
            ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑
วนัพุธท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

   รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดำเนินงาน
                  รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจำ กสทช. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) 

ประจำเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ :  กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ
๔.๒ รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๑ ปี ๒๕๖๐ ถึงไตรมาสท่ี ๓ ปี ๒๕๖๐ : วท.
๔.๓ รายงานผลการตรวจสอบพ้ืนที่การให้บริการและการครอบคลุมครัวเรือนของ

สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : จส.
๔.๔ การเปล่ียนแปลงผู้อำนวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑
๔.๕ การแจ้งเปล่ียนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาตของ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิช่ัน จำกัด : ปส.๒
๔.๖ การแจ้งเปล่ียนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาตของ บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 

จำกัด : ปส.๒ 
๔.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจำ กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ) 

ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ :  กสทช. พันเอก เศรษฐพงค์ฯ
๔.๘ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจำ กสทช. (รศ.ประเสริฐ  ศลีพิพัฒน์) 

ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ : กสทช.รศ.ประเสริฐฯ
๔.๙ ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “Last Man Standing” เมื่อวันที่ ๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับชาติ 
ช่อง PSI สาระดี อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส. 

๔.๑๐ ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศตัวอย่างละคร “รักกันพัลวัน” ทางช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลช่อง ๓ HD (ช่อง ๓๓) อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส. 

๔.๑๑ การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) จำนวนประมาณ
 ๑๕,๗๓๒ หมู่บ้าน : ถท.



ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพื่อพิจารณา
๕.๑   เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล

เพ่ือการทดลองหรือทดสอบ : ทส.
๕.๑.๒ ข้อรอ้งเรียนกรณกีารตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ข่าวข้นคนเนชั่น”

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ช่อง Nation TV (ช่อง ๒๒) มีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๓ ข้อรอ้งเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “สืบจากข่าว”
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงคลื่นข่าว (News Network) คลื่นความถ่ี
FM ๑๐๐.๕๐ MHz เน่ืองจากผู้ดำเนินรายการจัดรายการไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๔ ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “รู้ไหมใครโสด” ทางช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง ONE (ช่อง ๓๑) มีเน้ือหาไม่เหมาะสม : ผส.

๕.๑.๕ กรณี บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ชอ่งรายการ 3HD มีการออกอากาศ
รายการในลักษณะที่จัดให้มีข้อความหรือข้อมูล ซ่ึงมีขนาดพ้ืนที่รวมกัน
เกินหน่ึงในแปดของขนาดพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ : บส.

๕.๑.๖ กรณี บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ช่องรายการ Nation TV 
มีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด : บส.

๕.๒  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม
๕.๒.๑ บริษัท เกรทเซ็นทรัล (อินเตอร์เนช่ันแนล) จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก : จท.
๕.๒.๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขออนุญาตรับรองนำเข้าเคร่ืองวิทยุคมนาคม

เพื่อการสาธิตทดลอง ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการสื่อสารและสารสนเทศของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว : คท.

๕.๒.๓ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขออนุญาต
ดำเนินการทดลองใช้งานระบบส่ือสารในย่านความถ่ีวิทยุ ๙๒๐ – ๙๒๕ MHz

 และ ๕.๗๒๕ – ๕.๘๕๐ GHz เพื่อใช้ในการศกึษาพัฒนาระบบจัดเก็บ
คา่ธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติสำหรับรถบรรทุกบนทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองของกรมทางหลวง : คท.

๕.๒.๔ ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของ
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกดั : ชท.

๕.๒.๕ ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : ชท.

๕.๒.๖ ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท กสท โทรคมนาคม
จำกดั (มหาชน) : ชท.

๕.๒.๗ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เคเบิลคอนเนค จำกัด : ชท.
๕.๒.๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การรับเร่ืองร้องเรียนตามประกาศ

กสทช. เร่ือง กระบวนการรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : รท. 



๕.๒.๙ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสำหรับอากาศยาน
ซ่ึงไม่มีนักบินสำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) : คท., คภ.

๕.๒.๑๐ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำท่ีเพ่ิมเติม : จท.

๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสำนักงาน กสทช.
๕.๓.๑ ขอปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผน

ยทุธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนากจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง
โครงการและงบประมาณท่ีใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กจิการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ : ทบ.

๕.๓.๒ การจัดทำตัวชีว้ัด (KPIs) ระดับสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๑ : บย.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอื่นๆ


