
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๖ 

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช.  

 

ระเบียบวาระที่  ๑  :  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๒   :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

   รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ วันศุกรที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖  

ระเบียบวาระที่  ๓   :  รายงานผลการดําเนินงาน  

  ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ วันศุกรที่ ๑๙                           

                                         เมษายน ๒๕๕๖  

  ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

    และกิจการโทรทัศน  

  ๓ .๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  

ระเบียบวาระที่  ๔   :  เร่ืองเพ่ือทราบ   

  ๔.๑  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.  

    (พ.อ. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๖ : รองประธาน กสทช.  

     พ.อ.เศรษฐพงคฯ   

  ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร.พีระพงษ  

    มานะกิจ) ประจําเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน ๒๕๕๖  

    : กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ 

  ๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา  

    กลางณรงค) ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖ : กสทช. สุภิญญาฯ   

  ๔.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แกไข

เพิ่มเติม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ : มท.    

  ๔.๕ รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําป ๒๕๕๕ 

(กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕)  : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน , ภบ.  

  ๔.๖ งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสที่ ๑ ส้ินสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ : ลย. 

  ๔.๗ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) ขอขอบคุณและชมเชย  

การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. ในการรวมมือแกไขปญหา  

วิทยุชุมชนรบกวนการบิน : ภภ.  

  ๔.๘  รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ : ดท. 

  ๔.๙  รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖ : ดท.  

  ๔.๑๐  รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ : ดท.  

   

 



  ๔.๑๑ รายงานการเขารวมประชุมกับคณะกรรมการส่ือสารรัฐบาลกลาง และการเขารวม  

   ประชุมกับหนวยงานดานส่ือ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวาง  

   วันที่ ๔ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ : กสทช. สุภิญญาฯ   

 ๔.๑๒ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม กสทช. ประจําเดือน  

   เมษายน ๒๕๕๖ : ปบ.  

 ๔.๑๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ 

                กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ : ดส. 

ระเบียบวาระที่  ๕  :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

  ๕.๑  การเปล่ียนแปลงองคประกอบในคณะอนุกรรมการสงเสริมและกํากับการแขงขันในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., สส. 

  ๕.๒ ขอเปล่ียนแปลงฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน : กสท., มส. 

  ๕.๓ ขอเปล่ียนแปลงองคประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., มส. 

  ๕.๔ การแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามประกาศในภารกิจกระจายเสียงและ

โทรทัศน : กสท., มส.   

  ๕.๕ (ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อให

บริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ  

    ระดับชาติ พ.ศ. .... : กสท., จส.  

  ๕.๖  (ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคม

และอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖ : กสท., 

คณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคฯ, ทส.  

  ๕.๗. การจัดทําประกาศหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือก และเง่ือนไขการอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี

เพื่อใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สําหรับการประกอบกิจการประเภท

บริการสาธารณะ : กสทช. สุภิญญาฯ , กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ 

  ๕.๘ มาตรฐานการคํานวณอัตราคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม : กทค., ชท. 

  ๕.๙ การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน, ภบ. 

  ๕.๑๐ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน : ปบ. 

  ๕.๑๑ การประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ี  

    วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) : ตย. 

  ๕.๑๒ การประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ี  

    วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) : ตย.  

  ๕.๑๓ ปฏิทินงบประมาณรายรับ – รายจาย ประจําป ๒๕๕๗ : ยย. 

  ๕.๑๔ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการเปนเจาภาพจัดงาน ITU Telecom  

    World ๒๐๑๓ รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวนเงิน  

    ๑๔๕.๕๐ ลานบาท : คณะทํางานประสานงานเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการ  

    ดําเนินนโยบายรัฐบาลฯ,  ยย. 

 



ระเบียบวาระที่  ๖  :  เร่ืองอ่ืนๆ  

  ๖.๑ (ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการแพรเสียงแพรภาพรายการที่สําคัญ พ.ศ. .... 

ฉบับปรับปรุงแกไขหลังรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ : กสท., สส. 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


