
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๕ 

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช.  

  

  

ระเบียบวาระที่  ๑    :   เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๒    :   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

                              รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  

                         

ระเบียบวาระที่  ๓    :   รายงานผลการดําเนินงาน 

                              ๓.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๕ 

                              ๓.๒   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

                              ๓.๓   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  

ระเบียบวาระที่  ๔   :  เร่ืองเพ่ือทราบ  

                              ๔.๑   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๕ : มท. 

                              ๔.๒   รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕  : ดท. 

                              ๔.๓   รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕  : ดท. 

                              ๔.๔   สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานรวมกัน ระหวาง กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร และสํานักงาน กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๕   เม่ือวันที่ ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๕ : ปบ. 

                              ๔.๕   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประธาน กสทช.  : ปบ. 

ระเบียบวาระที่  ๕    :   เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

                              ๕.๑   รางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการรวบรวมขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิด

ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. .... : กสท.,มส. 

                              ๕.๒   (ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง การกระทําที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน : กสท., มส. 

                              ๕.๓   ผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไปตอรางประกาศ กสทช. เร่ือง 

การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาแลวเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคํารองเรียน

ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  :กสท., มส. 

                              ๕.๔   การพิจารณารางประกาศ กสทช. เก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จํานวน ๔ ฉบับ  : กสท., คณะอนุกรรมการกิจการ



ที่ไมใชคล่ืนความถ่ี. , คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ. , 

คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน. , คณะอนุกรรมการกิจการ

กระจายเสียงบริการทางธุรกิจ. , ปส.๒., วส., มส. 

                                      -  รางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหบริการโครงขาย     

                                            กระจายเสียงหรือโทรทัศน  

                                      -  รางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหบริการส่ิงอํานวย  

                                            ความสะดวกดานกระจายเสียงหรือโทรทัศน  

                                      -  รางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน  

                                      -  รางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา  

                                            จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายหรือรับติดต้ังเคร่ืองรับ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ  

                                            สําหรับใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ  

                                            กิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก  

                              ๕.๕   การพิจารณาคําคัดคานตอรางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง  : กสท., ปส.๑ 

                              ๕.๖   รางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑรายการโทรทัศนสําคัญที่ใหเผยแพรไดเฉพาะในบริการ

โทรทัศนที่เปนการทั่วไป : กสท., คณะอนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหา

รายการ., วส. 

                              ๕.๗   (ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานของผูประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศนในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน  : กสท.

คณะอนุกรรมการจัดทําแผนดําเนินงานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนในภาวะภัย

พิบัติ., วส. 

                              ๕.๘   รางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีสําหรับการใหบริการ

โทรทัศนในระบบดิจิตอล : กสท., จส. 

                              ๕.๙   การกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูบริหารระดับกลาง (บ ๒) 

ตามระเบียบ กสทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕  : กสท., อส. 

                              ๕.๑๐  ตัวช้ีวัด (KPI) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักงาน กสทช. ดานภารกิจกระจายเสียง

และโทรทัศน ประจําป ๒๕๕๕ (ทั้งหมด ๑๖ กลุมงาน) เพื่อตอบสนองตอแผนที่

ยุทธศาสตรในภาพรวมตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน : กสท., อส. 

                              ๕.๑๑ การพิจารณารางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน  : กสท., ปส.๒ 

                              ๕.๑๒ แนวทางการดําเนินการรวมกันระหวางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กับ

สํานักงาน กสทช. : ปบ. 

                              ๕.๑๓ รางประกาศ กสทช. เร่ือง คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

.... : กทค., นท. 



                              ๕.๑๔  การจัดทําประมาณการรายรับ ประจําป ๒๕๕๖ หลักเกณฑการพิจารณางบประมาณรายจาย 

และการขอรับนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ ของ

สํานักงาน กสทช. : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ , ยย. 

                              ๕.๑๕  หารือแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมสําหรับ กสทช.  : กสทช.สุทธิพลฯ 

                              ๕.๑๖ รางแนวทางการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในสวนที่

เก่ียวกับกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  : กทค., มท. 

                              ๕.๑๗ การเสนอขอต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการไดรับจัดสรรคล่ืนความถ่ีหรือใช

ประโยชนคล่ืนความถ่ี รวมทั้งความจําเปนในการถือครองคล่ืนความถ่ีในกิจการ

โทรคมนาคม : กทค., มท. 

ระเบียบวาระที่  ๖    :   เร่ืองอ่ืนๆ 

 
 


