
  
 
 
 

    ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

     คร้ังท่ี ๑๗/๒๕๖๑ 
  วันพุธท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

    ณ ห/องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ/งให/ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  
ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติหน)าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ 
  การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ระหว/างเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ –  
  เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ, นย.  
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
  และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ : ดท. 
  ๔.๓ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม/มีโครงข/ายเป>นของตนเอง  
    ฉบับท่ี ๖/๒๕๖๑ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ปท.๒  
  ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงผู)อํานวยการสถานีของผู)ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
    จํานวน ๖ สถานี : ปส.๑  
  ๔.๕ การแจ)งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู)มีอํานาจกระทําการแทน และผู)ถือหุ)นของบริษัท 
    แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด : ปส.๒ 
  ๔.๖ การแจ)งเปลี่ยนแปลงข)อมูลกรรมการผู)มีอํานาจกระทําการแทน และผู)อํานวยการสถานี 
    ของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซE วิชั่น จํากัด ช/องรายการ Nation TV : ปส.๒ 
  ๔.๗ การแจ)งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู)มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท ทีโอที จํากัด 
    (มหาชน) : ปส.๓  
  ๔.๘ ร)องเรียน กรณีขอให)บริษัท ทรู วิชั่นสE กรุQป จํากัด ชดเชยด)วยช/องรายการท่ีคุณภาพ 
    เทียบเท/าช/องรายการเดิมท่ียุติการออกอากาศ (เลขท่ี ๓๗ /๒๕๖๐) : บส.  
  ๔.๙ การต/ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว/างวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  
    ถึงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด/านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑  การพิจารณาคําร)องขอขยายระยะเวลาดําเนินการต/ออายุการทดลองประกอบ 
       กิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ซีเล็คทE ไลทE อินเตอรE กรุQป จํากัด สถานี 
       วิทยุกระจายเสียงจตุจักร รักประชาธิปไตย อินไซดE เรดิโอ รหัสสถานี  
       ๐๒๕๒๐๐๙๘ : ปส.๑  
    ๕.๑.๒  การพิจารณาคําร)องขอขยายระยะเวลาดําเนินการต/ออายุการทดลองประกอบ 
       กิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ซีเนมาเทค จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง 
       ความรู)สู/ชุมชนชัยภูมิ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๔๑๙ : ปส.๑ 
    ๕.๑.๓   การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู)ทดลอง 
       ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
       (๘ สถานี) : ปส.๑  
    ๕.๑.๔  ขอย)ายท่ีต้ังและปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม 
       สําหรับการให)บริการโครงข/ายโทรทัศนEภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
       (สถานีเสริมชัยบาดาล) : ทส. 
    ๕.๑.๕  กรณีบริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จํากัด ช/องรายการ Chic Station  
       โฆษณาผลิตภัณฑEสุขภาพ ท่ีอาจเข)าข/ายการกระทําท่ีเป>นการเอาเปรียบ 
       ผู)บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนE : บส.  
    ๕.๑.๖  บริษัท เดอะไรทEโซน จํากัด ช/องรายการ ทริปเปZ[ลเอ ทีวี โฆษณาผลิตภัณฑE 
       อาหาร ท่ีอาจเข)าข/ายการกระทําท่ีเป>นการเอาเปรียบผู)บริโภคในกิจการ 
       กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนE : บส.  
    ๕.๑.๗  บริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุQป จํากัด ช/องรายการ MIRROR CHANNEL  
       โฆษณาผลิตภัณฑEเสริมอาหาร ท่ีอาจเข)าข/ายการกระทําท่ีเป>นการเอาเปรียบ 
       ผู)บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนE : บส.  
    ๕.๑.๘  บริษัท แฟนทีวี จํากัด ช/องรายการ FAN TV โฆษณาผลิตภัณฑEเสริมอาหาร 
       ท่ีอาจเข)าข/ายการกระทําท่ีเป>นการเอาเปรียบผู)บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
       และกิจการโทรทัศนE : บส.  
    ๕.๑.๙ การชี้แจงข)อเท็จจริงเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศนE ช/องรายการ 3 HD 
       ของบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด : ปส.๒ 
    ๕.๑.๑๐ การอนุมัติผังรายการหลักเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เป>นต)นไป ของช/องรายการ 
       3 HD : ปส.๒  
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

   ด/านกิจการโทรคมนาคม 
    ๕.๒.๑ การขยายระยะเวลาการใช)อัตราค/าตอบแทนการเชื่อมต/อโครงข/ายโทรคมนาคม 
      ท่ีเป>นอัตราอ)างอิง : ชท. 
    ๕.๒.๒ ข)อเสนอการใช)โครงข/ายโทรคมนาคมของบริษัท เซน เทคโนโลยี จํากัด : ชท. 
    ๕.๒.๓ สัญญาการใช)โครงข/ายโทรคมนาคม ระหว/างการไฟฟiานครหลวง และบริษัท 
      ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท.  
 
 



 
 
 
    ๕.๒.๔ บริษัท ติงสE ออน เน็ต จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
      แบบท่ีสาม : ปท.๑  
    ๕.๒.๕ ผลการพิจารณาตรวจสอบรายได)แผ/นดินนําส/งคลังในช/วงระยะเวลาคุ)มครอง 
      ผู)ใช)บริการ กรณีคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz : คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส/ง 
      รายได)แผ/นดินฯ, นท.  
    ๕.๒.๖ (ร/าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทย ุสําหรบัการใช)งานเชื่อมโยงสัญญาณ 
      ระหว/างห)องส/งกับเครื่องส/งวิทยุกระจายเสียง (Studio-Transmitter Link)  
      ย/านความถ่ี ๓๐๐-๓๒๐.๑ เมกะเฮิรตซE : คภ.  
    ๕.๒.๗ (ร/าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ กิจการประจําท่ี และ ประกาศ กสทช.  
      ท่ีเก่ียวข)อง จํานวน ๓ ฉบับ : คภ.  

   ๕.๒.๘ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการเสียง 
     ผ/านอินเทอรEเน็ต (Voice over IP) แบบมีเลขหมายและแบบไม/มีเลขหมาย 
     ภายใต)ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  
   ๕.๒.๙ แนวทางการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถ่ีสําหรับบริการ Licensed Assisted 
     Access : LAA/Enhanced licensed assisted access : eLAA : ปท.๑  

 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
   ๕.๓.๑ การขยายระยะเวลาการจัดทําร/างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 
     สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปw ๒๕๖๑ : ทบ.  
   ๕.๓.๒ การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๑ 
     ประจําปw ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงคEมาตรา ๕๒ (๒) ส/งเสริมและสนับสนุน 
     การพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด)านกิจการกระจายเสียง  
     กิจการโทรทัศนE และกิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีด)านการใช)คลื่นความถ่ี 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู)พิการ 
     ผู)สูงอายุ หรือผู)ด)อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ 
     อุตสาหกรรมต/อเนื่อง : ทบ.  
   ๕.๓.๓ การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๑ 
     ประจําปw ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงคEกองทุนฯ มาตรา ๕๒ (๒) และมาตรา ๕๒ (๔) 
     การส/งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการรู)เท/าทันสื่อ และวัตถุประสงคE 
     กองทุนฯ มาตรา ๕๒ (๔) การสนับสนุน ส/งเสริม และคุ)มครองผู)บริโภคด)าน 
     กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนE และกิจการโทรคมนาคม : ทบ.  
   ๕.๓.๔ ร/างระเบียบ กสทช. ว/าด)วยแนวทางการจัดทําระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
     และใบอนุญาต พ.ศ. .... : นย. 
   ๕.๓.๕ ร/างระเบียบ กสทช. ว/าด)วยงานสารบรรณ พ.ศ. .... : นย.  

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 

 
 


