
 
 
 

       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๒๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห.องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เร่ืองท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑    รายงานผลการปฏิบัติหน.าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงาน 
        ภายในของสํานักงาน กสทช. ระหว3างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ – เดือนตุลาคม ๒๕๖๒  
     : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ, นย.  
 ๔.๒    รายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๓ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน                    
                                       ๒๕๖๒ : ลย. 
 ๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
        และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ : ทท., มท., คท.๑., คท.๒ 
  ๔.๔ รายงานคําสั่งจําหน3ายคดีออกจากสารบบความของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดําท่ี 
     อ.๘๒๘/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๖๒๙/๒๕๖๒ ระหว3างบริษัท ทรู คอร@ปอเรชั่น  
    จํากัด (มหาชน) ผู.ฟDองคดี กับ กสทช. ผู.ถูกฟDองคดีท่ี ๑ และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส  
    คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ผู.ถูกฟDองคดีที่ ๒ : มท.  
  ๔.๕ รายงานคําสั่งศาลปกครองกลางอนุญาตให.บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
     (มหาชน) ถอนคําฟDองและให.จําหน3ายคดีออกจากสารบบความในคดีหมายเลขดําที่ 
    ๑๘๐๒/๒๕๖๑ ระหว3างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  
    ผู.ฟDองคดี กับ กสทช. ผู.ถูกฟDองคดี : มท.  
  ๔.๖ รายงานการมอบอํานาจช3วงให.ดําเนินคดีต3อศาลปกครองในด.านกิจการโทรคมนาคมแทน  
                               กสทช. ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ : มท. 
 ๔.๗    รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม3มีโครงข3ายเปIนของตนเอง 
     ฉบับท่ี ๙/๒๕๖๒ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ปท.๒ 
 ๔.๘    บันทึกแก.ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช.โครงสร.างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร3วมกัน คร้ังท่ี ๒      
                                       ระหว3างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ@       
                                       ไวร@เลส เน็ทเวอร@ค จํากัด : ชท. 
 
 
 



 
 
 ๔.๙    สัญญาการใช.โครงสร.างพื้นฐานโทรคมนาคมร3วมกัน ระหว3างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส         
                                       คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร@แซล คอมมิวนิเคชั่น      
                                       จํากัด : ชท. 
 ๔.๑๐  ร.องเรียน กรณีขอให.บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร@ม จํากัด แก.ไขปMญหาการรับชม 
     ช3องรายการโทรทัศน@ผ3านกล3องรับสัญญาณดาวเทียม IPM (เลขที่ ๖๐/๒๕๖๐) : บส.  
 ๔.๑๑  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ@ มานะกิจ)  
    ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ – เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ@ฯ 
 ๔.๑๒  รายงานผลการปฏิบัติหน.าท่ีของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็น 
    เก่ียวกับการใช.และเชื่อมต3อโครงข3ายโทรคมนาคม ระหว3างเดือนเมษายน – มิถุนายน  
    ๒๕๖๒ : ชท.  
  ๔.๑๓  การรวมธุรกิจ ตามประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการ 
     โทรคมนาคม ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๓ ประจําปR ๒๕๖๒ : วท.  
  ๔.๑๔  การต3ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข.อมูล ณ วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน 
     ๒๕๖๒ : ปส.  

ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
 ๕.๑ เร่ืองท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ กรณีบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ@ วิช่ัน จํากัด ช3องรายการ Nation TV โฆษณาขาย 
       ชุดวัตถุมงคลจ้ีเทพทันใจ ที่เข.าข3ายการกระทําที่เปIนการเอาเปรียบผู.บริโภค 
       ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน@ : บส.  
    ๕.๑.๒ กรณีบริษัท ทริปเป\ล วี บรอดคาสท@ จํากัด ช3องรายการ ไทยรัฐทีวี โฆษณา 
       ผลิตภัณฑ@สุขภาพท่ีเข.าข3ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู.บริโภค 
       ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน@ : บส.  
    ๕.๑.๓ ร.องเรียน กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อความม่ันคงหนองเล็งทราย 
       คลื่นความถ่ี FM ๙๓.๕๐ MHz โดยห.างหุ.นส3วนจํากัด พะเยา เฉิดฉาย 
       แอ็ดเวอร@ไทซ่ิง กรุaป มีการโฆษณาผลิตภัณฑ@สุขภาพที่เข.าข3ายการกระทํา 
       ที่เปIนการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน@ : บส.  
    ๕.๑.๔ กรณี ห.างหุ.นส3วนจํากัด สวัสดี  รุ3งเรืองการเกษตร สถานีวิทยุกระจายเสียง 
       แฮมเรดิโอ คล่ืนความถ่ี ๘๙.๐๐ MHz จังหวัดบุรีรัมย@ โฆษณาผลิตภัณฑ@สุขภาพ 
       ที่เข.าข3ายการกระทําที่เปIนการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศน@ : บส.  
    ๕.๑.๕ กรณี ห.างหุ.นส3วนจํากัด ตรัง เอฟ.เอ็ม. สถานีวิทยุกระจายเสียง ตรังเอฟเอ็ม 
       คลื่นความถ่ี ๙๒.๗๕ MHz จังหวัดตรัง  โฆษณาผลิตภัณฑ@สุขภาพที่เข.าข3าย 
       การกระทําที่เปIนการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศน@ : บส.  
    ๕.๑.๖ กรณี ห.างหุ.นส3วนจํากัด อ.อะไหล3กรุaป สถานีวิทยุกระจายเสียง DFM คลื่นความถ่ี 
       ๙๔.๐๐ MHz จังหวัดบุรีรัมย@ โฆษณาผลิตภัณฑ@สุขภาพที่เข.าข3ายการกระทําท่ีเปIน 
       การเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน@ : บส.  
    ๕.๑.๗ กรณี ห.างหุ.นส3วนจํากัด พีรเวช สถานีวิทยุกระจายเสียง เสิงสางสัมพันธ@ 
       คลื่นความถ่ี ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา โฆษณาผลิตภัณฑ@สุขภาพ 
       ที่เข.าข3ายการกระทําที่เปIนการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศน@ : บส.  
 



 
 
 
 
    ๕.๑.๘ กรณี ห.างหุ.นส3วนจํากัด นครกาหลงธุรกิจ โฆษณา สถานีวิทยุกระจายเสียง 
       นครกาหลง คลื่นความถ่ี ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดชัยภูมิ โฆษณาผลิตภัณฑ@สุขภาพ 
       ที่เข.าข3ายการกระทําที่เปIนการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
       กิจการโทรทัศน@ : บส.  
    ๕.๑.๙ กรณี ห.างหุ.นส3วนจํากัด นครกาหลงธุรกิจ โฆษณา สถานีวิทยุกระจายเสียง 
       สตาร@นิวนครกาหลง คลื่นความถ่ี ๑๐๔.๒๕ MHz จังหวัดชัยภูมิ โฆษณา 
       ผลิตภัณฑ@สุขภาพท่ีเข.าข3ายการกระทําที่เปIนการเอาเปรียบผู.บริโภคใน 
       กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน@ : บส.  
    ๕.๑.๑๐ กรณี ห.างหุ.นส3วนจํากัด ยอดชาย เรดิโอเรคคอร@ด (๒๐๑๒) สถานีวิทยุกระจายเสียง 
       กรีนมิวสิคเวฟ คลื่นความถ่ี ๑๐๗.๐๐ MHz จังหวัดกระบี่ โฆษณาผลิตภัณฑ@ 
       สุขภาพท่ีเข.าข3ายการกระทําที่เปIนการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศน@ : บส.  
    ๕.๑.๑๑ กรณีบริษัท สุชีราดรากอนโกลด@ จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อคนท.องถ่ิน 
       เรดิโอปาร@ตี้ ที่นี่ประเทศไทย คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม3  
       โฆษณาผลิตภัณฑ@สุขภาพท่ีเข.าข3ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู.บริโภคใน 
       กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน@ ก3อนได.รับคําสั่งเตือนทางปกครอง : บส.  
    ๕.๑.๑๒ พิจารณาคําร.องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ 
       วิทยุกระจายเสียง ของห.างหุ.นส3วนจํากัด โรงสีณัฐวุฒิ สถานีบ.านเขาแร.ง 
       รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๓ : ปส.  
    ๕.๑.๑๓ การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตให.ใช.คลื่นความถ่ีเพื่อการทดลองออกอากาศ 
       วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ ของสถานีวิทยุโทรทัศน@กองทัพบก : ปส. 
    ๕.๑.๑๔ แนวทางการออกอากาศ และการยกเว.นการแจ.งเปลี่ยนแปลงผังรายการ  
       กรณีการออกอากาศรายการพิเศษการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร 
       โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
       พุทธศักราช ๒๕๖๒ : ปส.  
    ๕.๑.๑๕ แนวทางการดําเนินการแก.ไขปMญหาการลักลอบนําสัญญาณดาวเทียม การออกอากาศ 
       การแข3งขันฟุตบอลรายการ Premier League ไปออกอากาศในประเทศ 
       เพื่อนบ.าน : ปส., ขส., มส., วส., สส. 
    ๕.๑.๑๖ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน@ เพ่ือให.บริการ 
       โครงข3ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน@ท่ีไม3ใช.คลื่นความถ่ี ระดับท.องถ่ินของ 
       บริษัท เค.พี.พี.ราไวย@ จํากัด : ขส.  
    ๕.๑.๑๗ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน@ เพ่ือให.บริการ 
       โครงข3ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน@ท่ีไม3ใช.คลื่นความถ่ี ระดับภูมิภาคของ 
       บริษัท ฟากฟDา จํากัด : ขส.  
    ๕.๑.๑๘ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน@ เพื่อให.บริการ 
       โครงข3ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน@ สําหรับกิจการท่ีไม3ใช.คลื่นความถ่ี 
       ระดับชาติของบริษัท อินโฟแซท เน็ตเวิร@ค จํากัด : ขส.   
    ๕.๑.๑๙ การอนุญาตให.บริษัท ดอท ทีอีซีเอส จํากัด ประกอบกิจการเพื่อให.บริการ 
       โครงข3ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน@ท่ีไม3ใช.คลื่นความถ่ี ระดับท.องถ่ิน : ขส.  
 
 
 



 
 
 
 
    ๕.๑.๒๐ การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน@ 
       เพื่อให.บริการโทรทัศน@ สําหรับกิจการที่ไม3ใช.คลื่นความถ่ี กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
       ของบริษัท ก.านบุญ สมไพรงาม จํากัด ช3องรายการ LAMKONG CHANNEL : ปส.  
    ๕.๑.๒๑ ร.องเรียน กรณีขอให.บริษัท ทรู วิชั่นส@ กรุaป จํากัด คืนเงินค3ามัดจํากล3องรับ 
       สัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขท่ี ๘๐/๒๕๖๑) : บส.  
 ๕.๒  เร่ืองท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.  
    ด.านกิจการโทรคมนาคม 
   ๕.๒.๑ ร3างประกาศ กสทช. เร่ือง การใช.โครงสร.างพื้นฐานโทรคมนาคมร3วมกันสําหรับ 
       โครงข3ายโทรคมนาคมไร.สาย : ชท.  
    ๕.๒.๒ ร3างประกาศ กสทช. เร่ือง การใช.บริการข.ามโครงข3ายโทรคมนาคมไร.สาย 
       ภายในประเทศ : ชท.   
    ๕.๒.๓ สัญญาการใช.โครงข3ายโทรคมนาคม จํานวน ๓ สัญญา และสัญญาแก.ไขสัญญา                       
                                                 การใช.โครงข3ายโทรคมนาคม คร้ังที่ ๑ จํานวน ๑ สัญญา ระหว3างการไฟฟDา 
       ฝuายผลิตแห3งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร@ค จํากัด : ชท. 
    ๕.๒.๔ สัญญาการใช.โครงข3ายโทรคมนาคมของการไฟฟDาฝuายผลิตแห3งประเทศไทย                   
                                                 จํานวน ๒ สัญญา : ชท. 
    ๕.๒.๕ สัญญาการใช.โครงข3ายโทรคมนาคม เส.นทาง สฟ.สุราษฎร@ธานี – ภูเก็ต๑  
       ระหว3างการไฟฟDาฝuายผลิตแห3งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร@เมชั่น 
       ไฮเวย@ จํากัด : ชท.  
    ๕.๒.๖ ยกเลิกสัญญาการใช.โครงข3ายโทรคมนาคม ระหว3างการไฟฟDาฝuายผลิต                                    
                                                 แห3งประเทศไทย และบริษัท วาย-ฟาย เฟ\ร@ส จํากัด : ชท. 
    ๕.๒.๗ ผลการตรวจสอบเงินนําส3งรายได.แผ3นดินจากการให.บริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ 
       บนคลื่นความถ่ี ๘๕๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
       คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และค3าใช.โครงข3ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
       จํากัด (มหาชน) ในช3วงระยะเวลาคุ.มครองผู.ใช.บริการ : คณะทํางานตรวจสอบ 
       เงินนําส3งรายได.แผ3นดินฯ, นท. 
    ๕.๒.๘ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท@แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท ซีคอน 
       จํากัด : จท. 
   ๕.๒.๙ การยกเลิกการใช.เลขหมายโทรศัพท@แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒  
       ของสํานักงานเทศบาลเมืองแสนสุข : จท. 
    ๕.๒.๑๐ นางสาวคุณญา แสงแก.ววัฒนา ร.องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
       กรณีประสบปMญหาถูกเรียกเก็บค3าบริการข.อความสั้น (SMS) ที่ไม3ได.สมัคร : รท.  
    ๕.๒.๑๑ นายณฤพงศ@ ยืนยงวิวัฒน@ ร.องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปMญหา 
       ถูกยกเลิกบริการโดยไม3ทราบสาเหตุ : รท.  
    ๕.๒.๑๒ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ@และเงื่อนไขการอนุญาตให.ใช. 
       คลื่นความถ่ีสําหรับอากาศยานซ่ึงไม3มีนักบิน สําหรับการใช.งานเปIนการทั่วไป : คท.๑ 
    ๕.๒.๑๓ การแต3งตั้งคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติ 
       การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท.  
 
 
 
 



 
 
 
    ๕.๒.๑๔ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกสัญญาการให.บริการ 
       ขายส3งบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ระหว3างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
       (มหาชน) กับบริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จํากัด : ปท.๑   
    ๕.๒.๑๕ บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม   
                                                 แบบท่ีสาม : ปท.๑ 
    ๕.๒.๑๖ บริษัท ซุปเปอร@ ไฮสปRด อินเทอร@เน็ต จํากัด ขอเพ่ิมบริการอินเทอร@เน็ต 
       แบบ WIFI ภายใต.ใบอนุญาตการให.บริการอินเทอร@เน็ตแบบที่สาม 
       เลขที่ NTC/MM/INT/III/๐๐๑/๒๕๕๒ : ปท.๑   
    ๕.๒.๑๗ บริษัท ซีน ๑๖๘ จํากัด ขอเพิ่มบริการและขยายพ้ืนที่การให.บริการ ภายใต. 
       ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๖๒/๐๐๔ : ปท.๑  
    ๕.๒.๑๘ การยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของบริษัท 
       แพลท เนรา จํากัด : ปท.๑  
    ๕.๒.๑๙ การยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และใบอนุญาต 
       การให.บริการอินเทอร@เน็ตเกตเวย@ระหว3างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร@เน็ต 
       แบบที่สองของบริษัท ทรู อินเตอร@เนชั่นแนล เกตเวย@ จํากัด : ปท.๑   
    ๕.๒.๒๐ ร3างประกาศ กสทช. เร่ือง อัตราค3าตอบแทนการเชื่อมต3อโครงข3ายโทรคมนาคม 
       ที่เปIนอัตราอ.างอิง : ชท.   
    ๕.๒.๒๑ สัญญาการใช.บริการข.ามโครงข3ายโทรศัพท@เคลื่อนที่ภายในประเทศ ระหว3าง 
       บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร@แซล 
       คอมมิวนิเคชั่น จํากัด : ชท.   
    ๕.๒.๒๒ บริษัท ท3าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตใช.คลื่นความถ่ีและ 
       ใช.เคร่ืองวิทยุคมนาคมสําหรับใช.ในโครงการระบบขนส3งผู.โดยสารอัตโนมัติ 
       (Automated People Mover : APM) โครงการพัฒนาท3าอากาศยาน 
       สุวรรณภูมิ : คท.๑ 
    ๕.๒.๒๓ ร3างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ@การใช.คลื่นความถ่ีและเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
       ที่อนุญาตให.มีการใช.งานเปIนการท่ัวไป และ (ร3าง) ประกาศ กสทช.  
       เร่ือง เคร่ืองวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได.รับการยกเว.นไม3ต.อง 
       ได.รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ : คบ.   
    ๕.๒.๒๔ ร3างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุ กิจการประจําที่  
       จํานวน ๙ ฉบับ : คบ. 
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ การปรับปรุงแก.ไขระเบียบ กสทช. ท่ีเก่ียวข.องเพ่ือรองรับให.พนักงานซ่ึงจะมี 
       อายุครบหกสิบปRบริบูรณ@สามารถปฏิบัติงานต3อ : นย.  
    ๕.๓.๒ การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปR ๒๕๖๒ : คณะทํางาน 
       จัดทํารายงานฯ ยย.  
 ๕.๔  เร่ืองค.างการพิจารณา 
   ๕.๔.๑ การพิจารณาต3อระยะเวลาบันทึกข.อตกลง (MOU) หน3วยงานจัดอบรมหลักสูตร 
       ผู.ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน@ : ผส.  
     ๕.๔.๒ การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒  
      ประจําปR ๒๕๖๑ คร้ังที่ ๗ ตามวัตถุประสงค@มาตรา ๕๒ (๑) : โครงการส3งเสริม 
      ความร3วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน@ระหว3างประเทศ : ทบ.  

ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เร่ืองอื่นๆ 


