
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 --------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ ราย ง านผ ล กา ร ด า เนิ น ง านตามมติ  ก สท .  ค รั้ ง ที่  ๙ /๒๕๕๗  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.) 

๓.๒   สรุปการเข้าร่วมสัมมนา ITU Asia – Pacific Centres of Excellence 
Training on “Digital Broadcasting Technologies and 
Implementation” ณ ประเทศอินเดีย ระหว่าง ๔-๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗: ส่วนงานเลขานุการ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์                                                                

๓.๓   สรุปการเข้าร่วมบรรยายและเป็นประธานในการสัมมนา ABU Digital 
Broadcasting Symposium ๒๐๑๔ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 
๕–๗ มีนาคม ๒๕๕๗: ส่วนงานเลขานุการ ประธาน กสท. พันเอก ดร. 
นที ศุกลรัตน์                                                                

๓.๔  รายงานการเข้าร่วม ITU Asia – Pacific Centres of Excellence 
Training on “Digital Broadcasting Technologies and 
Implementation" ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ นิวเดลี 
ประเทศอินเดีย : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (วส.) 

๓.๕   ผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายในการก าหนดแนวทางการ
พิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับการให้บริการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล : กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสีย ง                 
ระหว่าง วันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่  ๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๗ 
: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)  

๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๓   การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงช่ือสถานีของผู้ทดลองประกอบ
กิจการกระจายเสียง : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๔ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ภายหลังปรับปรุง ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สถานี วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร 
และสถานีโทรทัศน์ไทยที วีสี ช่อง ๓ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 

๔.๕ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ทหารอากาศ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ : กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 

๔.๖ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส.๒) 

๔.๗   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ีของช่องรายการ “รัสเซี่ยนภูเก็ตทีวี” : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๘   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๒ ราย (๒ ใบอนุญาต) : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๙   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่



 

 

ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๙ ช่องรายการ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ในกรณีขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม และพิจารณาตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ (๔) จ านวน ๖๗ ช่อง
รายการ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๑๑ การพิจารณา (ร่าง) เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๑๒ การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ภายหลัง
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 
๒ (ปส.๒) /กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๑๓ เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุทวีทองการเกษตร คลื่นความถ่ี 
FM ๙๑.๕๐ MHz ออกอากาศโดยไม่มีใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ 
และออกอากาศที่มีโฆษณาเกินจริงเป็นจ านวนมาก : คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงาน
รับเรื่องร้องเรียนและคุมครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกจิการ
โทรทัศน์ (รส.) 

๔.๑๔ การก าหนดแนวทาง และวิธีการที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎ กติกา และนโยบาย
การประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการทางธุรกิจ
ระดับชาติ : ส่วนงานเลขานุการ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ 

๔.๑๕ การก ากับดูแลให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)  

๔.๑๖ หลักการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล: กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุ
ในระบบดิจิทัล (จส.) 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 


