
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 --------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ รายงานผลการด า เนินงานตามมติ  กสท .  ครั้ งที่  ๑๔/๒๕๕๗  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.) 

๓.๒  รายงานผลการด า เนินง านตามมติ  กสท .  ครั้ งที่  ๑๕/๒๕๕๗  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.) 

๓.๓ สรุปการเข้าร่วมงาน China Content Broadcasting Network 
Exhibition – CCBN2014 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันที่ ๑๙ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ และร่วมงานสัมมนา BroadThinking 
2014 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมทั้งประชุมหารือกับผู้เช่ียวชาญ
ด้าน Broadcasting Regulation ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่  
๒๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ : ส่วนงานเลขานุการ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย  
จิตภาษ์นันท์ 

๓.๔   รายงานการเข้าร่วมการประชุม “DVB World Conference” ระหว่าง
วันที่  ๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเ ช็ก : 
ส านักงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส)/ ส านักกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส)/ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ทส)/ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส) 

๓.๕   รายงานสรุปผลการตรวจและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ : ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ดส) 



 

 

๓.๖   รายงานผลการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
ครบรอบ ๒ ปี (เมษายน ๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยส านักอ านวยการสายงาน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส) 

๓.๗   การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และรายงาน
ความคืบหน้าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ : ส านักอ านวยการสายงาน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส) 

๓.๘   รายงานผลการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
การให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ : ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสีย ง                 
ระหว่างวันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 
: ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)  

๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ : ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

๔.๓ การยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายหลังวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๗ : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ประเภทบริการสาธารณะ ประเภท
ที่หนึ่ง ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
: ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๕ บริษัท นาคาเซีย จ ากัด ขอเลื่อนเวลาเริ่มด าเนินการเพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ ช่องรายการ Sport Highlight : ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๖ การขออนุญาตออกอากาศแบบคู่ขนานของบริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

 
 
 



 

 

๔.๗ พระสุวิทย์  ธีรธมโม (พระพุทธอิสระ) เรียกร้องให้คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ด าเนินการทางกฎหมายต่อสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศ
รายการที่มีเนื้อหาหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ : ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๘   ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต 
จ านวน ๑ ช่องรายการ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค : คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.) 

๔.๙   แนวทางการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อให้บริการเขตพื้นที่พระราชวังไกลกังวล : 
ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส) 

๔.๑๐ การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม Radio Asia 2014 Conference “It’s 
all about content : Positioning New Radio In The ‘Knowledge 
Society’” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงโคลัมโบ 
ประเทศศรีลังกา : ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส) 

๔.๑๑ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับ
ใบอนุญาตผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... : ส านักพัฒนาองค์กร
วิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 


