากษาคดีหมายเลขดําท่ี ๑๔๑๗/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๐๖๒/๒๕๖ ๑ 
  ระหวFางชมรมวิทยุอาสาสมัครจงัหวัดนครปฐม ผู9ฟIองคดี กับ กสทช. ผู9ถูกฟIองคดี : มท.  
 ๔.๖ ความคืบหน9าการแก9ไขเพ่ิมเติมรFางพระราชบัญญัติองคJกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ 
  กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนJ และกิจการโทรคมนาคม 
  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... : มท.  
 ๔.๗ รายงานสรุปผลการแก9ไขปLญหาเรื่องร9องเรียนของผู9รับใบอนุญาตตามประกาศ กสทช.  
  เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร9องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการ 
  โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข9อ ๒๗ (๒) : รท.  
 ๔.๘ รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๒ ปM ๒๕๖๑ : วท. 
 ๔.๙ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบตFอตลาดท่ีเก่ียวข9องภายหลังการควบรวม 
  กิจการระหวFางบริษัท ทรู อินเทอรJเน็ต คอรJปอเรชั่น จํากัด กับบริษัท ทรูอินเทอรJเน็ต  
  จํากัด : วท.  
 ๔.๑๐ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบตFอตลาดท่ีเก่ียวข9องภายหลังการควบรวม 
  กิจการระหวFางบริษัท ไทมJ ดอทคอม อินเตอรJเนชั่นแนล จํากัด และบริษัท ซิมโฟนี่  
  คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ครั้งท่ี ๖) : วท. 
 



 
 
 
 ๔.๑๑ รายงานข้ันสุดท9ายโครงการศึกษามาตรฐานการคํานวณอัตราอ9างอิงคFาตอบแทน 
  การใช9โครงสร9างพ้ืนฐานโทรคมนาคมรFวมกัน : ชท.  
 ๔.๑๒ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไมFมีโครงขFายเปPนของตนเอง 
  ฉบับท่ี ๘/๒๕๖๑ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ : ปท.๒ 
 ๔.๑๓ รายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาส ๓ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน 
  ๒๕๖๑ : ลย. 
 ๔.๑๔ รายงานการเข9ารFวมประชุม Leaders’ Forum 2018 และประชุมทางวิชาการ IBC 2018 
  (International Broadcasting Convention) ระหวFางวันท่ี ๑๓ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
  ณ ประเทศเนเธอรJแลนดJ : ทส.  
 ๔.๑๕ รายงานผลการทดสอบการใช9งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให9เปลี่ยนแปลง 
  การใช9งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน ๓ สถานี) : ปส.๑  
 ๔.๑๖ รับทราบการสิ้นสิทธิในการยื่นคําร9องขอแก9ไขข9อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
  กระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑJการกํากับดูแลการทดลองประกอบ 
  กิจการวิทยุกระจายเสียง ของห9างหุ9นสFวนจํากัด ลียืนยง สถานีวิทยุกระจายเสียง 
  คนบ9านเฮา รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๒๘๗ : ปส.๑  
 ๔.๑๗ การตFออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหวFางวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
  ถึงวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 ๔.๑๘ การเปลี่ยนแปลงผู9อํานวยการสถานีของผู9ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
  จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑ 
 ๔.๑๙ การแจ9งเปลี่ยนกรรมการผู9มีอํานาจกระทําการแทน ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 
  จํากัด : ปส.๒  
 ๔.๒๐ สรุปผลการประชุม International Workshop on the Fifth Generation Mobile 
  Communications Systems (5G) 2018 และการเข9ารFวมลงนามในหนังสือแสดง 
  เจตจํานงรFวมกัน (Letter of Intent) ระหวFางสํานักงาน กสทช. และองคJกร 5GMF : คภ. 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด/านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การพิจารณาคําร9องขอเปลี่ยนแปลงข9อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       ท่ีได9รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
       จํานวน ๑ สถานี : ปส.๑ 
    ๕.๑.๒ การพิจารณาตFออายุการทดลองประกอบกิจการของห9างหุ9นสFวนจํากัด 
       ไทยซีคอน จํานวน ๔ สถานี กรณีตรวจพบการออกอากาศขัดตFอเง่ือนไข 
       การทดลองประกอบกิจการ : ปส.๑  
    ๕.๑.๓ พิจารณาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๕ 
       สถานี และพิจารณาคําร9องขอลดคFาดําเนินการพิจารณาตFออายุการทดลอง 
       ประกอบกิจการ ของบริษัท ลูกทุFงเน็ตเวิรJก จํากัด : ปส.๑  
    ๕.๑.๔ พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากประเภทกิจการบริการ 
       ชุมชน เปลี่ยนแปลงเปPนประเภทการบริการทางธุรกิจ ของกลุFมคนไทยอีสานสถาน ี
       วิทยุกระจายเสียงคนรักถ่ิน รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๓๗๖ : ปส.๑ 
 



 
 
    ๕.๑.๕ พิจารณาการสิ้นสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ กรณีมิได9ยื่น 
       ตFออายุการทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ีประกาศกําหนด 
       จํานวน ๑๑๗ สถานี : ปส.๑ 
    ๕.๑.๖ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนJ เพ่ือให9 
      บริการโทรทัศนJ สําหรับกิจการท่ีไมFใช9คลื่นความถ่ี ของบริษัท ดีทีวี เซอรJวิส 
      จํานวน ๔ ชFองรายการ : ปส.๒  
    ๕.๑.๗ การอนุญาตให9บริษัท ซีนิเพล็กซJ จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให9บริการโทรทัศนJ 
      ท่ีไมFใช9คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปPนครั้งแรก ชFองรายการ 
      Sanook Shopping : ปส.๒ 
    ๕.๑.๘ การอนุญาตให9บริษัท ทรู วิชั่นสJ กรุwป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให9บริการ 
      โทรทัศนJท่ีไมFใช9คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอครั้งแรก ชFองรายการ 
      NFL Network : ปส.๒  
    ๕.๑.๙ การอนุญาตให9บริษัท ทรู วิชั่นสJ กรุwป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให9บริการโทรทัศนJ  
      ท่ีไมFใช9คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๓ ชFองรายการ : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๐ การอนุญาตให9บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอรJค จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให9บริการ 
      โทรทัศนJท่ีไมFใช9คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอครั้งแรก ชFองรายการ 
      Guangxi TV : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๑ การอนุญาตให9บริษัท เอสวีเอส โปรด๊ักชั่นสJ จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให9 
      บริการโทรทัศนJท่ีไมFใช9คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ชFองรายการ YUNNAN 
      INTERNATIONAL CHANNEL : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๒ การอนุญาตให9บริษัท อารJ แชนแนล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให9บริการโทรทัศนJ 
      ท่ีไมFใช9คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ชFองรายการ R Channel : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๓ การอนุญาตให9บริษัท ก9านบุญ สมไพรงาม จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให9 
      บริการโทรทัศนJท่ีไมFใช9คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ชFองรายการ  
      LAMKONG CHANNEL : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๔ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อชFองสถานีของบริษัท ทรู วิชั่นสJ กรุwป จํากัด  
      จํานวน ๒๐ ชFองสถานี : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๕ การแจ9งเปลี่ยนแปลงข9อมูลของ บริษัท เอ บรอดคาสต้ิง จํากัด : ปส.๓ 
    ๕.๑.๑๖ การขอรับใบอนุญาตของบริษัท เฟรนดJ วิชั่น จํากัด เพ่ือให9บริการโครงขFาย 
      กระจายเสียงหรือโทรทัศนJ สําหรับกิจการท่ีไมFใช9คลื่นความถ่ี ระดับท9องถ่ิน 
      เขตพ้ืนท่ีเกาะช9าง จังหวัดตราด : ปส.๓  
    ๕.๑.๑๗ ขอให9พิจารณาใหมF กรณีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโครงขFายกระจายเสียง 
      หรือโทรทัศนJฯ เพ่ือให9บริการโครงขFายกระจายเสียงหรือโทรทัศนJ เนื่องจาก 
      ไมFชําระคFาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปM รอบบัญชีปM ๒๕๕๙ ตามมติ กสทช.  
      ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ : ปส.๓ 
    ๕.๑.๑๘ การลดหยFอนหรือยกเว9นคFาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปM ของกรมประชาสัมพันธJ 
      ชFองรายการ สถานีโทรทัศนJ Dr.TV : นส.   
    ๕.๑.๑๙ เงินสนับสนุนคFาใช9จFายในการเชFาใช9โครงขFายโทรทัศนJประเภทท่ีใช9คลื่นความถ่ี 
      ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (MUX) และรายได9การยกหนี้จากเงินกู9ยืมกรรมการ 
      เปPนรายได9ท่ีเก่ียวเนื่องจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนJ 
      หรือไมF : นส.  
 
 



 
 
 
    ๕.๑.๒๐ การแก9ไของคJประกอบของคณะอนุกรรมการสFงเสริมและกํากับการแขFงขัน 
      ด9านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนJ และคณะอนุกรรมการประเมิน 
      มูลคFาคลื่นความถ่ีและกําหนดโครงสร9างอัตราคFาธรรมเนียมและบริการด9าน 
      กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนJ : มส.  
    ๕.๑.๒๑ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๑๗/๒๕๖๑ ระหวFางห9างหุ9นสFวนจํากัด 
      คลองใหญFเคเบ้ิลทีวี (ผู9ฟIองคดี) กับ กสทช. (ผู9ถูกฟIองคดี) : มส.  
    ๕.๑.๒๒ การขออนุญาตให9คลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง 
      ในระบบดิจิตอล DAB+ ของกองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศนJกองทัพบก : จส. 
    ๕.๑.๒๓ ข9อขัดข9องในการให9บริการโครงขFายโทรทัศนJประเภทท่ีใช9คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดิน 
      ในระบบดิจิตอล ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) : จส.  
    ๕.๑.๒๔ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) แจ9งผลการเจรจาการให9บริการโครงขFายโทรทัศนJ 
      ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลกับบริษัท สปริงนิวสJ เทเลวิชั่น จํากัด : จส.  
    ๕.๑.๒๕ กรณี บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด ชFองรายการ 3HD โฆษณาผลิตภัณฑJ 
      เครื่องสําอาง ท่ีเข9าขFายการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู9บริโภคในกิจการ 
      กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนJ : บส.  
    ๕.๑.๒๖ กรณี บริษัท อินเตอรJ ไลนJ เอนเทอรJเทนเม9นทJ จํากัด ชFองรายการ แอคชั่น 
      โฆษณาผลิตภัณฑJเสริมอาหาร ท่ีเข9าขFายการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบ 
      ผู9บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนJ : บส.  
    ๕.๑.๒๗ กรณี บริษัท วอยซJ ทีวี จํากัด ชFองรายการ VOICE TV โฆษณาผลิตภัณฑJ 
      เครื่องสําอาง ท่ีเข9าขFายการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู9บริโภคในกิจการ 
      กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนJ : บส.  
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด/านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ รFางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑJและวิธีการนําสFงข9อมูลการใช9โทรศัพทJ 
      เคลื่อนท่ีในเขตท9องท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต9ท่ีอยูFภายใต9บังคับของประกาศ 
      สถานการณJฉุกเฉิน ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณJ 
      ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ : มท. 
    ๕.๒.๒ รFางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑJและวิธีการพักหรือหยุดการให9บริการ 
      โทรคมนาคม : มท., ปท.๑, ปท.๒ 
    ๕.๒.๓ รFางประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดข9อห9ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปPน 
      การครอบงํากิจการโดยคนตFางด9าว (ฉบับท่ี ๒) : มท. 
    ๕.๒.๔ การขอความเห็นชอบรFางสัญญาบริการ Master Service Agreement  
      ระหวFางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท Communications 
      Global Network Service Limited : มท. 
    ๕.๒.๕ การพิจารณาให9ความเห็นชอบการแก9ไขเปลี่ยนแปลงแบบสัญญาการให9บริการ 
      โทรคมนาคมโทรศัพทJเคลื่อนท่ี MYworld ประเภทเรียกเก็บคFาธรรมเนียมและ 
      คFาบริการลFวงหน9า (Pre-Paid) และประเภทเรียกเก็บคFาธรรมเนียมและคFาบริการ 
      ภายหลัง (Post-Paid) ของบริษัท ดาต9า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด : มท. 
    ๕.๒.๖ การขอความเห็นชอบรFางสัญญาให9บริการโทรคมนาคมระหวFางประเทศ 
      ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท VimpelCom  
      Lao Company Limited : มท.  



 
 
 
    ๕.๒.๗ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ี 
      ทางบก ยFานความถ่ี VHF/UHF จํานวน ๒ ฉบับ : ทท. 
    ๕.๒.๘ (รFาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม 
      และอุปกรณJ ด9านความปลอดภัยทางไฟฟIา : ทท. 
    ๕.๒.๙ (รFาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม 
      และอุปกรณJ ด9านความเข9ากันได9ทางแมFแหล็กไฟฟIา : ทท. 
    ๕.๒.๑๐ สัญญาแก9ไขสัญญาการใช9โครงขFายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหวFางการไฟฟIาฝ�ายผลิต 
      แหFงประเทศไทย และบริษัท ทรู อินเทอรJเน็ต คอรJปอเรชั่น จํากัด : ชท.  
    ๕.๒.๑๑ รFางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑJ วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกคืนคลื่นความถ่ี 
      ท่ีไมFได9ใช9ประโยชนJหรือใช9ประโยชนJไมFคุ9มคFา หรือนํามาใช9ประโยชนJ 
      ให9คุ9มคFายิ่งข้ึน : คณะทํางานจัดทําหลักเกณฑJการเรียกคืนคลื่นฯ, วท. 
    ๕.๒.๑๒ การประมูลเลขหมายโทรศัพทJสําหรับบริการโทรศัพทJเคลื่อนท่ีท่ีเปPนเลขหมายสวย 
      ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ : คณะทํางานบริหารจัดการและกํากับดูแลการประมูลฯ, จท. 
    ๕.๒.๑๓ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสJทหารอากาศ ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับ 
      ระบบดาวเทียมในโครงการพัฒนาด9านไซเบอรJและการสังเกตการณJห9วงอวกาศ : คท. 
    ๕.๒.๑๔ พันตํารวจโท ภทร อัตถากร ร9องเรียนบริษัท แอดวานซJ ไวรJเลส เน็ทเวอรJค  
      จํากัด กรณีประสบปLญหาไมFสามารถใช9งานอินเทอรJเน็ตได9ตามปกติ : รท.  
    ๕.๒.๑๕ บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จํากัด ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
      โทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  
    ๕.๒.๑๖ บริษัท แอล ดับเบ้ิลย ูที เอ็น จาํกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
      แบบท่ีสาม : ปท.๑  
    ๕.๒.๑๗ การขอเพ่ิมบริการขายตFอบริการและบริการขายสFงบริการโทรศัพทJเคลื่อนท่ี 
      เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO – Medium MVNO ภายใต9 
      ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท ทรู มูฟ เอช 
      ยูนิเวอรJแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด : ปท.๒  
    ๕.๒.๑๘ การขออนุญาตบริการขายตFอบริการโครงขFายสFวนตัวเสมือนจริงแบบ Virtual  
      Private LAN Service (VPLS) ภายใต9ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
      แบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท ไชนFา ยูนิคอม โอปอเรชั่นสJ (ประเทศไทย) จํากัด : ปท.๒ 
    ๕.๒.๑๙ การขอเพ่ิมบริการ Internet of Thing (IoT) ภายใต9ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
      โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๒/๐๐๓ ของบริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) 
      จํากัด : ปท.๒  
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรFวมทางเทคนิควFาด9วยการประสานและ 
      จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๙ ในประเด็น 
      ด9านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนJ กิจการโทรคมนาคมและกิจการ 
      วิทยุคมนาคม : คณะกรรมการรFวมทางเทคนิคฯ, กสท., กทค., คภ.  
    ๕.๓.๑ รFางโครงสร9างสํานักงาน กสทช. : บย. 

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 
 


