
 
 
 

       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห.องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เร่ืองท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑  รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
        และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ : ทท., มท., คท., ดท. 
 ๔.๒  รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม6มีโครงข6ายเป7นของตนเอง 
    ฉบับที่ ๗/๒๕๖๒ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ปท.๒  
 ๔.๓  รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแก-ไขป;ญหาเร่ืองร-องเรียน 
    (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) : รท.  
 ๔.๔  รายงานผลการทดสอบการใช-งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให-เปลี่ยนแปลง 
    การใช-งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ (ข-อมูล ณ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม 
    ๒๕๖๒) : ปส.๑  
 ๔.๕  การต6ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข-อมูล ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม 
    ๒๕๖๒ : ปส.๑  
 ๔.๖  การแจ-งเปลี่ยนแปลงข-อมูลผู-ได-รับอนุญาตของ บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จํากัด 
    ช6องรายการ สถานี NEWS 1 : ปส.๒  
 ๔.๗  การดําเนินการต6อเร่ืองร-องเรียนกรณี นางสาวพัชรKรส สงวนศักด์ิ ขอให-ตรวจสอบคุณภาพ 
    สัญญาณ พร-อมแก-ไขป;ญหาการรับชมโทรทัศนKภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : จส.  
 ๔.๘  ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิชั่นสK กรุMป จํากัด ตรวจสอบค6าบริการที่ถูกเรียกเก็บ 
    หลังจากยกเลิกการใช-บริการ True Visions (เลขท่ี ๒๖/๒๕๖๒) : บส.  
 ๔.๙  ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิชั่นสK กรุMป จํากัด ตรวจสอบการเรียกเก็บค6าปรับอุปกรณK 
    เสียหาย หรือสูญหาย พร-อมคืนเงินค6าบริการท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช-บริการ 
    True Visions (เลขที่ ๒๙/๒๕๖๒) : บส.  
 ๔.๑๐  ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิชั่นสK กรุMป จํากัด ตรวจสอบและยกเว-นค6าบริการ 
    ท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช-บริการ True Visions (เลขท่ี ๓๖/๒๕๖๒) : บส.  
 ๔.๑๑  ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๑๔๙/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๓๐/๒๕๕๘  
    ระหว6างมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน (ผู-ฟ[องคดี) กับ กสทช. (ผู-ถูกฟ[องคดีที่ ๑) และ 
    ลสทช. (ผู-ถูกฟ[องคดีที่ ๓) : มส.  
 
 



 
 
 
 ๔.๑๒  การแก-ไขปรับปรุงคําขอใช-บริการ ข-อตกลงและเง่ือนไขการใช-บริการ LoRa IOT by CAT 
     ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) : มท. 
 ๔.๑๓  สถิติเร่ืองร-องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศนK ตั้งแต6 พ.ศ. ๒๕๕๕ 
     ถึงสิงหาคม ๒๕๖๒ : กส.  
  ๔.๑๔ รายงานผลการทดสอบการใช-งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให-เปลี่ยนแปลง 
    การใช-งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (ข-อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน 
    ๒๕๖๒) : ปส.๑  
  ๔.๑๕ รายงานผลการดําเนินการปรับปรุงแก-ไขข-อมูลความสูงของสายอากาศ ตามแนวทาง 
    การพิจารณาคําร-องขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ ตามมติที่ประชุม กสทช.  
    คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (ข-อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
    ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑   
  ๔.๑๖ การต6ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข-อมูล ณ วันที่ ๑๐ กันยายน 
    ๒๕๖๒) : ปส.๑  

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การพิจารณาคําร-องขอเปลี่ยนแปลงข-อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได-รับ 
       อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๔ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๒ การพิจารณาคําร-องขอขยายระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 
       ของมูลนิธิหลวงพ6อพูล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนนครปฐม  
       (รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๕๐) : ปส.๑   
    ๕.๑.๓ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู-ทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
       (๔ สถานี) (ข-อมูล ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๔ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู-ทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
       (๔ สถานี) (ข-อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑ 
    ๕.๑.๕ การพิจารณาอุทธรณKคําส่ังคืนแบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และคําร-องขอเปลี่ยนแปลงข-อมูลการทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของกลุ6มคนวิทยุบ-านถ6อน สถานีวิทยุกระจายเสียง 
       วิทยุบ-านถ6อน (รหัสสถานี ๐๖๕๔๐๐๔๔) : ปส.๑  
    ๕.๑.๖ การอนุญาตให-บริษัท เอสที เซกเมนตK จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ 
       โทรทัศนKที่ไม6ใช-คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช6องรายการ ทีวีบ-านบ-าน 
       (BaanBaan TV) : ปส.๒  
    ๕.๑.๗ การอนุญาตให-บริษัท ไลอ-อน สเตทสK จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศนK 
       ที่ไม6ใช-คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช6องรายการ GOD TV : ปส.๒  
    ๕.๑.๘ การอนุญาตให-บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอรKค จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให- 
       บริการโทรทัศนKที่ไม6ใช-คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช6องรายการ  
       Guangxi TV : ปส.๒  
 
 
 



 
 
    ๕.๑.๙ การอนุญาตให-บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศนK 
       ที่ไม6ใช-คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช6องรายการ WHITE CHANNEL : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๐ การอนุญาตให-บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการเพื่อให-บริการโทรทัศนK 
       ที่ไม6ใช-คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช6องรายการ : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๑ การอนุญาตให-บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศนK 
       ที่ไม6ใช-คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๕ ช6องรายการ : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๒ การอนุญาตให-บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการเพื่อให-บริการโทรทัศนK 
       ที่ไม6ใช-คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒๐ ช6องรายการ : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๓ การอนุญาตให-บริษัท ทีวีดี เซอรKวิสเซส จํากัด ประกอบกิจการเพื่อให-บริการ 
       โทรทัศนKที่ไม6ใช-คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอคร้ังแรก 
       ช6องรายการ TVD 4 : ปส.๒  
    ๕.๑.๑๔ กรณีบริษัท ซีนิเพล็กซK จํากัด ช6องรายการ True Shopping โฆษณาขาย 
       วัตถุมงคลจ้ีเทพทันใจ รุ6นราหูเสริมทรัพยK ตะกรุดเทพทันใจ ที่เข-าข6ายเป7น 
       การกระทําที่เป7นการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
       โทรทัศนK : บส.  
    ๕.๑.๑๕ กรณีบริษัท ซีนิเพล็กซK จํากัด ช6องรายการ True Shopping โฆษณาผลิตภัณฑK 
       อาหารท่ีเข-าข6ายการกระทําที่เป7นการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศนK : บส.  
    ๕.๑.๑๖ กรณี ห-างหุ-นส6วนจํากัด ข6อนแจ-ง เจริญรุ6งเรือง สถานีวิทยุกระจายเสียง 
       มิตรภาพ กูย-ลาว คลื่นความถ่ี ๘๘.๗๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑK 
       สุขภาพที่เข-าข6ายการกระทําที่เป7นการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศนK : บส.  
    ๕.๑.๑๗ กรณี ห-างหุ-นส6วนจํากัด ฟ[ามุ6ย ๑-๒ มัลติมีเดีย กรุMป สถานีวิทยุกระจายเสียง  
       คนลูกทุ6งเชียงใหม6 คลื่นความถ่ี ๘๘.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม6 โฆษณาผลิตภัณฑK 
       สุขภาพที่เข-าข6ายการกระทําท่ีเป7นการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศนK :  บส.  
    ๕.๑.๑๘ กรณี ห-างหุ-นส6วนจํากัด คลื่นซ6าสK มีเดีย เน็ตเวิรKก สถานีวิทยุกระจายเสียง 
       เพื่อความม่ันคง คลื่นความถ่ี ๙๔.๐๐ MHz จังหวัดจันทบุรี โฆษณาผลิตภัณฑK 
       สุขภาพที่เข-าข6ายการกระทําท่ีเป7นการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศนK :  บส.  
    ๕.๑.๑๙ กรณี ห-างหุ-นส6วนจํากัด นาถวัฒนKโปรโมช่ัน สถานีวิทยุกระจายเสียง พัฒนาและ  
       ส6งเสริมการเรียนรู-ชุมชนตําบลทุ6งปรังและตําบลเสาเภา คลื่นความถ่ี ๙๔.๐๐ MHz 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช โฆษณาผลิตภัณฑKสุขภาพที่เข-าข6ายการกระทําที่เป7น 
       การเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนK :  บส.  
    ๕.๑.๒๐ กรณี ห-างหุ-นส6วนจํากัด ทMอปฮิตเรดิโอ สวรรคโลก สถานีวิทยุกระจายเสียง 
       ทMอปฮิตเรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๔.๗๕ MHz จังหวัดสุโขทัย โฆษณาผลิตภัณฑK 
       สุขภาพที่เข-าข6ายการกระทําท่ีเป7นการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศนK :  บส.  
    ๕.๑.๒๑ กรณี ห-างหุ-นส6วนจํากัด ประสิทธ์ิ คารK เซ็นเตอรK สถานีวิทยุกระจายเสียง คนป;กษKใต- 
       SC. เรดิโอ หาดใหญ6 คลื่นความถ่ี ๙๕.๗๕ MHz จังหวัดสงขลา โฆษณาผลิตภัณฑK 
       สุขภาพที่เข-าข6ายการกระทําท่ีเป7นการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศนK :  บส.  
 
 



 
 
 
 
    ๕.๑.๒๒ กรณี ห-างหุ-นส6วนจํากัด เนียมแสงพาณิชยK สถานีวิทยุกระจายเสียง ไทยเรดิโอ 
       สเตชั่น คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๗๕ MHz จังหวัดสุโขทัย โฆษณาผลิตภัณฑKสุขภาพ 
       ที่เข-าข6ายการกระทําที่เป7นการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศนK :  บส.  
    ๕.๑.๒๓ กรณี ห-างหุ-นส6วนจํากัด พิศรา ๒๐๑๒ สถานีวิทยุกระจายเสียง CMK เรดิโอ 
       คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก6น โฆษณาผลิตภัณฑKสุขภาพ 
       ที่เข-าข6ายการกระทําที่เป7นการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศนK :  บส.  
    ๕.๑.๒๔ กรณี ห-างหุ-นส6วนจํากัด เอส.เอส.เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง เอส.เอส.เรดิโอ 
       คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๒๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑKสุขภาพ 
       ที่เข-าข6ายการกระทําที่เป7นการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศนK : บส.  
    ๕.๑.๒๕ กรณี ห-างหุ-นส6วนจํากัด เสียงแคนเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง เมืองหมอแคน 
       แก6นนคร คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก6น โฆษณาผลิตภัณฑKสุขภาพ 
       ที่เข-าข6ายการกระทําที่เป7นการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศนK :  บส.  
   ๕.๑.๒๖ กรณี บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด ช6องรายการ ONE โฆษณาผลิตภัณฑKอาหาร 

       ที่เข-าข6ายการกระทําที่เป7นการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศนK ก6อนได-รับคําสั่งเตือนทางปกครอง : บส.  

    ๕.๑.๒๗ บันทึกความเข-าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว6างสํานักงาน กสทช.  
       ร6วมกับ มหาวิทยาลัยพัสเซา (University of Passau) ประเทศเยอรมนี : บส.  
    ๕.๑.๒๘ การพิจารณาคําร-องขอเปลี่ยนแปลงข-อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได-รับ 
       อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๑๒ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๒๙ การพิจารณาอนุญาตให-ห-างหุ-นส6วนจํากัด โรจนศิลป� มีเดีย กรุMป ทดลองประกอบกิจการ 
       วิทยุกระจายเสียง สถานีลิ้งคK ไทยแลนดK เรดิโอ (รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๓๗) : ปส.๑   
    ๕.๑.๓๐ กําหนดระยะเวลาการยื่นคําขอรับการสนับสนุนผู-ประกอบกิจการกระจายเสียง 
       บริการชุมชนที่มีคุณภาพ (คร้ังที่ ๒) ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑK 
       การส6งเสริมชุมชนที่มีความพร-อม และสนับสนุนผู-ประกอบกิจการกระจายเสียง 
       บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม : ปส.๑  
    ๕.๑.๓๑ การอุทธรณKคัดค-านคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขแดงท่ี ๒๒๗/๒๕๖๒  
       (คดีหมายเลขดําที่ ๕๘/๒๕๕๙) ระหว6างมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน (ผู-ฟ[องคดี) 
       กับ กสทช. (ผู-ถูกฟ[องคดีที่ ๑) กสท. (ผู-ถูกฟ[องคดีท่ี ๒) และสํานักงาน กสทช.  
       (ผู-ถูกฟ[องคดีที่ ๓) : มส.  
    ๕.๑.๓๒ คําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๒๒๓๔/๒๕๖๑ (หมายเลขแดงที่  
       ๑๐๙๕/๒๕๖๒) ระหว6างบริษัท ดิจิตอล เทเลวิชั่น เน็ทเวิรKค จํากัด (ผู-ฟ[องคดี) 
       กับ เลขาธิการ กสทช. (ผู-ถูกฟ[องคดีที่ ๑) กสทช. (ผู-ถูกฟ[องคดีท่ี ๒) และ 
       สํานักงาน กสทช. (ผู-ถูกฟ[องคดีที่ ๓) : มส.  
     
 
 
 
 



 
 
 
 ๕.๒  เร่ืองท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ ข-อเสนอการใช-โครงข6ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุง ของบริษัท ไทยคม จํากัด 
       (มหาชน) : ชท.  
    ๕.๒.๒ ข-อเสนอการใช-โครงสร-างพื้นฐานโทรคมนาคมร6วมกันสําหรับโครงข6ายโทรศัพทK 
       เคลื่อนท่ีที่ได-ปรับปรุง ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : ชท.  
    ๕.๒.๓ ข-อเสนอการใช-โครงข6ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุง ของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
       จํากัด (มหาชน) : ชท.  
    ๕.๒.๔ สัญญาการใช-โครงข6ายโทรคมนาคม เส-นทาง สฟ.ตาก๑-สฟ.แม6สอด ระหว6าง 
       การไฟฟ[าฝ�ายผลิตแห6งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
       (มหาชน) : ชท.  
    ๕.๒.๕ สัญญาการใช-โครงข6ายโทรคมนาคม เส-นทาง สฟ.กาญจนบุรี ๒-เข่ือนวชิราลงกรณK 
       ระหว6างการไฟฟ[าฝ�ายผลิตแห6งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิรKค จํากัด : ชท. 
    ๕.๒.๖ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทKแบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท โรงพยาบาล 
       บํารุงราษฎรK จํากัด (มหาชน) : จท.  
    ๕.๒.๗ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทKแบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท อินเด็กซK  
       ลิฟวิ่งมอลลK จํากัด (มหาชน) : จท.  
    ๕.๒.๘ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทKแบบส้ัน ๔ หลัก ของบริษัท สยามยีเอสเซลสK 
       จํากัด : จท.  
    ๕.๒.๙ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทKแบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท ซีทราน เฟอรKร่ี 
       จํากัด : จท.  
    ๕.๒.๑๐ การคืนเลขหมายโทรศัพทKแบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๙๙ ของสํานักเลขาธิการ 
       คณะรักษาความสงบแห6งชาติ : จท.  
    ๕.๒.๑๑ บริษัท วิทยุการบินแห6งประเทศไทย จํากัด ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุย6าน UHF 
       เพ่ือการใช-งานบนอากาศยานสําหรับอุปกรณKบินทดสอบเคร่ืองอํานวยความสะดวก 
       ในการเดินอากาศ (Flight Inspection System : FIS) : คท.  
    ๕.๒.๑๒ บริษัท ภูเก็ตคอนเน็ค จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
       แบบที่สาม : ปท.๑  
    ๕.๒.๑๓ บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จํากัด ขอรับใบอนุญาตการให-บริการอินเทอรKเน็ต 
       แบบที่สาม : ปท.๑  
    ๕.๒.๑๔ ท6าทีและข-อเสนอของประเทศไทยสําหรับการประชุมใหญ6ระดับโลกว6าด-วย 
       วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ (WRC-2019) : คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ6ฯ, คภ. 
    ๕.๒.๑๕ (ร6าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข-องกับกิจการดาวเทียม จํานวน ๓ ฉบับ :  
       คณะทํางานจัดทําแผนและหลักเกณฑKการอนุญาตฯ, คภ. 
    ๕.๒.๑๖ (ร6าง) ประกาศ กสทช. เก่ียวกับเคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  
       จํานวน ๒ ฉบับ : ทท.  
    ๕.๒.๑๗ การคืนเลขหมายโทรศัพทKสําหรับบริการโทรศัพทKเคลื่อนท่ีแบบไม6เต็มกลุ6ม 
       กรณีเป7นกลุ6มเลขหมายท่ีมีผู-ใช-บริการ ของบริษัท 168 คอมมูนิเคชั่น จํากัด : จท. 
    ๕.๒.๑๘ รายงานการพิจารณาผลการปฏิบัติตามคําสั่งกรณีการโอนย-ายผู-ให-บริการโทรศัพทK 
       เคลื่อนที่กรณีการจัดส6งสําเนาสัญญาให-บริการทางอิเล็กทรอนิกสK : คณะทํางาน 
       พิจารณาวิธีการปฏิบัติตามคําสั่งฯ, จท.  
 
 



 
 
 
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒ 
       กรณีทําความตกลงกับหน6วยงานของรัฐ : โครงการระบบวิเคราะหKข-อมูล 
       ผลกระทบต6อผู-บริโภคด-านเศรษฐกิจหน6วยงาน สํานักงานตํารวจแห6งชาติ : ทบ.  
    ๕.๓.๒ การพิจารณากรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุนประจําป� ๒๕๖๓ และ 
       แผนการดําเนินงานประจําป� ๒๕๖๓ ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  
       กิจการโทรทัศนK และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนKสาธารณะ : ทบ.  
    ๕.๓.๓  การสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือช6วยเหลือผู-ประสบอุทกภัยของสํานักงาน 
       ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี : กบ.  
 ๕.๔  เร่ืองค.างการพิจารณา 
   ๕.๔.๑ การพิจารณาเห็นชอบงบประมาณรายจ6าย ประจําป� ๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. 
     : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ, ยย. 
    ๕.๔.๒ ร6างโครงสร-างสํานักงาน กสทช. : บย. 

ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เร่ืองอื่นๆ 
 ๖.๑  การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ6ายรายการจัดซ้ือเคร่ืองมือตรวจสอบ 
    การใช-ความถ่ีวิทยุในการตรวจสอบข6ายสื่อสารการจัดงานพระราชพิธี : ยย.  

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


