
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่  ๑  :  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒   :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
     
ระเบียบวาระที่  ๓   :  รายงานผลการดําเนินงาน 
  ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๖                           

                                         กุมภาพันธ ๒๕๕๖  

  ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

    และกิจการโทรทัศน 

  ๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

ระเบียบวาระที่  ๔   :  เรื่องเพ่ือทราบ  
  ๔.๑ สิทธิในการใชคล่ืนความถ่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ                 

ภายหลัง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใชบังคับ  : กทค., มท. 

  ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไข

เพิ่มเติม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖ : มท. 

  ๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประธาน กสทช. (ระหวางวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ – 

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖) : ปบ. 

  ๔.๔ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม กสทช. ประจําเดือนมกราคม และ

เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ : ปบ. 

  ๔.๕ รายงานการติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน ฉบับที่ ๑ ส้ินสุดประมาณกุมภาพันธ ๒๕๕๖ : กสท., คณะอนุกรรมการ

ติดตามแผนแมบทฯ, อส. 

  ๔.๖ รายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

ประจําป ๒๕๕๕ : ทบ. 

ระเบียบวาระที่  ๕  :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑ องคประกอบของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมาย กสทช. : รองประธาน กสทช.พ.อ.

นทีฯ 



  ๕.๒ การเปนเจาภาพจัดงาน ITU TELECOM WORLD ๒๐๑๓ รวมกับกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร : คณะทํางานประสานงานเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการ

ดําเนินนโยบายรัฐบาลฯ, ตย. 

  ๕.๓ การมอบหมาย กสทช. และผูแทนสํานักงาน กสทช. เขารวมการประชุมหนวยงานกํากับดูแล

ระดับโลก (GSR) คร้ังที่ ๑๓ : ตย. 

  ๕.๔ การแตงต้ังอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน 

กสทช. เพิ่มเติม : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในฯ, นย. 

  ๕.๕ การขยายระยะเวลาและการปรับเปล่ียนขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการเพื่อ

ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของ กสท. : กสท., มส. 

  ๕.๖ การปรับเปล่ียนขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., มส. 

  ๕.๗ การแตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคม

ประเภทเสียง : กทค., ทท. 

  ๕.๘ แตงต้ังคณะทํางานประสานงานเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการตามนโยบาย

รัฐบาลและพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพิ่มเติม : 

คณะทํางานประสานงานเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลฯ 

  ๕.๙ รางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการแพรเสียงแพรภาพรายการที่สําคัญ พ.ศ. .... : 

กสท., สส. 

  ๕.๑๐ สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทาง

เทคนิคของเคร่ืองรับที่สามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมตอ 

    ไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. .... : กสท., พส. 

  ๕.๑๑ ขอปรับปรุงรางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหใชคล่ืนความถ่ีใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนสําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... : 

กสท., มส., จส., สส.          

  ๕.๑๒ การกําหนดใหเคร่ืองวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศนไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 

๒๔๙๘ : กสท., จส., มส.      

  ๕.๑๓ การคืนเงินและเรียกชําระเงินคาธรรมเนียมการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง 

ประจําป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : ทบ. 

  ๕.๑๔ การพิจารณารางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกํากับการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง : กสท., ปส.๑ 

  ๕.๑๕ การอนุญาตใหใชวงจรดาวเทียมเพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน : กสท., 

วส., มส. 

  ๕.๑๖ รางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดหมวดหมูและการจัดลําดับบริการโทรทัศน

ที่ไมใชคล่ืนความถี่ พ.ศ. .... : กสท., ชส., มส. 



  ๕.๑๗ ขอเปล่ียนแปลงองคประกอบรายชื่ออนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., มส. 

  ๕.๑๘ การจัดสงรายงานการประชุม กสทช. แบบบันทึกเสียงลงส่ือบันทึกเสียงใหผูเก่ียวของ : กสท.

, กส. 

  ๕.๑๙ การขอสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของนางสาวอิงพร  ศิริกุลบดี : วย. 

  ๕.๒๐ รางเนื้อหารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๕ : คณะทํางานกํากับการจัดทํา

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ, ยย. 

  ๕.๒๑ การเปล่ียนแปลงองคประกอบรายชื่อของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร และคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารคล่ืนความถ่ี  

    : ปบ. 

  ๕.๒๒ การแตงต้ังคณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 

คณะทํางานการมีสวนรวมและสรางความเขาใจแนวทางการอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 

๑๘๐๐ MHz และคณะทํางานกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการส้ินสุด

สัญญาสัมปทานการใชคล่ืนความถ่ี ๑๘๐๐ MHz : กทค., วท. 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  :  เรื่องอ่ืนๆ  

  ๖.๑ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ : กสท., ทส. 

  ๖.๒ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและ

อุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... : กสท., คณะอนุกรรมการ

จัดทํามาตรฐานดานเทคนิคฯ, คณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานฯ, ทส. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


