
 
 
 

       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๒ 
วันพุธท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 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 
    ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ เร่ือง แผนการจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 
    เคลื่อนที่สากลของประเทศไทย : วท., คบ.  
  ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ รายงานการเข4าร5วมประชุมในงาน Data Leader Summit Europe 2019  
    ระหว5างวันที่ ๒๐ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเบอรLลิน ประเทศเยอรมัน : กบ.  
  ๔.๒ รายงานผลการดําเนินการไกล5เกลี่ยข4อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม  
    ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒ : รท.  
  ๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแก4ไขปOญหาเร่ืองร4องเรียน 
    ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ : รท.  
  ๔.๔ รายงานการให4บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทLเคลื่อนที่ ประจําไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ 
    ปR ๒๕๖๒ : จท.  
  ๔.๕ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู4กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ 
    กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนL ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ : คส.   
  ๔.๖ รายงานผลการทดสอบการใช4งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให4เปลี่ยนแปลง 
    การใช4งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (ข4อมูล ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม 
    ๒๕๖๒) : ปส. 
  ๔.๗ รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สําหรับงวด 
    ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ : คณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ, ตบ. 
  ๔.๘ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ, ตบ. 
  ๔.๙ แผนปฏิบัติการสํานักงาน กสทช. ภายใต4แผนแม5บทการบริหารคลื่นความถ่ี  
    (พ.ศ. ๒๕๖๒) : คบ.  
  ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงผู4อํานวยการสถานีของผู4ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๒๖ สถานี : ปส.  
  ๔.๑๑ การแจ4งเปลี่ยนแปลงผู4อํานวยการสถานีบริษัท ซุปเปอรL บรอดแบนดL เน็ทเวอรLค จํากัด 
    จํานวน ๕๑ ช5องรายการ : ปส.  
 
 



 
 
 
  ๔.๑๒ การแจ4งเปลี่ยนแปลงผู4อํานวยการสถานีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ5านดาวเทียม 
    ในพระบรมราชูปถัมภL จํานวน ๑๕ ช5องรายการ : ปส.   
  ๔.๑๓ ร4องเรียน กรณีขอให4บริษัท ทรู วิชั่นสL กรุ̂ป จํากัด คืนเงินค5ามัดจํากล5องรับสัญญาณ 
    ดาวเทียม (เลขท่ี ๘๒/๒๕๖๑) : บส.  
  ๔.๑๔ ร4องเรียน กรณีขอให4บริษัท ทรู วิชั่นสL กรุ̂ป จํากัด คืนเงินค5ามัดจํากล5องรับสัญญาณ 
    ดาวเทียม True Visions (เลขที่ ๕๗/๒๕๖๒) : บส.  
  ๔.๑๕ ร4องเรียน กรณีขอให4บริษัท ทรู วิชั่นสL กรุ̂ป จํากัด คืนเงินค5ามัดจํากล5องรับสัญญาณ 
    ดาวเทียม True Visions พร4อมคืนเงินค5าบริการท่ีถูกเรียกเก็บโดยท่ีไม5ได4มีการใช4งาน 
    (เลขที่ ๖/๒๕๖๒) : บส.  
  ๔.๑๖ ร4องเรียน กรณีขอให4บริษัท ทรู วิชั่นสL กรุ̂ป จํากัด ตรวจสอบพร4อมยกเลิกค5าบริการ 
    ที่ถูกเรียกเก็บผิดพลาด และมีหนังสือชี้แจงรายละเอียด (เลขท่ี ๒๘ /๒๕๖๒) : บส.  
 ๔.๑๗ ผลการสํารวจการมีอุปกรณLรับชมรายการโทรทัศนLในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๔) : สส.  

ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
 ๕.๑ เร่ืองท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.  
    ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑  การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช5องรายการ Asian Food Channel ของบริษัท 
      ทรู วิชั่นสL กรุ̂ป จํากัด : ปส. 
    ๕.๑.๒ การพิจารณาคําร4องขอเปลี่ยนแปลงข4อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
      ที่ได4รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
      (จํานวน ๑๘  สถานี) : ปส.  
    ๕.๑.๓ พิจารณาคําร4องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ 
      วิทยุกระจายเสียง ของห4างหุ4นส5วนจํากัด พอเพียง เรดิโอ สถานีพอเพียงเรดิโอ 
      รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๙๕ : ปส.   
    ๕.๑.๔ พิจารณาต5ออายุการทดลองประกอบกิจการของบริษัท วี.เค.จี ครีเอช่ัน จํากัด 
      จํานวน ๒ สถานี : ปส.  
    ๕.๑.๕ การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู4ทดลอง 
      ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
      (๕ สถานี) (ข4อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) : ปส.  
    ๕.๑.๖ พิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการต5ออายุการทดลอง 
      ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท สุพีเรีย เรสซิเดนทL จํากัด  
      จํานวน ๒ สถานี : ปส.  
    ๕.๑.๗ การอนุญาตให4บริษัท ทีวีดี เซอรLวิสเซส จํากัด ประกอบกิจการเพื่อให4บริการ 
      โทรทัศนLที่ไม5ใช4คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอคร้ังแรก ช5องรายการ 
      TVD MOMO 5 : ปส.  
    ๕.๑.๘ การอนุญาตให4บริษัท สาครเคเบิล จํากัด ประกอบกิจการเพื่อให4บริการโทรทัศนL 
      ที่ไม5ใช4คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช5องรายการ : ปส.  
    ๕.๑.๙ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปR ๒๕๖๓ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
      เพื่อการเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๑๓๘๖ KHz : ปส.  
    ๕.๑.๑๐ การยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนL เพื่อให4บริการโครงข5าย 
      กระจายเสียงหรือโทรทัศนL สําหรับกิจการที่ไม5ใช4คลื่นความถ่ี ระดับชาติ  
      ของบริษัท ดีดี อินโนวา เทค จํากัด : ขส. 
 



 
 
 
    ๕.๑.๑๑ ข4อร4องเรียนกรณีตรวจสอบพบสถานีวิทยุกระจายเสียงบ4านทุ5งเนินขาม  
      คลื่นความถ่ี ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดชัยนาท (ประเภทกิจการทางธุรกิจ) 
      ไม5ออกอากาศข5าวในพระราชสํานักตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑL 
      การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
    ๕.๑.๑๒ ข4อร4องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
      บริการสาธารณะเพ่ือส5งเสริมพระพุทธศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม 
      คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๗๕ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) จังหวัดสุพรรณบุรี 
      ไม5เปpนไปตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑLการกํากับดูแลการทดลอง 
      ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
    ๕.๑.๑๓ ร4องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “บรรจงชงข5าว”  
      เม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางช5องรายการโทรทัศนLภาคพื้นดินในระบบ 
      ดิจิตอล ช5องเวิรLคพอยทL ทีวี (ช5อง ๒๓) อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม : ผส.  
    ๕.๑.๑๔ ร4องเรียน กรณีขอให4บริษัท ทรู วิชั่นสL กรุ̂ป จํากัด ยกเว4นค5าบริการ 
      ที่ถูกเรียกเก็บโดยที่ไม5ได4มีการสมัครใช4บริการ พร4อมมีหนังสือชี้แจง 
      รายละเอียด (เลขที่ ๒๔/๒๕๖๒) : บส.  
    ๕.๑.๑๕ กรณีบริษัท ซีนิเพล็กซL จํากัด ช5องรายการ True Select โฆษณาผลิตภัณฑL 
      สุขภาพที่เข4าข5ายการกระทําท่ีเปpนการเอาเปรียบผู4บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
      และกิจการโทรทัศนL : บส.  
    ๕.๑.๑๖ กรณีบริษัท อารL.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด ช5องรายการ 8 โฆษณาผลิตภัณฑL 
      สุขภาพที่เข4าข5ายการกระทําที่เปpนการเอาเปรียบผู4บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
      และกิจการโทรทัศนL : บส.  
    ๕.๑.๑๗ กรณีบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด ช5องรายการ 3 SD โฆษณาผลิตภัณฑL 
      เคร่ืองสําอางท่ีเข4าข5ายการกระทําที่เปpนการเอาเปรียบผู4บริโภคในกิจการ 
      กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนL : บส.  
    ๕.๑.๑๘ กรณี สถานีวิทยุกระจายเสียง รักษLสุขภาพและความสมานฉันทL คลื่นความถ่ี 
      ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดปทุมธานี โดยบริษัท บริการร5วมค4าไทย-จีน จํากัด 
      โฆษณาผลิตภัณฑLสุขภาพที่เข4าข5ายการกระทําที่เปpนการเอาเปรียบผู4บริโภค 
      ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนL : บส.  
    ๕.๑.๑๙ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง สื่อสารเชียงใหม5 คลื่นความถ่ี ๑๐๔.๐๐ MHz 
      จังหวัดเชียงใหม5 โดยห4างหุ4นส5วนจํากัด ดีมาก มีเดีย โฆษณาผลิตภัณฑLสุขภาพ 
      ที่เข4าข5ายการกระทําที่เปpนการเอาเปรียบผู4บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
      และกิจการโทรทัศนL : บส.  
    ๕.๑.๒๐ กรณี ห4างหุ4นส5วนจํากัด พลชัยเรดิโอ ๙๓ สถานีวิทยุกระจายเสียง ไอ5คํา เรดิโอ 
      คลื่นความถ่ี ๙๓.๕๐ MHz จังหวัดอุดรธานี โฆษณาผลิตภัณฑLสุขภาพ 
      ที่เข4าข5ายการกระทําที่เปpนการเอาเปรียบผู4บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
      และกิจการโทรทัศนL : บส.  
     ๕.๑.๒๑ กรณี ห4างหุ4นส5วนจํากัด พรหมมินทรL ๑๐๗ สถานีวิทยุกระจายเสียงแม5ขะจาน 
      คลื่นความถ่ี ๑๐๗ .๐๐ MHz จังหวัดเชียงราย โฆษณาผลิตภัณฑLสุขภาพ 
      ที่เข4าข5ายการกระทําที่เปpนการเอาเปรียบผู4บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
      และกิจการโทรทัศนL : บส.  
 
 
 



 
    ๕.๑.๒๒ ร4องเรียน กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง วทท. สมารLท เอฟ เอ็ม คลื่นความถ่ี 
      ๑๐๕.๕๐ MHz จังหวัดพะเยา โดยห4างหุ4นส5วนจํากัด สมารLท เอฟ เอ็ม พะเยา 
      มีการโฆษณาผลิตภัณฑLสุขภาพท่ีเข4าข5ายการกระทําที่เปpนการเอาเปรียบผู4บริโภค 
      ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนL : บส.  
    ๕.๑.๒๓ กรณี ห4างหุ4นส5วนจํากัด เทวาพิทักษL ๕๒๘๔ สถานีวิทยุกระจายเสียง โนนสวนปzา 
      คลื่นความถ่ี ๙๘.๒๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑLอาหาร 
      ที่เข4าข5ายการกระทําที่เปpนการเอาเปรียบผู4บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
      และกิจการโทรทัศนL : บส.  
    ๕.๑.๒๔ กรณี ห4างหุ4นส5วนจํากัด โกลดLเด4น เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ลูกทุ5งมหาชน 
      คนสุราษฎรL คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดสุราษฎรLธานี โฆษณา 
      ผลิตภัณฑLอาหารที่เข4าข5ายการกระทําที่เปpนการเอาเปรียบผู4บริโภคใน 
      กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนL : บส.  
    ๕.๑.๒๕  กรณีบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ช5องรายการ 9MCOT HD โฆษณาผลิตภัณฑL
       เคร่ืองสําอางท่ีเข4าข5ายการกระทําท่ีเปpนการเอาเปรียบผู4บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศนL ก5อนได4รับคําสั่งเตือนทางปกครอง : บส.   
    ๕.๑.๒๖ การมีคําสั่งเตือนทางปกครองต5อผู4รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
      หรือกิจการโทรทัศนLสําหรับการให4บริการโทรทัศนLในระบบดิจิตอล ท่ีไม5สามารถ 
      ดําเนินการตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑๔/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ : บส.  
    ๕.๑.๒๗ ข4อร4องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศ “เลือกกิน เลือกอยู5” เม่ือวันที่
      ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ ทางช5องรายการโทรทัศนLที่ไม5ใช4คลื่นความถ่ี ช5องฟ{าวันใหม5 
      (FAH WON MAI) อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม : ผส.   
    ๕.๑.๒๘ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ อร.๑๙๘/๒๕๖๒ (คดีหมายเลขแดงที่ 
      ๑๔๒/๒๕๖๒ และคดีหมายเลขดําที่ ๑๓๕/๒๕๖๐) ระหว5างบริษัท ทิพยLมณี 
      มีเดีย เน็ตเวิรLค จํากัด (ผู4ฟ{องคดี) กับ กสทช. (ผู4ถูกฟ{องคดีที่ ๑) และ 
      สํานักงาน กสทช. (ผู4ถูกฟ{องคดีที่ ๒) : มส.    
    ๕.๑.๒๙ ขอเพิ่มรายการในแนวทางปฏิบัติในการลดหย5อนฯ ตามประกาศหลักเกณฑL 
      และวิธีการนําส5งเงินรายปRเข4ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ : ชส.  
    ๕.๑.๓๐ การปรับอัตราการนําส5งเงินรายปRเข4ากองทุน (USO Fee) ของผู4รับใบอนุญาต 
      ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนL ตามประกาศ กสทช.  
      เร่ือง หลักเกณฑLและวิธีการนําส5งเงินรายปRเข4ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ 
      กระจายเสียง กิจการโทรทัศนL และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนLสาธารณะ : ชส.  
    ๕.๑.๓๑ แผนการปรับปรุงโครงข5ายโทรทัศนLภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับ 
      การเรียกคืนคลื่นความถ่ีย5าน ๗๐๐ MHz (Implementation plan) 
       : คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมฯ, คณะอนุกรรมการกําหนดวิธีการ 
      และเงื่อนไขการชดเชยฯ, ทส.  
    ๕.๑.๓๒ การยกเว4นการแจ4งเปลี่ยนแปลงผังรายการ กรณีออกอากาศให4แก5พรรคการเมือง 
      ที่มีสมาชิกได4รับเลือกตั้งเปpนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร ตามประกาศคณะกรรมการ 
      การเลือกตั้ง เร่ือง การจัดสรรเวลาออกอากาศให4แก5พรรคการเมืองท่ีมีสมาชิก 
      ได4รับการเลือกตั้งเปpนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ : ปส.  
    ๕.๑.๓๓ กองทัพบก ขอย4ายที่ตั้งเสาส5งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคท่ี ๓ 
      ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถ่ี ๑๐๗.๒๕ MHz : ปส.    
     
   
 



 ๕.๒  เร่ืองท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.  
    ด-านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ สัญญาการเชื่อมต5อโครงข5ายโทรคมนาคม ระหว5างบริษัท ทรู อินเทอรLเน็ต 
       คอรLปอเรชั่น จํากัด และบริษัท แอมเน็กซL จํากัด : ชท.  
    ๕.๒.๒ สัญญาการเชื่อมต5อโครงข5ายโทรคมนาคม ระหว5างบริษัท แอมเน็กซL จํากัด 
       และบริษัท ทรู อินเทอรLเน็ต คอรLปอเรชั่น จํากัด : ชท.  
    ๕.๒.๓ จุฬาลงกรณLมหาวิทยาลัยขออนุญาตเปpนผู4ประสานงานพ้ืนท่ีกํากับดูแล 
       เปpนการเฉพาะ : ปท.๑  
    ๕.๒.๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรL วิทยาเขตศรีราชาขออนุญาตเปpนผู4ประสานงาน 
       พ้ืนที่กํากับดูแลเปpนการเฉพาะ : ปท.๑  
    ๕.๒.๕ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอเพิ่มบริการโครงสร4างพ้ืนฐาน 
       พร4อมบริการขายส5ง ภายใต4ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม : ปท.๑ 
    ๕.๒.๖ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพิ่มบริการโครงสร4างพ้ืนฐาน พร4อมบริการขายส5ง 
       ภายใต4ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม : ปท.๑   
    ๕.๒.๗ แนวทางการดําเนินการส5งเอกสารข5ายงานดาวเทียมใหม5เพื่อทดแทนข5ายงาน 
       ดาวเทียม THAICOM-P5 เดิม ณ ตําแหน5งวงโคจร ๑๒๖ องศาตะวันออก : ดบ. 
    ๕.๒.๘ การสนับสนุนค5าใช4จ5ายในการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ ย5านความถ่ี ๘๕๐ เมกะเฮิรตซL  
       และ ๙๐๐ เมกะเฮิรตซL : คณะทํางานพิจารณากําหนดแนวทางในการกํากับดูแลฯ, คบ.  
    ๕.๒.๙ ร5างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ ร5างประกาศ กสทช.  
       เร่ือง หลักเกณฑLการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม : จท.  
      
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
   ๕.๓.๑ แผนการตรวจสอบภายในประจําปRงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช.  
     (ม.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๓) : คณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ, ตบ.  
    ๕.๓.๒ การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําปR ๒๕๖๓ (ระหว5างเดือนมกราคม -  
     เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) : ปบ.  
    ๕.๓.๓ การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๑  
     ประจําปR ๒๕๖๒ ตามวัตถุประสงคLมาตรา ๕๒ (๒) คร้ังที่ ๑ : ทบ.  
    ๕.๓.๔ การพิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ5าย กลางปR ประจําปR ๒๕๖๒ 
       และอนุมัติปรับเพิ่มงบประมาณรายจ5าย กลางปR ประจําปR ๒๕๖๒  
       ของสํานักงาน กสทช. : ยย.  
    ๕.๓.๕ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ5าย ประจําปR ๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. : ยย.  
    ๕.๓.๖ ร5างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนL และกิจการ 
       โทรคมนาคมแห5งชาติว5าด4วยเคร่ืองแบบและการแต5งกายของคณะกรรมการ 
       กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนL และกิจการโทรคมนาคมแห5งชาติ  
       พ.ศ. .... : บย.    
     
ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เร่ืองอื่นๆ 
 


