
  

    ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

     ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ 
  วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

    ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รบัรองรายงานการประชมุ กสทช. ครัง้ที ่๑๓/๒๕๖๑ วนัพธุที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
  ๒.๒ รบัรองรายงานการประชมุ กสทช. ครัง้ที ่๑๔/๒๕๖๑ วนัพธุที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดำเนินงาน 
   รายงานผลการดำเนนิงานตามมต ิกสทช. ครัง้ที ่๑๓/๒๕๖๑ วนัพธุที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑   
   และรายงานผลการดำเนนิงานตามมต ิกสทช. ครัง้ที ่๑๔/๒๕๖๑ วนัพธุที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เรื่องเพื่อทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ดท. 
 ๔.๒ รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ : วท. 
 ๔.๓ ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุ Pk. RADIO  
  คลื่นความถี่ ๙๓.๗๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา : ผส.  
 ๔.๔ ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เจาะประเด็น”  
  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
  ดิจิตอล ช่อง 8 (ช่อง ๒๗) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  
 ๔.๕ การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง 
  จำกัด : ปส.๓ 
 ๔.๖ รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติให้ 
  เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ  
  (จำนวน ๒ สถานี) : ปส.๑  

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ เรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาจากคณะอนกุรรมการกลัน่กรองงานของ กสทช.  
    ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
    ๕.๑.๑  ขอ้รอ้งเรยีนกรณกีารตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานวีทิยกุระจายเสยีง 
       ศรีภูธร เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๐.๒๕ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) 
       ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ผส. 
    ๕.๑.๒  ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศภาพยนตร์เรื่อง  
       “เพื่อนกันมันส์กระจาย (Friends with Benefits)” ในรายการ  
       “Cinema Hits” เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ 
       ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล ชอ่ง PPTV (ชอ่ง ๓๖) อาจมเีนือ้หาไมเ่หมาะสม : ผส.  



    ๕.๑.๓  ขอ้รอ้งเรยีนกรณกีารตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานวีทิยกุระจายเสยีง 
       สยามเรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๒.๕๐ MHz จังหวัดสระแก้ว (ประเภทกิจการ 
      บริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับ 
       ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.   
    ๕.๑.๔  การฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครองของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่องรายการ 
       MCOT HD กรณีโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายของสำนักงาน 
       คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) : บส.  
    ๕.๑.๕  การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี : นส. 
    ๕.๑.๖   การอนุญาตให้บริษัท ไทย เคเบิล บรอดแคสติ้ง จำกัด ประกอบกิจการเพื่อ     
                                                 ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ              
                                                 สถานีไทยเคเบิล บรอดแคสติ้ง : ปส.๒ 
    ๕.๑.๗  การอนุญาตให้บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ประกอบ      
                                                 กิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก                     
                                                 ช่องรายการ UMM TV : ปส.๒ 

 ๕.๒  เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
   ด้านกิจการโทรคมนาคม 
     ๕.๒.๑ การพิจารณาข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่าย 
       เสมือนของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 
       ตามประกาศ กสทช. เรือ่ง บรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่บบโครงขา่ยเสมอืน 
       พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท. 
    ๕.๒.๒ การพิจารณาข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่าย 
       เสมือนของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ตามประกาศ กสทช.  
       เรือ่ง บรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่บบโครงขา่ยเสมอืน พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท. 
    ๕.๒.๓ การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ฉบบัที ่๓ ระหวา่ง 
       บรษิทั กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) กบับรษิทั ดาตา้ ซดีเีอม็เอ  
       คอมมนูเิคชัน่ จำกดั ตามประกาศ กสทช. เรือ่ง บรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่
       แบบโครงขา่ยเสมอืน พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท.  
    ๕.๒.๔ การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหลกัเกณฑก์ารรบัเรือ่งรอ้งเรยีนตามประกาศ 
       กสทช. เรือ่ง กระบวนการรบัและพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการประกอบ 
       กจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ของบรษิทั ทรปิเปลิท ีบรอดแบนด ์จำกดั 
       (มหาชน) : รท. 

 ๕.๓  เรื่องการบริหารงานสำนักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ. .... : นย.   
    ๕.๓.๒ ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. .... : นย. 
    ๕.๓.๓ ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 
       และสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.  
       พ.ศ. .... : นย. 
    ๕.๓.๔ การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์                   
                                                 และกจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชนส์าธารณะ สำหรบัโครงการประเภทที ่๒     
                                                 ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ : ทบ.     

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เรื่องอื่นๆ 




