
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 

วันพุธที ่๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ ส านักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
  ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  
ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการด าเนินงาน 

 ๓.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดทีี่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๕๗  และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 ๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ าประธาน กสทช. (ระหว่าง ๑ มิถุนายน –  
   ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗) : ปบ.  
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์)  
   ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ : กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ  
 ๔.๓ รายงานการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ และประสบการณ์กับ  
   คณะผู้บริหารระดับสูงของ กสทช. สวีเดน (The Swedish Post and Telecom  
   Authority: PTS) บริษัท Ericsson และการสัมมนา Broadband for all-an  
   essential infrastructure for a prosperous society : กสทช. ดร.สุทธิพลฯ   
 ๔.๔ รายงานการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ และประสบการณ์กับ  
   คณะผู้บริหารระดังสูงของบริษัท IPSTAR Australia, หน่วยงาน ACMA และบริษัท  
   Intelsat Australia และรายงานสรุปผลการประชุม ITU-ACMA Asia Pacific  
   Regulators’ Roundtable ครั้งที่ ๔ : กสทช. ดร.สุทธิพลฯ 
 ๔.๕ รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาโทรคมนาคม ๒๐๑๔  
   ( World Telecommunication Development Conference: WTDC) : ตย. 
 ๔.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ี  
   แก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ : มท. 
 ๔.๗ รายงานการติดตามและตรวจสอบโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่าน  
   ไปสู่การรับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ของคณะกรรมการติดตามและ  
   ประเมินผลการปฏิบัติงาน : วส. 
  



 ๔.๘ ขอลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
   และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) : กสทช. ดร. สุทธิพลฯ  
 ๔.๙ ประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุน  
   วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ  
   ประโยชน์สาธารณะ : ทบ. 
ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม กสท. 
    ๕.๑.๑ การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้  
       กฎหมายด้านกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน ์ : กสท., มส. 
    ๕.๑.๒ การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้  
       คลืน่ความถีด่า้นกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน ์ : กสท., มส. 
    ๕.๑.๓ การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  
       พ.ศ. ๒๔๙๘ และพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช.  
       ในการก ากับดแูลการประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน ์ :  
       กสท., มส.  
    ๕.๑.๔ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. .... :  
       กสท., วส. 
    ๕.๑.๕ การพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
       จ านวน ๕ ฉบับ : กสท., มส.  
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม กทค. 
    ๕.๒.๑ การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ  
     กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม :  
     กทค., จท. 

 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานส านักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ การก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่า

ด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) 
ครั้งที่ ๕ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คภ. 

    ๕.๓.๒ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ : บย. 
    ๕.๓.๓ ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนการด าเนินงานของ กสทช. และส านักงาน กสทช. พ.ศ. ....  
      : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ , นย., กบ.  
    ๕.๓.๔ ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ

ประชาชนทั่วไป พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ, 
นย. 

  
 
 
 



    ๕.๔  เร่ืองค้างการพิจารณา  
    ๕.๔.๑ ประธาน กสทช. และ กสทช. พิจารณาเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทย  
     และพิจารณาองค์ประกอบคณะผู้แทนของส านักงาน กสทช. ในการเข้าร่วม 
     การประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอ านาจเต็มปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ของสหภาพโทรคมนาคม  
     ระหว่างประเทศ ( ITU Plenipotentiary Conference ๒๐๑๔ หรือ PP-๑๔) 
     ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ เมืองปูซาน  
     สาธารณรัฐเกาหลี : ตย. 
    ๕.๔.๒ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสาน  
     และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC)        
     ครั้งที่ ๒๕ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
     กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คภ. 
    ๕.๔.๓ ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ

คณะอนุกรรมการและคณะท างาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... : นย. 
    ๕.๔.๔ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เรื่อง  
     ความชอบด้วยกฎหมายของการออกระเบียบของคณะกรรมการติดตาม  
     และประเมินผลการปฏิบัติงาน และความชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณา 
     อนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานของ  
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน : บย. 
ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอื่นๆ  

    

           

 

 

            

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


