
 
 
 

       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๒๔ ธันวาคม 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. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๒๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
        และที่แก-ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ : ทท., มท., คท.๑, คท.๒., ดท.  
  ๔.๒ รายงานผลการทดสอบการใช-งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให-เปลี่ยนแปลง 
    การใช-งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงที่ต้ังสายอากาศ (ข-อมูล ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน 
    ๒๕๖๒) : ปส.  
  ๔.๓ การต>ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข-อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 
    ๒๕๖๒ : ปส.  
  ๔.๔ การชําระค>าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป? รอบบัญชีป? ๒๕๖๐ ของผู-รับใบอนุญาต 
    ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนB เพื่อให-บริการโครงข>ายกระจายเสียง 
    หรือโทรทัศนB สําหรับกิจการท่ีไม>ใช-คลื่นความถ่ี : ขส.  
  ๔.๕ ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิชั่นสB กรุDป จํากัด ตรวจสอบและยกเว-นการเรียกเก็บ 
    ค>าปรับอุปกรณBเสียหายหรือสูญหาย (เลขที่ ๓๙/๒๕๖๒) : บส.   
  ๔.๖ ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิชั่นสB กรุDป จํากัด คืนเงินค>ามัดจํากล>องรับสัญญาณ 
    ดาวเทียม True Visions (เลขที่ ๔๑/๒๕๖๒) : บส.  
  ๔.๗ ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิชั่นสB กรุDป จํากัด แก-ไขปPญหาการรับชมรายการโทรทัศนB 
    ผ>านจานรับสัญญาณดาวเทียม True Visions ล>าช-า (เลขที่ ๔๘/๒๕๖๒) : บส. 
  ๔.๘ ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิชั่นสB กรุDป จํากัด ตรวจสอบและยกเว-นค>าบริการ 
    ที่ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช-บริการ True Visions (เลขที่ ๕๔/๒๕๖๒) : บส.  
  ๔.๙ รายงานผลการปฏิบัติหน-าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช.  
    ระหว>างเดือนเมษายน – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ, ยย. 
  ๔.๑๐ รายงานผลการปฏิบัติหน-าท่ีของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับ 
    การใช-และเชื่อมต>อโครงข>ายโทรคมนาคม ระหว>างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒ : ชท. 
  ๔.๑๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช-งานสื่อสารผ>านดาวเทียมต>างชาติ 
    ชนิดชั่วคราวประจําเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๖๒ รายงาน : ปท.๑ 
 
 
 



 
 
 
  ๔.๑๒ คําพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๒๑๒๘/๒๕๕๖ ระหว>างบริษัท กสท 
    โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ผู-ฟUองคดี กับ สํานักงาน กสทช. ผู-ถูกฟUองคดีที่ ๑  
    กสทช. ผู-ถูกฟUองคดีที่ ๒ : มท.  
  ๔.๑๓ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดําที่ อ.๓๘๑/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงท่ี 
    อ.๖๓๖/๒๕๖๒ ระหว>างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ผู-ฟUองคดี กับ กสทช.  
    (กทช. เดิม) ผู-ถูกฟUองคดี : มท.  

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ เร่ืองท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.  
    ด/านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑  การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ 
        ทางธุรกิจ จํานวน ๑๐ สถานี : ปส.  
    ๕.๑.๒  การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนB เพื่อให- 
        บริการโทรทัศนB สําหรับกิจการที่ไม>ใช-คลื่นความถ่ีของบริษัท จิวเวลร่ี แชนแนล 
        จํากัด ช>องรายการ จิวเวลร่ี แชนแนล (Jewelry Channel) : ปส.  
    ๕.๑.๓  การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู-ทดลอง 
        ประกอบกิจการ จํานวน ๒๖ สถานี : ปส.  
    ๕.๑.๔  การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนB 
        เพื่อให-บริการโทรทัศนB สําหรับกิจการที่ไม>ใช-คลื่นความถ่ีของบริษัท ชุมพรวิชั่น 
        จํากัด ช>องรายการ CPV 1 : ปส.  
    ๕.๑.๕  การอนุญาตให-บริษัท ซีนิเพล็กซB จํากัด ประกอบกิจการเพื่อให-บริการโทรทัศนB 
        ที่ไม>ใช-คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช>องรายการ True Shopping : ปส.  
    ๕.๑.๖  การอนุญาตให-กรมประชาสัมพันธB ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศนB 
        ที่ไม>ใช-คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช>องรายการ : ปส.  
    ๕.๑.๗  การอนุญาตให-บริษัท ไทยคอมมิวนิต้ี นิวสBเน็ทเวิรBค จํากัด ประกอบกิจการ 
        เพ่ือให-บริการโทรทัศนBที่ไม>ใช-คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปcนคร้ังแรก  
        จํานวน ๒ ช>องรายการ : ปส.  
    ๕.๑.๘  การอนุญาตให-บริษัท เอส อารB เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ประกอบ 
        กิจการเพื่อให-บริการโทรทัศนBที่ไม>ใช-คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
        จํานวน ๓ ช>องรายการ : ปส.  
    ๕.๑.๙  การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของผู-ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง 
        บริการชุมชนที่มีคุณภาพ และการขอรับเงินสนับสนุน (คร้ังที่ ๒) ตามประกาศ 
        กสทช. เร่ือง หลักเกณฑBการส>งเสริมชุมชนท่ีมีความพร-อม และสนับสนุนผู-ประกอบ 
        กิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ : ปส.  
    ๕.๑.๑๐  การยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนB เพ่ือให-บริการ 
        โครงข>ายกระจายเสียงหรือโทรทัศนB สําหรับกิจการท่ีไม>ใช-คลื่นความถ่ี  
        ระดับท-องถ่ิน ของบริษัท หัวช-าง เคเบิล บอรBดแบนดB จํากัด : ขส.  
    ๕.๑.๑๑  องคBการกระจายเสียงและแพร>ภาพสาธารณะแห>งประเทศไทยแจ-งการปรับเปลี่ยน 
        อุปกรณBเพ่ือให-บริการโครงข>ายโทรทัศนBภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : ขส.  
    ๕.๑.๑๒  บริษัท เนกซBสเตป จํากัด อุทธรณBผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุน 
        ค>าส>งสัญญาณท่ีให-บริการเปcนการทั่วไปผ>านโครงข>ายดาวเทียมอินเทลแซท  
        : มส.,สส.,ทบ.  
 



 
 
 
    ๕.๑.๑๓  ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิชั่นสB กรุDป จํากัด แก-ไขปPญหาการที่ไม>สามารถ 
        เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจในการรับชมได- (เลขท่ี ๔๕๖/๒๕๕๙) : บส.  
    ๕.๑.๑๔  ร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท คราวนB เทค แอดวานซB จํากัด (มหาชน) เปลี่ยน 
        กล>องรับสัญญาณดาวเทียม AJ รุ>น HL8871R เปcนกล>องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล 
        (เลขท่ี ๓๔๗/๒๕๕๙) : บส.  
    ๕.๑.๑๕  กรณีห-างหุ-นส>วนจํากัด ชมชื่น เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงซูเลียนเรดิโอ 
        (วันใหม>) คล่ืนความถ่ี ๘๘.๕๐ MHz จังหวัดนครสวรรคB โฆษณาผลิตภัณฑB 
        สุขภาพที่เข-าข>ายการกระทําท่ีเปcนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
        และกิจการโทรทัศนB : บส.  
    ๕.๑.๑๖  กรณีห-างหุ-นส>วนจํากัด ดินทองกรุDป(๒๐๑๒) สถานีวิทยุกระจายเสียงดินทอง 
        เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๔.๗๕ MHz จังหวัดสงขลา โฆษณาผลิตภัณฑBสุขภาพ 
        ที่เข-าข>ายการกระทําที่เปcนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
        และกิจการโทรทัศนB : บส.  
    ๕.๑.๑๗  กรณีห-างหุ-นส>วนจํากัด สมพรเรดิโอพะเยา สถานีวิทยุกระจายเสียงซีคลู เรดิโอ 
        คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดเชียงราย โฆษณาผลิตภัณฑBสุขภาพท่ีเข-าข>าย 
        การกระทําที่เปcนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนB : บส. 
    ๕.๑.๑๘  กรณี สถานีวิทยุกระจายเสียงราชดําริสัมพันธB ๓ จังหวัดลําพูน กองบัญชาการ 
        ตํารวจสันติบาล คลื่นความถ่ี FM ๑๐๕.๐๐ MHz (สังกัดสํานักงานตํารวจแห>งชาติ) 
        โฆษณาผลิตภัณฑBสุขภาพที่เข-าข>ายการกระทําที่เปcนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการ 
        กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนB : บส. 
    ๕.๑.๑๙  ร-องเรียน กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงคนบ-านเขิน คลื่นความถ่ี FM ๑๐๖.๕๐ MHz  
        จังหวัดเชียงใหม> โดยห-างหุ-นส>วนจํากัด ไทยพชระ มีการโฆษณาผลิตภัณฑB 
        สุขภาพที่เข-าข>ายการกระทําท่ีเปcนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
        และกิจการโทรทัศนB : บส. 
    ๕.๑.๒๐  กรณีบริษัท ทีวีดี เซอรBวิสเซส จํากัด ช>องรายการ TVD MOMO 1 โฆษณา 
        ผลิตภัณฑBสุขภาพท่ีเข-าข>ายการกระทําท่ีเปcนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการ 
        กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนB : บส.  
 ๕.๑.๒๑ กรณีบริษัท บลูสกาย แชนแนล จํากัด ช>องรายการ ฟUาวันใหม> (FAH WON MAI)  
  โฆษณาขายวัตถุมงคล King of butterfly เทพจําแลงภมร เข-าข>ายการกระทําที่ 
  เปcนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนB : บส. 
 ๕.๑.๒๒ กรณีห-างหุ-นส>วนจํากัด ร>องคํา เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุท-องถ่ินไทย 
  อําเภอร>องคํา คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัดกาฬสินธุB โฆษณาผลิตภัณฑB 
  สุขภาพที่เข-าข>ายการกระทําท่ีเปcนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
  และกิจการโทรทัศนB : บส. 
 ๕.๑.๒๓ กรณีห-างหุ-นส>วนจํากัด ยูสไมลB เอนเตอรBเทนเมนทB สถานีวิทยุกระจายเสียง  
  U – smile TV Radio FM คลื่นความถ่ี ๙๗.๗๕ MHz จังหวัดอุดรธานี  
  โฆษณาผลิตภัณฑBสุขภาพที่เข-าข>ายการกระทําที่เปcนการเอาเปรียบผู-บริโภค 
  ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนB : บส. 
 ๕.๑.๒๔ กรณีห-างหุ-นส>วนจํากัด เอฟ เอ็ม คนคอน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
  มุมปUอมซิตี้เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๘๙.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  โฆษณาผลิตภัณฑBสุขภาพที่เข-าข>ายการกระทําที่เปcนการเอาเปรียบผู-บริโภค 
  ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนB : บส. 
 



 
 
 
    ๕.๑.๒๕ กรณีห-างหุ-นส>วนจํากัด กระบี่ เอฟ.เอ็ม. มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง  
  แฮปป?}เรดิโอ คลื่นแห>งรอยยิ้มและความสุข คลื่นความถ่ี ๑๐๐.๕๐ MHz 
  จังหวัดกระบี่ โฆษณาผลิตภัณฑBสุขภาพท่ีเข-าข>ายการกระทําที่เปcนการเอาเปรียบ 
  ผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนB : บส. 
 ๕.๑.๒๖ กรณีห-างหุ-นส>วนจํากัด เวียงเทพเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงเวียงเทพเรดิโอ 
  คลื่นความถ่ี ๙๒.๒๕ MHz จังหวัดแพร> โฆษณาผลิตภัณฑBสุขภาพที่เข-าข>าย 
  การกระทําที่เปcนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
  โทรทัศนB : บส. 
 ๕.๑.๒๗ กรณีห-างหุ-นส>วนจํากัด นครราชสีมาทาวเวอรB สถานีวิทยุกระจายเสียงสีสรร 
  FM คลื่นความถ่ี ๙๒.๐๐ MHz จังหวัดนครราชสีมา โฆษณาผลิตภัณฑBสุขภาพ 
  ที่เข-าข>ายการกระทําที่เปcนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
  กิจการโทรทัศนB : บส. 
 ๕.๑.๒๘ กรณีห-างหุ-นส>วนจํากัด วิไลลักษณB เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบ-านหัน  
  คลื่นความถ่ี ๙๖.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา โฆษณาผลิตภัณฑBสุขภาพท่ี 
  เข-าข>ายการกระทําท่ีเปcนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
  กิจการโทรทัศนB : บส. 
 ๕.๑.๒๙ กรณีห-างหุ-นส>วนจํากัด บูรพา ๑๐๖ ธุรกิจจันทบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียง  
  ท-องถ่ินบูรพา คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดจันทบุรี โฆษณาผลิตภัณฑB 
  สุขภาพที่เข-าข>ายการกระทําท่ีเปcนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
  และกิจการโทรทัศนB : บส. 
 ๕.๑.๓๐ การพิจารณาร>างประกาศ กสทช. เร่ือง การส>งเสริมและคุ-มครองสิทธิของ 
  คนพิการให-เข-าถึงหรือรับรู-และใช-ประโยชนBจากรายการของกิจการโทรทัศนB  
  ตามที่ได-รับฟPงความคิดเห็นสาธารณะ : บส. 
    ๕.๑.๓๑ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช>องรายการที่ได-รับอนุญาต ของบริษัท มี บรอดแคสติ้ง  
       จํากัด ช>องรายการ Sky News : ปส.  
    ๕.๑.๓๒ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๗๐/๒๕๖๒ ระหว>างบริษัท เพชรลุ>มนํ้ามูลเซ็นเตอรB  
       จํากัด (ผู-ฟUองคดี) กับ กสทช. (ผู-ถูกฟUองคดี) : มส.  
 ๕.๒  เร่ืองท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.  
    ด/านกิจการโทรคมนาคม 
   ๕.๒.๑ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยชมรมนักวิทยุสมัครเล>น BCC Space 
      Program ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี ตั้งสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดินและ 
      กําหนดสัญญาณเรียกขาน เพ่ือใช-ควบคุมและรับส>งสัญญาณดาวเทียม 
      ในการศึกษาโครงการดาวเทียม BCCSAT-1 ภายใต-โครงการ BCC Space 
      Program : คท.๒  
   ๕.๒.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
      โทรศัพทBสําหรับบริการโทรศัพทBประจําที่เพิ่มเติม : จท.  
   ๕.๒.๓ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอส>งคืนเลขหมายโทรศัพทBสําหรับบริการ 
      โทรศัพทBประจําท่ี : จท.  
   ๕.๒.๔ การคืนเลขหมายโทรศัพทBสําหรับบริการโทรศัพทBเคลื่อนท่ีแบบไม>เต็มกลุ>ม 
      กรณีเปcนกลุ>มเลขหมายที่มีผู-ใช-บริการของบริษัท เดอะไวทBสเปซ จํากัด : จท.  
 
 



 
 
 
   ๕.๒.๕ การคืนเลขหมายโทรศัพทBสําหรับบริการโทรศัพทBเคลื่อนท่ีแบบไม>เต็มกลุ>ม 
      กรณีเปcนกลุ>มเลขหมายที่มีผู-ใช-บริการของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรBแซล 
      คอมมิวนิเคชั่น จํากัด : จท.  
   ๕.๒.๖ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรBแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขอรับโอนเลขหมาย 
      โทรศัพทBสําหรับบริการโทรศัพทBเคลื่อนที่ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด : จท.  
   ๕.๒.๗ ร>างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑBและวิธีการอนุญาตให-ใช-คลื่นความถ่ี 
      สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย>าน ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz 
      และ ๒๖ GHz (ร>าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม 
      เคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – IMT) 
      ย>านความถ่ี ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซB และ (ร>าง) ประกาศ กสทช.  
      เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International 
      Mobile Telecommunications-IMT) ย>านความถ่ี ๒๔.๒๕ – ๒๗.๐ กิกะเฮิรตซB  
      : คณะทํางานจัดทําหลักเกณฑBและวิธีการอนุญาตฯ. วท.  
   ๕.๒.๘ การขอขยายระยะเวลาการเป�ดให-บริการโทรคมนาคมภายใต-ใบอนุญาต 
      ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของบริษัท มิว สเปซ แอนดB แอดวานซB 
      เทคโนโลยี จํากัด : ปท.๑  
   ๕.๒.๙ การขอต>ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของบริษัท 
      ดาต-า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด : ปท.๒ 
    ๕.๒.๑๐ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทBแบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท มาสเตอรB 
      มอเตอรB เซอรBวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด : จท.  
    ๕.๒.๑๑ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทBแบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท อรินสิริ แลนดB 
      จํากัด (มหาชน) : จท.  
    ๕.๒.๑๒ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทBแบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท พระราม ๓ 
      กรุDป ฮอนด-า ออโตโมบิล จํากัด : จท.  
    ๕.๒.๑๓ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทBแบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท เจนเนอราลี่ 
      ประกันชีวิต (ไทยแลนดB) จํากัด (มหาชน) : จท.  
    ๕.๒.๑๔ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทBแบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท นารายณBพร็อพเพอตี้  
      จํากัด  : จท.  
    ๕.๒.๑๕ การคืนเลขหมายโทรศัพทBแบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๔๓ ของบริษัท ภูเก็ต 
      คอนโดสB แอนดB โฮมสB จํากัด : จท.  
    ๕.๒.๑๖ การคืนเลขหมายโทรศัพทBแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๕ ของบริษัท บ๊ิกไอเดีย 
      คอรBปอเรท (ประเทศไทย) จํากัด : จท.  
    ๕.๒.๑๗ การคืนเลขหมายโทรศัพทBแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๔๓ ของบริษัท ทรู วิชั่น 
      กรุDป จํากัด : จท.   
    ๕.๒.๑๘ การคืนเลขหมายโทรศัพทBแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๔๔ ของบริษัท ไทย เจ.เพรส 
      จํากัด : จท.  
    ๕.๒.๑๙ การคืนเลขหมายโทรศัพทBแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๗๙ ของบริษัท อินเตอรB 
      ไดเรคทB เอกคลูซีฟ จํากัด : จท.   
    ๕.๒.๒๐ ร>างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ ร>างประกาศ กสทช.  
      เร่ือง หลักเกณฑBการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม : จท.   
 
 
 



 
 
 
 
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
   ๕.๓.๑ การอนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว-เบิกเหลื่อมป? ประจําป? ๒๕๖๑ : ยย.  
   ๕.๓.๒ ร>างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนB และ 
      กิจการโทรคมนาคมแห>งชาติว>าด-วยรถของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : นย. 
    ๕.๓.๓ การกําหนดท>าทีเบ้ืองต-นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร>วมทางเทคนิคว>าด-วย 
      การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา (JTC) 
      คร้ังที่ ๓ ในประเด็นด-านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนB กิจการโทรคมนาคม 
      และกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คณะกรรมการร>วมทางเทคนิคฝ�ายไทย 
      ว>าด-วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุฯ, คบ. 
   ๕.๓.๔ การปรับปรุงองคBประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ 
      การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. : นย.  
    ๕.๓.๕ หลักเกณฑBการจ>ายค>าตอบแทนประจําป?ของสํานักงาน กสทช. : บย.  
      

ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เร่ืองอื่นๆ 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


