
 
 

       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๕ มีนาคม 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 ๓/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
  ๔.๑  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ! มานะกิจ)  
   ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – เดือนมกราคม ๒๕๖๒ : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
       และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : คท. 
 ๔.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู<กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ 
   กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : คส. 
  ๔.๔ รายงานการเงินของสํานักงาน  กสทช. สําหรับป@สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ : ลย. 
  ๔.๕ การตAออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหวAางวันท่ี ๑๖ มกราคม 
    ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ : ปส.๑  
  ๔.๖ รายงานผลการปฏิบัติหน<าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ 
    การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ระหวAางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
    เดือนมกราคม ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ, นย. 
  ๔.๗ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบตAอตลาดท่ีเก่ียวข<องภายหลัง 
    การควบรวมกิจการระหวAางบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
    กับ บริษัท ทรูอินเทอร!เน็ต จํากัด : วท.  
  ๔.๘ รายงานข<อมูลการใช<และเชื่อมตAอโครงขAายโทรคมนาคม และรายงานข<อมูล 
    การเรียกสําเร็จและความคับค่ัง ณ จุดเชื่อมตAอโครงขAายโทรคมนาคม  
    ประจําป@ ๒๕๖๑ : ชท.  
  ๔.๙ สัญญาการใช<โครงสร<างพ้ืนฐานโทรคมนาคมรAวมกัน ระหวAางบริษัท แอดวานซ! 
   ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
    (มหาชน) : ชท.  
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การพิจารณาตAออายุการทดลองประกอบกิจการของผู<ทดลองประกอบกิจการ 
       ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ท่ีได<รับอนุญาตมากกวAา ๑ สถานี  
       กรณีพบการกระทําท่ีขัดตAอเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ : ปส.๑  
    ๕.๑.๒ การพิจารณาคําร<องขอเปลี่ยนแปลงข<อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได<รับ 
       อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๘ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๓ แนวทางการพิจารณาคําร<องขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศของสถานี 
       วิทยุกระจายเสียงท่ีได<รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑ 
    ๕.๑.๔ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อชAองรายการ SERIES CHANNEL ของบร ิษัท อาร!เอส 
       จํากัด (มหาชน) : ปส.๒ 
    ๕.๑.๕ การอนุญาตให<บริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ 
     เพ่ือให<บริการโทรทัศน!ท่ีไมAใช<คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
     จํานวน ๒ ชAองรายการ : ปส.๒   
    ๕.๑.๖ การอนุญาตให<บริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ 
     เพ่ือให<บริการโทรทัศน!ท่ีไมAใช<คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ชAองรายการ 
     T Variety : ปส.๒  
    ๕.๑.๗ การอนุญาตให<มูลนิธิชุมชนท<องถ่ินพัฒนา ประกอบกิจการเพ่ือให<บริการ 
     โทรทัศน!ท่ีไมAใช<คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ชAองรายการ “กศทอ” : 
     ทีวีเพ่ือการศึกษาและสัมมาชีพ : ปส.๒ 
    ๕.๑.๘ การอนุญาตให<บริษัท แม็กซ!มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด ประกอบกิจการ 
     เพ่ือให<บริการโทรทัศน!ท่ีไมAใช<คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ชAองรายการ 
     Unity TV : ปส.๒ 
    ๕.๑.๙ การอนุญาตให<บริษัท แม็กซ!มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด ประกอบกิจการ 
     เพ่ือให<บริการโทรทัศน!ท่ีไมAใช<คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอครั้งแรก 
     ชAองรายการ เอกลักษณ!ไทย : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๐ การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
     เพ่ือให<บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไมAใช<คลื่นความถ่ีของบริษัท ดีมีเตอร! 
     คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ชAองรายการ N-EXT วันวาน : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๑ การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
     เพ่ือให<บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไมAใช<คลื่นความถ่ี ของบริษัท แสนสุขเน็ทเวิร!ค 
     จํากัด จํานวน ๒ ชAองรายการ : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๒ การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
     เพ่ือให<บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไมใช<คลื่นความถ่ี ของมหาวิทยาลัย 
     กรุงเทพธนบุรี ชAองรายการ BTU CHANNEL : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๓ การขอพักการให<บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให<บริการโทรทัศน! 
     สําหรับกิจการท่ีไมAใช<คลื่นความถ่ี ของมูลนิธิเพ่ือคุณธรรม ชAองรายการโทรทัศน! 
     มุสลิม ไทยแลนด! เปdนการชั่วคราว : ปส.๒  
 
 
 
 
 



 
    ๕.๑.๑๔ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให<บริการ 
     โครงขAายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไมAใช<คลื่นความถ่ี 
     ระดับท<องถ่ิน ของบริษัท แซท เคเบิล เน็ตเวิร!ค จํากัด : ปส.๓ 
    ๕.๑.๑๕ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให<บริการ 
     โครงขAายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไมAใช<คลื่นความถ่ี 
     ระดับท<องถ่ิน ของบริษัท อาร! ซี บิสซิเนส จํากัด : ปส.๓ 
    ๕.๑.๑๖ กรณี บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จํากัด ชAองรายการ สถานี NEWS 1 
     โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร ท่ีเข<าขAายการกระทําท่ีเปdนการเอาเปรียบผู<บริโภค 
     ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! : บส.  
    ๕.๑.๑๗ กรณี บริษัท ทีวีดี อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด ชAองรายการ IN TV โฆษณา 
     ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ท่ีเข<าขAายการกระทําท่ีเปdนการเอาเปรียบผู<บริโภค 
     ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! : บส.  
    ๕.๑.๑๘ กรณี บริษัท อินเตอร! ไลน! เอนเทอร!เทนเม<นท! จํากัด ชAองรายการ หนังดัง 
     โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร ท่ีเข<าขAายการกระทําท่ีเปdนการเอาเปรียบผู<บริโภค 
     ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! : บส.  
    ๕.๑.๑๙ กรณี บริษัท เอเชีย ทูเดย! (ประเทศไทย) จํากัด ชAองรายการ ZEE NUNG 
     (ซีหนัง) โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารและผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง ท่ีเข<าขAาย 
     การกระทําท่ีเปdนการเอาเปรียบผู<บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
     กิจการโทรทัศน! : บส.  
    ๕.๑.๒๐ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคท่ี ๒ คAายศรีพัชรินทร! คลื่นความถ่ี 
     FM ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดขอนแกAน (สังกัดกองทัพบก) โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร 
     ท่ีเข<าขAายการกระทําท่ีเปdนการเอาเปรียบผู<บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
     กิจการโทรทัศน! : บส.  
    ๕.๑.๒๑ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถ่ี FM ๙๐.๐๐ MHz ลูกทุAงรักไทย 
     (กรุงเทพฯ) (สังกัดกองทัพบก) โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร ท่ีเข<าขAายการกระทํา 
     ท่ีเปdนการเอาเปรียบผู<บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! : บส.  
    ๕.๑.๒๒ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถ่ี FM ๙๘.๐๐ MHz (อีสาน เอฟเอ็ม 
     กรุงเทพฯ) (สังกัดกองทัพบก) โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร ท่ีเข<าขAายการกระทํา 
     ท่ีเปdนการเอาเปรียบผู<บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! : บส.  
    ๕.๑.๒๓ การพิจารณายกเว<นคAาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
     หรือกิจการโทรทัศน!รายป@ ให<กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผAานดาวเทียม 
     ในพระบรมราชูปถัมภ! : นส.  
    ๕.๑.๒๔ การขอลดหยAอนหรือยกเว<นคAาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป@ สําหรับรอบ 
       ระยะเวลาบัญชีระหวAางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  
       ของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด : นส.  
    ๕.๑.๒๕ การพิจารณาการขอยกเว<นการนําสAงเงินรายป@เข<ากองทุนวิจัยและพัฒนา 
       กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม  
       เพ่ือประโยชน!สาธารณะ กรณีมูลนิธิการศึกษาทางไกลผAานดาวเทียม 
       ในพระบรมราชูปถัมถ! ประจําป@ ๒๕๖๑ : ชส. 
    ๕.๑.๒๖ การแก<ไของค!ประกอบของคณะอนุกรรมการด<านกิจการกระจายเสียง 
       กิจการโทรทัศน! จํานวน ๓ ชดุ : มส.  
 
 
 



 
    ๕.๑.๒๗ คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๕๘/๒๕๖๒ ระหวAางบริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด 
       (ผู<ฟoองคดี) กับ กสทช. (ผู<ถูกฟoองคดท่ี ๑) และสํานักงาน กสทช.  
       (ผู<ถูกฟoองคดท่ี ๒) : มส. 
    ๕.๑.๒๘ การอุทธรณ!คัดค<านคําพิพากษา คดีปกครองหมายเลขแดงท่ี ๑๔๑/๒๕๖๒  
       (คดีหมายเลขดําท่ี ๑๙๖๒/๒๕๕๙) ระหวAางบริษัท สิงห!ทอง โปรโมชั่น จํากัด 
       (ผู<ฟoองคดี) กับ สํานักงาน กสทช. (ผู<ถูกฟoองคดีท่ี ๑) และ กสทช.  
       (ผู<ถูกฟoองคดีท่ี ๒) : มส.  
    ๕.๑.๒๙ พิจารณาการตAออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ 
       ห<างหุ<นสAวนจํากัด สิงห!รุAงเรืองกิจ กรณีเปdนห<างหุ<นสAวนร<าง : ปส.๑  
    ๕.๑.๓๐ การตAออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู<ทดลอง 
       ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได<รับใบอนุญาตมากกวAา 
       ๑ สถานีข้ึนไป (ข<อมูล ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒) : ปส.๑  
    ๕.๑.๓๑ การพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นตAออายุการทดลองประกอบกิจการของ 
       บริษัท สมายสมุยเรดิโอเน็ทเวิร!ค จํากัด และบริษัท กฤช มีเดียกรุpป จํากัด 
       จํานวน ๒ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๓๒ การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู<รับอนุญาต 
       ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๔ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๓๓ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อชAองรายการของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 
       จํากัด ชAองรายการ NOW : ปส.๒  
    ๕.๑.๓๔ การยกเว<นการแจ<งเปลี่ยนแปลงผังรายการ กรณีออกอากาศเพ่ือสนับสนุน 
       การโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังและการประชันนโยบายบริหารประเทศสําหรับ 
       พรรคการเมือง : ปส.๒  
    ๕.๑.๓๕ การเผยแพรAการออกอากาศรายการ The Voice 2018 ผAานแอปพลิเคชัน 
       AIS Play : ปส.๓., ปส.๒  
    ๕.๑.๓๖ รAางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกคืน 
       คลื่นความถ่ียAาน ๗๐๐ MHz มาตรการทดแทน ชดใช< หรือจAายคAาตอบแทน  
       และหลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 
       ยAาน ๗๐๐ MHz และ รAางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม 
       เคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – IMT)  
       ยAานความถ่ี  ๗๐๓-๗๔๘/๗๕๘-๘๐๓ เมกะเฮิรตซ! ภายหลังการรับฟ�ง 
       ความคิดเห็นสาธารณะ : คณะอนุกรรมการเรียกคืนคลื่นความถ่ีฯ, ปส.๒  
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ การเรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีไมAได<ใช<ประโยชน! หรือใช<ประโยชน!ไมAคุ<มคAา 
       หรือนํามาใช<ประโยชน!ให<คุ<มคAายิ่งข้ึน ยAาน ๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ! :  
       คณะทํางานเรียกคืนคลื่นความถ่ีฯ, คภ. 
    ๕.๒.๒ แผนความรับผิดชอบตAอสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) 
       และแผนคุ<มครองผู<บริโภคของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตามเง่ือนไขใน 
       การอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมยAานความถ่ี 
       ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz : รท.  
    ๕.๒.๓ ขอยกเลิกการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ 
       สมัครเลAน : บท. 
 
 



 
    ๕.๒.๔ การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๓๑ ของบริษัท  
       พรีเมียร! เมโทรบัส จํากัด : จท.  
    ๕.๒.๕ สัญญาการเชื่อมตAอโครงขAายโทรคมนาคม ระหวAางบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส  
       เน็ทเวอร!ค จํากัด และบริษัท โอทาโร เวิลด! คอร!ปอเรชั่น จํากัด : ชท. 
    ๕.๒.๖ สัญญาการเชื่อมตAอโครงขAายโทรคมนาคม ระหวAางบริษัท  โอทาโร เวิลด!  
       คอร!ปอเรชั่น จํากัด และบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด : ชท. 
    ๕.๒.๗ (รAาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให<บริการ 
       โทรคมนาคม : ทท. 
    ๕.๒.๘ บริษัท ฟอสส! เทเลคอม จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
       แบบท่ีสาม : ปท.๑  
    ๕.๒.๙ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร!ไพรส! จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบ 
       กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  
    ๕.๒.๑๐ บริษัท ซีน ๑๖๘ จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
       แบบท่ีสาม : ปท.๑  
    ๕.๒.๑๑ บริษัท ไทยแซท โกลบอล จํากัด ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให<บริการโทรคมนาคม 
       ภายใต<ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม : ปท.๑ 
    ๕.๒.๑๒ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการมูลคAาเพ่ิม (Value – Added 
       Service) ภายใต<บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี : ปท.๑  
    ๕.๒.๑๓ (รAาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข<อมูล 
       ผู<ใช<บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี : จท.  
    ๕.๒.๑๔ (รAาง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ียAาน  
       ๕ กิกะเฮิรตซ! จํานวน ๒ ฉบับ : ทท., คภ., คท., ปท.๑, ปท.๒  
    ๕.๒.๑๕ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไมAมีโครงขAาย 
       เปdนของตนเอง ของบริษัท โพรฟ�ทโต จํากัด : ปท.๒  
    ๕.๒.๑๖ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท 
       ทริปเป�ลที บรอดแบรนด! จํากัด (มหาชน) และบริษัท แจส โมบาย 
       บรอดแบนด! จํากัด : ปท.๒  
    ๕.๒.๑๗ การนําสAงเงินรายได<ข้ันตํ่าจากการให<บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ียAาน 
       ๑๘๐๐ MHz และ ๘๕๐ MHz ในชAวงระยะเวลาคุ<มครองของบริษัท โทเท่ิล  
       แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) : ฝ�ายเลขานุการคณะทํางานตรวจสอบ 
       เงินนําสAงรายได<แผAนดินฯ, นท. 
    ๕.๒.๑๘ ข<อเสนอการใช<โครงขAายโทรคมนาคมของบริษัท ทางดAวนและรถไฟฟoา 
       กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) : ชท.  
    ๕.๒.๑๙ สัญญาการใช<โครงสร<างพ้ืนฐานโทรคมนาคมรAวมกัน ระหวAางบริษัท แอดวานซ! 
       ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท.  
    ๕.๒.๒๐ การเตรียมความพร<อมสําหรับเทคโนโลยี 5G : คภ. 
    ๕.๒.๒๑ การดําเนินโครงการต้ังศูนย!ทดลองทดสอบ 5G ในจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย : วท. 
    ๕.๒.๒๒ แนวทางการนําคAาใช<จAายในการนําสายสื่อสารลงใต<ดินและคAาใช<จAายในการจัด 
       ระเบียบสายสื่อสารมาหักลดหยAอนจากรายได<ท่ีต<องจัดสรรเพ่ือนําไปใช<ใน 
       การจัดให<มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง และบริการเพ่ือสังคม 
       (กรณีคAาใช<จAายการนําสายสื่อสารลงใต<ดิน) : วท.  
     
 
 



 
 
 
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจAาย การประชาสัมพันธ!การพระราชพิธี 
       บรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ<าอยูAหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
        : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ, ยย.  
 ๕.๔  เร่ืองค.างการพิจารณา 
     ๕.๔.๑ การพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดําเนินการ  
       โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและ 
       โทรทัศน!ระดับภูมิภาค : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ, ยย. 

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


