กําหนดการสัมมนา
“ร่ างพระราชบัญญัตอิ งค์ กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....”
จัดโดย คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ร่ วมกับ คณะกรรมาธิการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒสิ ภา
โดยการสนับสนุนของ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
ในวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ณ ห้ องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
-------------------------------------------วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา
- ลงทะเบียน และรับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ นาฬิกา
- พิธีเปิ ดการสัมมนา
- กล่าวรายงาน โดย นายคงกฤช หงษ์ วไิ ล
ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
เวลา ๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ นาฬิกา
- กล่าวเปิ ดสัมมนา โดย นายองอาจ คล้ ามไพบูลย์
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
- อภิปรายหัวข้ อ “ร่ างพระราชบัญญัตอิ งค์ กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ ทางออกของประเทศไทย”
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายอนันต์ วรธิตพิ งศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม
วุฒิสภา และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ วุฒิสภา
- ดร. ผุสดี ตามไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วน กลุม่ ที่ ๖
และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ สภาผู้แทนราษฎร
- ดร. สมเกียรติ ตังกิ
้ จวานิชย์ รองประธานสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI)
ผู้ดาํ เนินรายการ โดย นายสุภาพ คลี่ขจาย
‐ แสดงความคิดเห็นและตอบข้ อซักถาม
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา
- เปิ ดเวทีแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตฯิ
โดยมีการแบ่งกลุม่ ย่อย ดังนี ้

-๒-

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา

กลุ่มที่ ๑ ประเด็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ กสทช. รวมถึง
ที่มาและคุณสมบัติ (มาตรา ๑ ถึง มาตรา ๒๐ , มาตรา ๓๕
และมาตรา ๓๘)
กลุ่มที่ ๒ ประเด็นผู้ใดประสงค์จะใช้ คลืน่ ความถี่เพื่อกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้ องมีการช่วยส่งเสริม
รายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่มีเนื ้อหาสร้ างสรรค์
สังคม (มาตรา ๔๑) และการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากร [มาตรา ๕๒ (๒)]
กลุ่มที่ ๓ ประเด็นการให้ มีแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่และ
การดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม วิทยุ .
และโทรทัศน์ (มาตรา ๔๘ , มาตรา ๔๙ และมาตรา ๘๕)
กลุ่มที่ ๔ ประเด็นการกําหนดให้ ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรคลื่นหรื อ
ใช้ คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม
- การกําหนดให้ รัฐวิสาหกิจนําเงินส่งให้ กบั รัฐบาล
ผ่าน กสทช. โดยกําหนดระยะเวลาเรื่ องกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนด (มาตรา ๘๔ วรรค ๓)
- สรุปผลการสัมมนา โดย นายสุภาพ คลีข่ จาย
- พิธีปิดการสัมมนา
โดย นายประสิทธิ์ โพธสุธน ประธานคณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และโทรคมนาคม
วุฒสิ ภา
*************************

แบบตอบรับเข้ าร่ วมสัมมนา
เรื่อง “ร่ างพระราชบัญญัตอิ งค์ กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....”
จัดโดย คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
ร่ วมกับ คณะกรรมการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒสิ ภา
โดยการสนับสนุนของ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
ในวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ณ ห้ องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
--------------------------------------ชือ……………………………………………นามสกุล………………………………………………………
ตําแหน่ง……………………………………..หน่วยงาน ……………………………………………………
สถานทีติดต่อ………………………………………………………….....................................................
โทรศัพท์……………………………………..โทรสาร……………………………………………………….
มีความประสงค์เข้ าร่วมสัมมนา
ไม่มีความประสงค์เข้ าร่วมสัมมนา
มีความประสงค์สง่ ผู้แทนเข้ าร่วมสัมมนา
๑. ชือ………………………………………..นามสกุล……………………………………………………
ตําแหน่ง……………………………………..หน่วยงาน………………………………………………….
โทรศัพท์…………………………………….โทรสาร…………………………………………………….
๒ ชือ………………………………………..นามสกุล……………………………………………………
ตําแหน่ง……………………………………..หน่วยงาน………………………………………………….
โทรศัพท์…………………………………….โทรสาร…………………………………………………….
กรุ ณาส่ งแบบตอบรั บคืนที่
หมายเหตุ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
สํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุ งเทพฯ ๑๐๓๐๐โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๔-๒๖๖๖
โทรสาร ๐-๒๒๔๔-๒๖๕๘

ภายในวันศุกร์ ท่ ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓

