
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

คร้ังที่ ๑๕/๒๕๕๕ 

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช.   

ระเบียบวาระที่  ๑    :   เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๒    :   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

                              ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕  

                              ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๕ วันจันทรที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  

ระเบียบวาระที่  ๓    :   รายงานผลการดําเนินงาน 

                              ๓.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๐                           

                                         ตุลาคม ๒๕๕๕ 

                              ๓.๒   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

                                      และกิจการโทรทัศน 

                              ๓.๓   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  

ระเบียบวาระที่  ๔   :  เร่ืองเพ่ือทราบ  

                              ๔.๑   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (รศ.ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน) 

                                               : กสทช.ประเสริฐฯ 

                              ๔.๒   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร.พีระพงษ มานะกิจ) 

                                               : กสทช.พลโท ดร. พีระพงษฯ 

                              ๔.๓   แจงกําหนดการเดินทางในการเขารวมการสัมมนา  ARCM Dialogue on Advertising 

Standards-Principles and Practice. ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม : กสทช.สุภิญญาฯ 

                              ๔.๔   รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๕  : ดท. 

                              ๔.๕   งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสที่ ๓ ส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  : ลย. 

                              ๔.๖   ความจําเปนในการขยายอัตรากําลังบุคลากรในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศนเพิ่มจาก 

๒๐๐ อัตรา แตยังอยูในกรอบ ๓๐๐ อัตรา ตามมติ กสทช.  :กสท., อส. 

                              ๔.๗   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือน

กันยายน ๒๕๕๕ : มท. 

                              ๔.๘   รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําป ๒๕๕๕ 

(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๕) : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน. , ภบ. 

                              ๔.๙   รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอประกาศ กสทช. เร่ือง กระบวนการออกใบอนุญาต

ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมแบบอัตโนมัติ ( Automatic License) : คท. 

                              ๔.๑๐  รายงานผลการดําเนินงาน ๖ เดือนของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการ



โทรคมนาคม : รท. 

ระเบียบวาระที่  ๕    :   เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

                              ๕.๑   ขอเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ืออนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน : กสท., ชส. 

                              ๕.๒   ขอเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ืออนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน : กสท., รส. 

                              ๕.๓   การพิจารณารางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการแบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการ  : กสท., 

ปส.๒ 

                              ๕.๔   รางระเบียบ กสทช. วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาความจําเปนการใชคล่ืนความถ่ีและกําหนด

ระยะเวลาการคืนคล่ืนความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 

.... : กสท., คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนการใชคล่ืนความถ่ีดานกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน. , มส., ปส.๓ 

                              ๕.๕   การพิจารณาปรับปรุงรางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการ

ใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. .... และรางประกาศ กสทช. เร่ือง การ

กระทําที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 

.... ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ  : กสท., ปส.๒., มส. 

                              ๕.๖   รางประกาศ กสทช. เร่ือง กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง  : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง

ระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช.  

                              ๕.๗   รางระเบียบ กสทช. วาดวยเคร่ืองแบบพิธีการของคณะกรรมการกิจการ                กระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. ....  

                                      และรางระเบียบ กสทช. วาดวยเคร่ืองแตงกายของเลขาธิการ กสทช. พนักงาน ลูกจาง และ

ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : บย. 

                              ๕.๘   โครงการบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดวยเทคโนโลยี  Wi-Fi โดยไมคิดคาใชจายเพื่อประโยชน

สาธารณะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  : ทบ. 

                              ๕.๙   รางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑรายการโทรทัศนสําคัญที่ใหเผยแพรไดเฉพาะในบริการ

โทรทัศนที่เปนการทั่วไป : กสท., คณะอนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหา

รายการ., วส. 

                              ๕.๑๐  การเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ือของคณะอนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหา

รายการ : กสท., กส. 

                              ๕.๑๑  การลาออกและการเปล่ียนแปลงองคประกอบรายช่ือของคณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงาน

ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  :กสท., นส. 

                              ๕.๑๒  (ราง) ระเบียบ กสทช. เร่ือง การลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียง หรือ กิจการโทรทัศน  : กสท., นส. 

                              ๕.๑๓  รางประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองรับที่สามารถใชรับหรือแปลง

สัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับ



สมาชิก สําหรับการเช่ือมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม ( Satellite TV) พ.ศ. 

.... : กสท., พส. 

                              ๕.๑๔  การสงขอหารือเก่ียวกับการมอบอํานาจของ กสทช. ให กสท. และ กทค. พิจารณาออก

ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังใดๆ อันเก่ียวกับการปฏิบัติการแทน กสทช. ไปยัง

คณะกรรมการกฤษฎีกา  : กสทช.ประวิทยฯ 

                              ๕.๑๕  ความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมาย กสทช.  : กสทช.ประวิทยฯ 

                              ๕.๑๖  การพิจารณากําหนดนโยบายตอ  Draft of the future ITRs : กสทช.ประวิทยฯ 

                              ๕.๑๗  การจัดสงขอมูลของสํานักงาน กสทช. ให กสทช.  : กสทช.ประวิทยฯ 

                              ๕.๑๘  กรณีการเขาช่ือของประชาชนเพื่อใหถอดถอน กสทช.  : กสทช.ประวิทยฯ 

ระเบียบวาระที่  ๖    :   เร่ืองอ่ืนๆ 

 


