
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 --------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ รายงานผลการด า เนินงานตามมติ  กสท .  ครั้ งที่  ๑๘/๒๕๕๗  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.) 

๓.๒   รายงานการเข้าร่วมงานประชุม  The fifth annual Asia Pacific Pay-
TV Operators Summit (APOS) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน  
๒๕๕๗  ณ บาหลี  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : ส่วนงานเลขานุการ กสทช. 
สุภิญญา  กลางณรงค์ 

๓.๓   การเดินทางไปปฏิบัตริาชการในต่างประเทศเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อภายใต้
โปรแกรม The International Visitors Leadership ของ The U.S. 
Department of State : ส่วนงานเลขานุการ กสทช. สุภิญญา  กลาง
ณรงค์ 

๓.๔   เพื่อทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... : ส านักอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

๓.๕   สรุปผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลบริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
การกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาล
กับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน : ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๓.๖   ผลการทดลองทดสอบการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปผ่าน
ระบบดาวเทียมของบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด : ส านักนโยบายและ
วิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 

 
 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสีย ง                 

ระหว่างวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
: ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)  

๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ : ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)  

๔.๓ แนวทางการพิจารณากรณีผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการยื่นค า
ร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการจากกิจการบรกิารชุมชน
หรือกิจการบริการสาธารณะเป็นกิจการบริการทางธุรกิจ : ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) /คณะอนุกรรมการกิจการ
กระจายเสียงบริการทางธุรกิจ 

๔.๔ การขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ : ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 

๔.๕   ขยายเวลาคณะท างานทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ : ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 

๔.๖   แนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี) ในกรณีปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าขัดหรือแย้งกับ
การก ากับดูแลการคุ้มครองผู้ใช้บริการ (การโฆษณาอาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย) หรือเนื้อหารายการ : ส านักอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) 

๔.๗   ให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างประเทศจ านวน ๒ 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร   “Broadcast Regulation”  ระหว่างวันที่  
๙ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และ 
หลักสูตร  “Digital Transmission Training Course” ระหว่างวันที่ 
๑๘ – ๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๗  ณ กรุงลอนดอน  สหราชอาณาจักร : ส านัก
อ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)  

 
 
 
 



 

 

๔.๘   การเข้าร่วมการประชุม ITU-ACMA-Pacific Regulators’ Roundtable 
และ ITU-ACMA International Training Program ระหว่างวันที่ ๒๑ 
– ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย : ส่วนงาน
เลขานุการ กสทช. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ 

๔.๙   การพิจารณาหนังสือตอบบริษัท เค. มาสเตอร์ จ ากัด เรื่อง การขอ
สอบถามกรณีการให้บริการส่งสัญญาณช่องรายการโทรทัศน์ : ส านัก
นโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) /ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 


