
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

คร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๕ 

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 

  

  

ระเบียบวาระที่  ๑    :   เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๒    :   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

                              รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕  

ระเบียบวาระที่  ๓    :   รายงานผลการดําเนินงาน 

                         ๓.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๒  กันยายน ๒๕๕๕ 

                              ๓.๒   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

                              ๓.๓   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  

ระเบียบวาระที่  ๔   :  เร่ืองเพ่ือทราบ  

                              ๔.๑   รายงานการประชุม STF คร้ังที่ ๖ (Special Task Force - STF) และการประชุมคณะกรรมการ

รวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย 

– มาเลเซีย คร้ังที่ ๒๑ : ตย. 

                              ๔.๒   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษนันท) : กสทช.ธวัช

ชัยฯ 

                              ๔.๓   รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชน ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕  : ดท. 

                              ๔.๔   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือนสิงหาคม 

๒๕๕๕ : มท. 

                              ๔.๕   รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคล่ืนความถ่ีเพื่อ

ความม่ันคงของรัฐ ในกิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุ

คมนาคม : คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคล่ืนความถ่ีฯ. , วภ. 

                              ๔.๖   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พ.ต.อ. ทวีศักด์ิ  งามสงา)  : กสทช.ทวีศักด์ิฯ 

                              ๔.๗   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พ.อ.นที ศุกลรัตน)  : กสทช.นทีฯ 

                              ๔.๘   จํานวนชองรายการโทรทัศนภาคพื้นดินระบบดิจิตอล  : กสท., จส. 

                              ๔.๙   การแบงสัดสวนคล่ืนความถ่ีสําหรับการใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ 

กสท. : กสท., จส. 

                              ๔.๑๐  อนุกรรมการขอลาออก (นายประสาร มฤคพิทักษ)  : กสท., มส. 

                              ๔.๑๑  การเพิกถอนสิทธิการเปนผูทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียง

ชุมชน) : กสท., ปส.๑ 



                              ๔.๑๒  รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการตนทุนแบบศูนยทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาใน

พื้นที่เส่ียงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๕) : สท. 

                              ๔.๑๓  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม กสทช. ประจําเดือนสิงหาคม และ

เดือนกันยายน ๒๕๕๕ : ปบ. 

ระเบียบวาระที่  ๕    :   เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

                         ๕.๑   แตงต้ังคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : กทค., มท. 

                              ๕.๒   ขอเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ืออนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน : กสท., ชส. 

                              ๕.๓   (ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในสวนการใหบริการ

โครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  : กสท., วส. 

                              ๕.๔   รางระเบียบ กสทช. วาดวยการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต  สัมปทาน 

หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... : กสท., มส. 

                              ๕.๕   รางระเบียบ กสทช. เร่ือง ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติบางฉบับ 

พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของ

สํานักงาน กสทช. 

                              ๕.๖   การเปนเจาภาพจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร  : ตย. 

                              ๕.๗   โครงการประกวดแอปพลิเคช่ันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู รองรับการใชงานแท็บเล็ต เพื่อ

ตอบสนองนโยบายรัฐบาล  : ทบ. 

                              ๕.๘   แผนการตรวจสอบภายในประจําป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) ของสํานักงาน 

กสทช. : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน. , ภบ. 

                              ๕.๙   การเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ืออนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหารายการ  : กสท., 

บส. 

                              ๕.๑๐  สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการตอ (ราง) ประกาศ 

กสทช. : กสท., จส. 

                                      - เร่ือง แผนการเปล่ียนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอล  

                                      - เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  

                                      - เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบ  

                                      - เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  

                              ๕.๑๑  ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมายของ กสทช. ในประเด็นขอ

กฎหมาย เร่ืองขอบเขตการดําเนินงานตามมาตรา ๒๔ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรร

คล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ : ปบ. 

                              ๕.๑๒  หารือการกําหนดจรรยาบรรณของ กสทช. โดยอิงกับมาตรฐานสากล : กสทช.สุภิญญาฯ 

                              ๕.๑๓  การแตงต้ังคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาต และ



กํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมส่ือสาร (เพิ่มเติม)  :กทค., ปท.๑ 

                              ๕.๑๔  ขอความเห็นชอบใหแกไขระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๗ และขอ ๑๙ : พย. 

                              ๕.๑๕  การลาออกและการเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ือของคณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงาน

ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  :กสท., กส. 

                             ๕.๑๖  แนวทางการแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการใชงานคล่ืนความถ่ีในกิจการวิทยุ   การ

บิน : กสท., คณะอนุกรรมการการแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบิน  

                             ๕.๑๗  สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการตอ (ราง) ประกาศ กสทช. 

เร่ือง คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการ

โทรทัศน : กสท., นส. 

                             ๕.๑๘  โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ ครบ ๘๐ พรรษา  : กบ., กท. 

ระเบียบวาระที่  ๖    :   เร่ืองอ่ืนๆ 

                             ๖.๑   การเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิดานอื่นในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลแทน     

                                     อนุกรรมการ (นายปรีชา วัชราภัย) ที่ลาออก  : บย. 

                              ๖.๒  การแตงต้ังผูชวยเลขานุการประจํา กสทช.  : บย. 

  

 


