
 
 
 

       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๓ กันยายน 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 ๑๔/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเพ่ือทราบ 
  ๔.๑  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ/ มานะกิจ)  
   ประจําเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ/ฯ 
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติหน8าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ 
  การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ระหว;างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ –  
  เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ, นย. 
 ๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต8คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 
  และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน/ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน/สาธารณะ  
  จํานวน ๔ คณะ ประจําไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒) : ทบ. 
 ๔.๔ รายงานผลการปฏิบัติหน8าท่ีของคณะอนุกรรมการเร;งรัด ติดตามแผน/ผลการดําเนินงาน 
  และการใช8จ;ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ระหว;างเดือนเมษายน ๒๕๖๒ – 
  มิถุนายน ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการเร;งรัด ติดตามแผนฯ, ยย.  
 ๔.๕ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู8กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ 
   กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน/ ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ : คส. 
 ๔.๖  รายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๒ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
    ๒๕๖๒ : ลย.  
 ๔.๗ รายงานฉบับสมบูรณ/โครงการศึกษาความต8องการใช8งานดาวเทียมในประเทศไทย : คภ. 
 ๔.๘ รายงานข8อมูลการใช8และเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม และรายงานข8อมูลการเรียกสําเร็จ 
  และความคับค่ัง ณ จุดเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ประจําปI ๒๕๖๑ ไตรมาส ๔  
  และ ปI ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ : ชท.  
  ๔.๙  รายงานผลการทดสอบการใช8งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให8เปลี่ยนแปลง 
     การใช8งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน ๗ สถานี) : ปส.๑  
 ๔.๑๐ การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข8อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม 
    ๒๕๖๒ : ปส.๑  
 ๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงผู8อํานวยการสถานีของผู8ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๑๖ สถานี : ปส.๑  
 
 



 
 
 
 ๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงผู8อํานวยการสถานีของผู8ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
     จํานวน ๗ สถานี : ปส.๑ 
 ๔.๑๓ ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๖๑๓/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี ๒๗๐๗/๒๕๕๘ 
    ระหว;างกรมประชาสัมพันธ/ (ผู8ฟLองคดี) กับ กสทช. (ผู8ถูกฟLองคดี) : มส.  
 ๔.๑๔ การให8ยืมเงินกองทุนฯ เพ่ือดําเนินการตามคําสั่งหัวหน8าคณะรักษาความสงบแห;งชาติ 
    ท่ี ๔/๒๕๖๒ : ทบ.  
 ๔.๑๕ การแจ8งเปลี่ยนแปลงผู8อํานวยการสถานี ของบริษัท เอสที เซกเมนต/ จํากัด ช;องรายการ 
    ทีวีบ8านบ8าน (BaanBaan TV) : ปส.๒  
 ๔.๑๖ สถิติเรื่องร8องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน/ ต้ังแต; พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ถึงกรกฎาคม ๒๕๖๒ : กส. 
 ๔.๑๗ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
       และท่ีแก8ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ทท., มท., คท., ดท.  

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การพิจารณาคําร8องขอเปลี่ยนแปลงข8อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได8รับ 
       อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๕ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๒ พิจารณาต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห8างหุ8นส;วนจํากัด 
       เพ่ิมทรัพย/คูณทวี จํานวน ๒ สถานี : ปส.๑  
    ๕.๑.๓ พิจารณาคําร8องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ 
       วิทยุกระจายเสียง ของห8างหุ8นส;วนจํากัด ละอ;อนม;อนหินไหล จํานวน ๒ สถานี : ปส.๑ 
    ๕.๑.๔ การพิจารณาคําขอต;ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
       ของห8างหุ8นส;วนจํากัด มะโนบาล มีเดีย กรุTป สถานีวิทยุกระจายเสียงมะโนบาล 
       เรดิโอ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๘๑ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง : ปส.๑  
    ๕.๑.๕ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู8ทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
       (๔ สถานี) (ข8อมูล ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑  
    ๕.๑.๖ พิจารณาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห8างหุ8นส;วน 
       จํากัด ภูตะวันแดง สถานีคนรักประชาธิปไตย รหัสสถานี ๐๗๕๔๐๐๗๘  
       กรณีพบประวัติการออกอากาศขัดต;อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ : ปส.๑   
    ๕.๑.๗ พิจารณาอุทธรณ/ขอต;ออายุการทดลองประกอบกิจการของห8างหุ8นส;วนจํากัด 
       ธนณัณญ/วานิช สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุท8องถ่ินไทยแม;แจ;ม รหัสสถานี 
       ๑๒๕๒๐๒๐๒ : ปส.๑  
    ๕.๑.๘ การพิจารณาเกณฑ/ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของผู8ประกอบกิจการ 
       กระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ/ 
       การส;งเสริมชุมชนท่ีมีความพร8อม และสนับสนุนผู8ประกอบกิจการกระจายเสียง 
       บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ : ปส.๑  
    ๕.๑.๙ การอนุญาตให8บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให8บริการโทรทัศน/ 
       ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ JKN DRAMAX : ปส.๒ 
 
 
 



 
 
 
    ๕.๑.๑๐ การอนุญาตให8มูลนิธิธรรมะบันดาลใจ ประกอบกิจการเพ่ือให8บริการโทรทัศน/ 
       ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ ธรรมะบันดาลใจ : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๑ การอนุญาตให8ห8างหุ8นส;วนจํากัด ด;านช8าง เน็ทเวิอร/ค ประกอบกิจการเพ่ือให8บริการ 
       โทรทัศน/ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ DCTV : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๒ การอนุญาตให8บริษัท มาย เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให8บริการโทรทัศน/ 
       ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก ช;องรายการ 
        ข;าวMynews : ปส.๒   
    ๕.๑.๑๓ การอนุญาตให8บริษัท ซุปเปอร/ บรอดแบนด/ เน็ทเวอร/ค จํากัด ประกอบกิจการ 
       เพ่ือให8บริการโทรทัศน/ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก  
       ช;องรายการ Arirang channel : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๔ การอนุญาตให8บริษัท ซุปเปอร/ บรอดแบนด/ เน็ทเวอร/ค จํากัด ประกอบกิจการ 
       เพ่ือให8บริการโทรทัศน/ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
       ช;องรายการ ANIPLUS channel : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๕ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน/ เพ่ือให8บริการ 
       โทรทัศน/ สําหรับกิจการท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี ของบริษัท สยามอินเตอร/ มัลติมีเดีย  
       จํากัด (มหาชน) ช;องรายการ SMM TV : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๖ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน/ เพ่ือให8บริการ 
       โทรทัศน/ สําหรับกิจการท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี ของบริษัท ทรู วิชั่นส/ กรุTป จํากัด  
       จํานวน ๖ ช;องรายการ : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๗ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน/ เพ่ือให8บริการ 
       โทรทัศน/ สําหรับกิจการท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี ของบริษัท เจน ซี จํากัด 
       ช;องรายการ เจน ซี : ปส.๒   
   ๕.๑.๑๘ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน/ เพ่ือให8บริการ 
       โครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน/ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี ระดับท8องถ่ินของ 
       บริษัท เค.พี ปลวกแดงเคบ้ิล จํากัด : ปส.๓   
    ๕.๑.๑๙ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน/ เพ่ือให8บริการ 
       โครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน/ท่ีไม;ใช8คลื่นความถ่ี ระดับท8องถ่ินของ 
       บริษัท สงขลา ดิจิตอล เคเบิล ที.วี. จํากัด : ปส.๓ 
    ๕.๑.๒๐ การเปลี่ยนแปลงองค/ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง 
       และโทรทัศน/ : มส. 
   ๕.๑.๒๑ (ร;าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน/ภาคพ้ืนดิน 
    ในระบบดิจิตอล : ทส. 
    ๕.๑.๒๒ ร8องเรียน กรณีขอให8 สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบระดับความดังของเสียง 
       ของโทรทัศน/ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (เลขท่ี ๒๘๓/๒๕๕๙) : บส.  
    ๕.๑.๒๓ ร8องเรียน กรณีขอให8บริษัท ทรู วิชั่นส/ กรุTป จํากัด ชี้แจงการเรียกเก็บค;าติดต้ัง 
       หรือค;ามัดจําอุปกรณ/กล;อง True Visions (เลขท่ี ๙/๒๕๖๒) : บส.  
    ๕.๑.๒๔ กรณี ห8างหุ8นส;วนจํากัด กลอรี่ มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง Green Generations 
       คลื่นความถ่ี ๙๓.๐๐ MHz จังหวัดสุราษฎร/ธานี โฆษณาผลิตภัณฑ/สุขภาพ 
       ท่ีเข8าข;ายการกระทําท่ีเปuนการเอาเปรียบผู8บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศน/ : บส.  
 
 
 



 
 
 
    ๕.๑.๒๕ กรณี ห8างหุ8นส;วนจํากัด แก8วมุกดารุ;งเรือง สถานีวิทยุกระจายเสียง เอ็มดีสเตชั่น 
       คลื่นความถ่ี ๙๗.๒๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ/สุขภาพท่ีเข8าข;าย 
       การกระทําท่ีเปuนการเอาเปรียบผู8บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน/ 
       : บส.  
    ๕.๑.๒๖ กรณี ห8างหุ8นส;วนจํากัด แก8วมุกดารุ;งเรือง สถานีวิทยุกระจายเสียง คําแพงเรดิโอ 
       คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๐๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ/สุขภาพท่ีเข8าข;าย 
       การกระทําท่ีเปuนการเอาเปรียบผู8บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน/ 
       : บส.  
    ๕.๑.๒๗ กรณีบริษัท อาร/เอส จํากัด (มหาชน) ช;องรายการ ๒ โฆษณาผลิตภัณฑ/เครื่องสําอาง 
       ท่ีเข8าข;ายการกระทําท่ีเปuนการเอาเปรียบผู8บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศน/ : บส.  
    ๕.๑.๒๘ กรณีบริษัท สปริง 26 จํากัด ช;องรายการ SPRING 26 (เดิมชื่อบริษัท แบงคอก 
       บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด ช;องรายการ NOW) โฆษณาผลิตภัณฑ/สุขภาพ 
       ท่ีเข8าข;ายการกระทําท่ีเปuนการเอาเปรียบผู8บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศน/ : บส. 
   ๕.๑.๒๙ การดําเนินคดีต;อ บริษัท พีช เทเลวิชั่น จํากัด กรณีเพิกเฉยไม;ปฏิบัติตามคําสั่ง 
    ของพนักงานเจ8าหน8าท่ี ตามมาตรา ๕๓ (๑) และ (๒) แห;งพระราชบัญญัติ 
    การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน/ พ.ศ. ๒๕๕๑ : ผส.  
   ๕.๑.๓๐ ข8อร8องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
    บริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา คลื่นความถ่ี ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดนครปฐม 
    (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม;เปuนไปตามประกาศ กสทช.  
    เรื่อง หลักเกณฑ/การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
   ๕.๑.๓๑ ข8อร8องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
    คนบ8านแวง คลื่นความถ่ี FM ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดร8อยเอ็ด 
    (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม;เปuนไปตามประกาศ กสทช.  
    เรื่อง หลักเกณฑ/การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด-านกิจการโทรคมนาคม 
   ๕.๒.๑ ข8อเสนอการใช8โครงข;ายโทรคมนาคมของบริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด : ชท.  
   ๕.๒.๒ สัญญาการใช8โครงข;ายโทรคมนาคม เส8นทาง สฟ.พระนครเหนือ-สฟ.ราชบุรี๒ 
     ระหว;างการไฟฟLาฝ~ายผลิตแห;งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
     จํากัด (มหาชน) : ชท.  
   ๕.๒.๓ สัญญาการใช8โครงข;ายโทรคมนาคม เส8นทาง สฟ.ลาดพร8าว – ชายแดนไทย 
     มาเลเซีย ระหว;างการไฟฟLาฝ~ายผลิตแห;งประเทศไทย และบริษัท วาย-ฟาย 
     เฟ�ร/ส จํากัด : ชท.  
   ๕.๒.๔ ขอให8 กสทช. มีคําสั่งให8บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร/แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
     จัดให8มีการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม เพ่ือให8สามารถให8บริการ 
     ส;งข8อความสั้น : ชท.  
 
 



 
   ๕.๒.๕ นายบุญญฤทธิ์ ศรีธัญรัตน/ ร8องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบป�ญหา 
     เก่ียวกับการยกเลิกบริการคงสิทธิเลขหมาย : รท.  
   ๕.๒.๖ นายป�ญญา มาอินทกุลวงศ/ ร8องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบ 
     ป�ญหาถูกบุคคลอ่ืนแอบอ8างลงทะเบียนซิมการ/ดเลขหมายโทรศัพท/เคลื่อนท่ี : รท.  
   ๕.๒.๗ บริษัท ดาต8า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด ขอให8 กสทช. วินิจฉัยข8อพิพาท 
     กรณีการทําสัญญาขายส;งบริการโทรศัพท/เคลื่อนท่ีกับบริษัท กสท โทรคมนาคม 
     จํากัด (มหาชน) : ดท.  
   ๕.๒.๘ ขอให8 กสทช. วินิจฉัยชี้ขาด ข8อพิพาทสัญญาการขายส;งบริการโทรศัพท/เคลื่อนท่ี 
     ระหว;างบริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จํากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
     (มหาชน) : ดท.  
   ๕.๒.๙ บริษัท คิงส/ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให8บริการ 
     โทรคมนาคมภายใต8ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม : ปท.๑  
   ๕.๒.๑๐ การสิ้นสุดการอนุญาตของผู8รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
     ท่ีไม;มีโครงข;ายเปuนของตนเอง จํานวน ๓ ราย : ปท.๒ 
   ๕.๒.๑๑ การขอเพ่ิมบริการ VoIP Termination ภายใต8ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
     โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัท นํา เทเลคอม จํากัด : ปท.๒  
   ๕.๒.๑๒ การขออนุญาตบริการขายต;อบริการรับ-ส;งสัญญาณผ;านดาวเทียม (Satellite Uplink / 
     Downlink Service) จากสถานีแม;ข;าย ภายใต8ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
     โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท ไทย แอดวานซ/ อินโนเวชั่น จํากัด : ปท.๒ 
   ๕.๒.๑๓ การขอนําค;าใช8จ;ายในการให8บริการวิทยุติดต;อเรือเดินทะเลมาหักลดหย;อน 
     จากรายได8ท่ีต8องจัดสรรเพ่ือนําไปใช8ในการจัดให8มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน 
     โดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม : ถท. 
   ๕.๒.๑๔ “(ร;าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะสร8างความรู8ด8านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     สู;สังคมดิจิทัล” ภายใต8แผนการจัดให8มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง 
     และบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) : ถท.  
    ๕.๒.๑๕ สมาคมวิทยุสมัครเล;นแห;งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ/ ขอรับการจัดสรร 
       คลื่นความถ่ี ต้ังสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน และกําหนดสัญญาณเรียกขาน เพ่ือใช8ใน 
       การควบคุมและรับส;งสัญญาณดาวเทียม JAISAT-1 ในโครงการดาวเทียมอัจฉริยะ : คท.  
    ๕.๒.๑๖ (ร;าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให8บริการโทรคมนาคม : ทท.  
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร;วมทางเทคนิคว;าด8วยการประสาน 
      และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๔ 
      ในประเด็นด8านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน/ กิจการโทรคมนาคม 
      และกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คณะกรรมการร;วมทางเทคนิคฯ, คภ. 
    ๕.๓.๒ การพิจารณาทุนต;อเนื่อง : โครงการขยายผลระบบติดตามและอุปกรณ/ช;วยเหลือ 
     ผู8สูงอายุหรือผู8ป~วยในการทํากายภาพบําบัดผ;านเครือข;ายสื่อสาร สําหรับ 
     ประโยชน/สาธารณะ หน;วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ : ทบ.  
   ๕.๓.๓ การกลั่นกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒ 
     ประจําปI ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๖ ตามวัตถุประสงค/มาตรา ๕๒ (๑) : โครงการ 
     ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการเน็ตประชารัฐและ 
     การจัดให8มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม : ทบ.  
 
 
 



 
   ๕.๓.๔ การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๑ 
     ประจําปI ๒๕๖๒ ตามวัตถุประสงค/มาตรา ๕๒ (๑) แห;งพระราชบัญญัติองค/กร 
     จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก8ไขเพ่ิมเติม ดําเนินการให8ประชาชน 
     ได8รับบริการด8านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน/และกิจการโทรคมนาคม 
     อย;างท่ัวถึง : ทบ.   
   ๕.๓.๕ การร;วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห/ 
     ในพระบรมราชูปถัมภ/ เนื่องในวันคล8ายวันพระราชทานกําเนิดมูลนิธิ 
     ราชประชานุเคราะห/ ในพระบรมราชูปถัมภ/ : กบ.  
   ๕.๓.๖ ร;างระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการรับ การจ;าย และการเก็บรักษาเงิน (ฉบับท่ี ..) 
     พ.ศ. .... : นย., ลย.  
   ๕.๓.๗ การพิจารณาเห็นชอบงบประมาณรายจ;าย ประจําปI ๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. 
     : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ, ยย. 
   ๕.๓.๘ การแก8ไขระเบียบ กสทช. ว;าด8วยการเบิกจ;ายเงินค;าตอบแทนประจําปI  
     (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... : บย. 
 ๕.๔  เร่ืองค-างการพิจารณา 
    ๕.๔.๑ ร;างโครงสร8างสํานักงาน กสทช. : บย. 

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


