
ระเบยีบวาระการประชมุ 
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน 

และกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
ครัง้ที ่๑๐/๒๕๕๖ 

วนัพธุที ่๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชมุชัน้ ๑๒ อาคารอํานวยการ สาํนกังาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่  ๑  :  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒   :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๘ 

กันยายน ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที่  ๓   :  รายงานผลการดําเนินงาน 
  ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 
วันพุธที่ ๑๘                           
                                         กันยายน ๒๕๕๖  
  ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง 
    และกิจการโทรทัศน 
  ๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคม 

ระเบียบวาระที่  ๔   :  เรือ่งเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ รายงานผลการปฏบัิติงานของที่ปรกึษาประธาน 

กสทช. (ระหวาง ๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) : 
ปบ. 

  ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรกึษาประจํารอง
ประธาน กสทช. (พ.อ. นที  

    ศุกลรตัน) ประจําเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 
๒๕๕๖ : รองประธาน กสทช.  

    พ.อ. นทฯี  



  ๔.๓ รายงานผลการปฏบัิติงานของที่ปรกึษาประจํา กสทช. 
(พ.ต.อ. ทวีศกัดิ์  งามสงา) ประจําเดอืนกรกฎาคม ถึง
เดือนกันยายน ๒๕๕๖ : กสทช. พ.ต.อ. ทวีศกัดิ์ฯ 

  ๔.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรกึษาประจํา กสทช. 
(นายประเสริฐ ศีลพิพฒัน) ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๖ : 
กสทช. ประเสริฐฯ 

  ๔.๕  รายงานผลการปฏิบัตงิานของที่ปรึกษาประจํา 
กสทช. (นางสาวสุภิญญา  

    กลางณรงค) ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 
๒๕๕๖ : กสทช. สุภิญญาฯ   

  ๔.๖ การเดนิทางไปศึกษาดูงาน “การตอตานการกอการ
รายรูปแบบใหมโดยใชการตีความศาสนาอิสลาม
แนวทางเขมขน” ณ มหาวทิยาลัยโมนาช (Monash 
University) เมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย : 
กสท., ดส.  

  ๔.๗ รายงานผลการเขารวมการประชุม Global 
Symposium For Regulators (GSR) ครั้งที ่๑๓ : 
ตย. 

  ๔.๘ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญตัวิิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ     ท่ีแกไขเพิม่เติม 
ประจําเดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๖ : กท. 

  ๔.๙ ขอเสนอช่ือผูแทนเขารวมประชุม ITU Asia-Pacific 
Regulatory Roundtable – PR : กสท., รส. 

  ๔.๑๐  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตาม
มติที่ประชุม กสทช. ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๖ : 
ปบ. 

ระเบียบวาระที่  ๕  :  เรือ่งเพือ่พิจารณา 
  เรือ่งคางการพจิารณา 
  ๕.๑ ขอความเห็นชอบโครงการทีข่อรับการสงเสรมิและ

สนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพฒันากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน และกิจการ



โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะประจําป ๒๕๕๖ 
(ประเภทที่ ๑) : ทบ.  

  ๕.๒ โครงการประกวดแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรยีนรู รองรับการใชงานแท็บเลต็ : ทบ. 

  ๕.๓ ขออนุมัตดิําเนินการโครงการจัดใหมีบริการโทรศัพท
สาธารณะ และจัดใหมีบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง
โดยทัว่ถงึ จังหวัดพิษณโุลก และจังหวดัหนองคาย 
ดวยวิธีการประกวดราคา : กทค., สท., พย. 

  ๕.๔ รางระเบียบ กสทช. วาดวยการลาของพนักงานและ
ลูกจาง พ.ศ. .... : บย. 

  ๕.๕ รางระเบียบ กสทช. วาดวยการจายเงินเดือนของ
พนักงานและคาจางของลกูจาง  
    พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ
ฯ 
  เรือ่งเสนอใหม 
  ๕.๖ รางประมวลจริยธรรมของกรรมการกจิการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ และรางระเบียบ กสทช. วาดวยประมวล
จริยธรรมของพนักงานและลูกจางของสํานักงาน 
กสทช. พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
ระเบียบฯ 

  ๕.๗  โครงการเกษียณกอนกําหนดปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ : บย.  

  ๕.๘ ปรับปรุงแกไขหลกัเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแล
กิจการวทิยุสมัครเลน  

    : กทค., คท. 
  ๕.๙  การแตงตั้งคณะทาํงานเพื่อพิจารณาขอเท็จจริงที่

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
ไดนําเสนอเพื่อใหทบทวนประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการจัดทาํรายงานบัญชีแยกประเภท
ในกิจการโทรคมนาคม : กทค., นท. 

  ๕.๑๐ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อ
พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับภารกจิดาน



กิจการดาวเทียมระหวางสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ กับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร : ลสทช. 

  ๕.๑๑ การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของ
คณะอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียงและ 
    กิจการโทรทัศน (นาวาอากาศเอกธีรวัฒน  อินทร
ไพโรจน) : กสท., ปส.๑ 
  ๕.๑๒ การลาออกและการเปล่ียนแปลงองคประกอบ

รายช่ือของอนุกรรมการกําหนดโครงสรางอัตรา
คาธรรมเนียมและคาบริการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน (นายประพฤติ  ฉัตรประภาชัย) : 
กสท., นส. 

  ๕.๑๓ การเปลี่ยนแปลงองคประกอบคณะอนกุรรมการ
คุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน (ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง  สุนทรี        
ท.ชัยสัมฤทธ์ิโชค) : กสท., รส. 

  ๕.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการบัตรผูประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (พลเอก 
มังกร โกสินทรเสนีย) : กสท., บส. 

  ๕.๑๕  การตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนแมบทการบรหิารคล่ืนความถ่ี  

    (พ.ศ. ๒๕๕๕) : กสท., กทค., วภ. 
  ๕.๑๖ บทวเิคราะหความชอบดวยกฎหมายของการ

อนุญาต สัมปทาน และสัญญา และการพิจารณาความ
จําเปนการใชคลื่นความถ่ีและกําหนดระยะเวลาการ
ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ของกิจการโทรทศันสถานีโทรทศันสี
กองทพับก ชอง ๗ : กสท., คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานฯ, คณะอนุกรรมการพิจารณา
ความจําเปนการใชคล่ืนความถี่ฯ, มส.,  

    ปส.๓ 



  ๕.๑๗ การพิจารณารางประกาศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจาย
เสียงหรือโทรทศัน พ.ศ. ๒๕๕๕ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. .... : กสท., ปส.๒., มส. 

  ๕.๑๘ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดลําดับบริการโทรทัศน พ.ศ. .... : กสท., วส. 

  ๕.๑๙ ขอยกเลกิโครงการ จํานวน ๒ โครงการ และขอ
อนุมัตติั้งโครงการทดลองทดสอบระบบการรบัสง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล : กสท., 
วส., ปส.๑  

  ๕.๒๐ การพิจารณาใหสํานักงาน กสทช. เขาเปน
สมาชิกประเภทสวนรวม (Affiliate Member) ของ
สหภาพวทิย-ุโทรทัศนแหงเอเชีย-แปซิฟก (Asia-
Pacific Broadcasting Union: ABU) : กสท., วส. 

  ๕.๒๑  รางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. .... : กทค., จท.  

  ๕.๒๒ รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดสรรและบรหิารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... : 
กทค., จท.  

  ๕.๒๓ การจายคาพาหนะและคาทีพ่ักใหแก
อนุกรรมการและผูทํางานทีไ่ดรับการแตงตั้งตามคําส่ัง 
กสทช. : นย., ลย.  

  ๕.๒๔ (ราง) เคาโครง”รายงานผลการปฏิบัติงาน 
กสทช. ประจําป ๒๕๕๖” : ยย. 

  ๕.๒๕ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ของ
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล 

    การปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๖ : ยย. 
  ๕.๒๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบตอรางสุดทาย

ของปฏญิญาสิงคโปร (Final Draft Singapore 
Declaration) : กสท., กทค., ตย.  

 



ระเบียบวาระที่  ๖  :  เรือ่งอืน่ๆ  
   

       

 

 

 

 

 

 

 

 


