
ระเบยีบวาระการประชมุ 
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน 

และกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
ครัง้ที ่๖/๒๕๕๖ 

วนัพธุที ่๑๙ มถินุายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชมุชัน้ ๑๒ อาคารอํานวยการ สาํนกังาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่  ๑  :  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒   :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที่  ๓   :  รายงานผลการดําเนินงาน 
  ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันพุธที่ ๒๒                           
                                         พฤษภาคม ๒๕๕๖  
  ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง 
    และกิจการโทรทัศน 
  ๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคม 

ระเบียบวาระที่  ๔   :  เรือ่งเพ่ือทราบ  
  ๔.๑ รายงานผลการปฏบัิติงานของที่ปรกึษาประธาน 

กสทช. (ระหวางวนัที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๖) : ปบ. 

  ๔.๒ รายงานการเดินทางเยือนสหพันธรัฐเยอรมนีของ 
กสทช. สุทธิพล  ทวีชัยการ  



    และคณะ ในการเขารวมงาน CEBIT ๒๐๑๓ และ
หารือกับหนวยงานดานโทรคมนาคมของสหพันธรัฐ
เยอรมนี : สวนงานเลขานุการ กสทช. สุทธิพลฯ 

  ๔.๓ รายงานผลการปฏบัิติงานของคณะอนุกรรมการ
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของสํานักงาน กสทช. : คณะอนุกรรมการเตรียม
ความพรอม 

    เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ , ตย. 
  ๔.๔ การอนุญาตใหโรงเรียนเดินเรือสากล จัดการอบรม
และสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร    พนักงานวิทยุคมนาคม
ประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล และประกาศนียบัตร    
 พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททัว่ไปประจําเรอื : กทค., คท. 
  ๔.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรกึษาประจํา กสทช. 

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ) ระหวางวันที่ ๑  มีนาคม 
๒๕๕๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ : กสทช. สุทธิพลฯ 

  ๔.๖ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมตทิี่ประชุม 
กสทช. ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ : ปบ.  

  ๔.๗ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๗๒๖/๒๕๕๖ : 
กสท., มส. 
  ๔.๘ การช้ีแจงขอเท็จจริงในคดปีกครองหมายเลขดําที่ 
๒๖๔/๒๕๕๕ : กสท., มส. 
  ๔.๙ ผลการดาํเนินคดปีกครองหมายเลขดําที่ ๑๔๗๘/
๒๕๕๔ : กสท., มส. 
  ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของ

คณะอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน : กสท., ปส.๓ 

 

ระเบียบวาระที่  ๕  :  เรือ่งเพือ่พิจารณา 



  ๕.๑ ความเหน็เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัตงิานของ
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการปฏบัิติงาน : 
ปบ. 

  ๕.๒ การจัดทาํแผนการประชุม กสทช. ประจําป ๒๕๕๖ 
(ระหวางเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๖) : 
ปบ. 

  ๕.๓ การตออายุคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนของสํานักงาน กสทช. 
พรอมทั้งปรับปรุงช่ือ องคประกอบ และอํานาจหนาที่ : 
ปบ. 

  ๕.๔ การพิจารณาขยายวาระการดํารงตําแหนงของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสรางศนูยการ
เรียนรูของสํานักงาน กสทช. : คณะอนุกรรมการ
พัฒนาบุคลากรและสรางศนูยการเรยีนรูฯ, วย. 

  ๕.๕ ผลการรบัฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ 
กสทช. เรื่อง กําหนดใหเครือ่งวทิยุคมนาคมและสถานี
วิทยุคมนาคมในกจิการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญตัิวทิยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. .... : 
กสท. , มส. , จส. 

  ๕.๖ การรับฟงความเหน็ของผูมีสวนไดเสียและประชาชน
ทั่วไป เรือ่ง การอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม
ส่ือสารระยะส้ัน (Short Range Devices) ยานความถี่
วิทยุ  ๕๗ – ๖๖ GHz : กทค., คท., ทท. 

  ๕.๗ รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครอง
ผูใชบริการในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาการใหบรกิารโทรศพัทเคลื่อนที่ พ.ศ. .... : 
กทค., คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการ
อนุญาตใหใชคลืน่ความถ่ีฯ, คณะทํางานกําหนด
มาตรการรองรับผลกระทบฯ, คณะทํางานมีสวนรวมฯ  

  ๕.๘ การกําหนดทาทีเบ้ืองตนสําหรับการประชุม
คณะกรรมการรวมทางเทคนคิวาดวยการประสานและ



จัดสรรความถี่วทิยุตามบรเิวณชายแดนไทย – 
มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๓ ในประเดน็ดานกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน กิจการโทรคมนาคม 

    และกิจการวทิยุคมนาคม : กสท., กทค., วภ. 
  ๕.๙ ความเหน็เบ้ืองตน (Preliminary View) ของประเทศ

ไทยตอการประชุมเตรียมการประชุมใหญระดับโลกวา
ดวยวทิยคุมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก คร้ังที่ ๒ (APG15-2) : กสท., กทค., 
คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญระดับโลกวาดวย
วิทยุคมนาคมฯ, วภ. 

  ๕.๑๐ ขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินกองทนุฯ ตาม
มาตรา ๕๓ (๔) แหง พระราชบัญญตัอิงคกรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อใชในการดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ USO โทรคมนาคม 
ประจําป ๒๕๕๖ : กทค., ทบ. 

  ๕.๑๑ การขอรบัการสนับสนุนงบประมาณในการเปน
เจาภาพจัดงาน ITU Telecom World ๒๐๑๓ รวมกับ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
จํานวนเงิน ๓๐.๐๐ ลานบาท : คณะทาํงาน
ประสานงานเพื่อพจิารณากําหนดแนวทางการดําเนิน
นโยบายรัฐบาลฯ, ยย.      

  ๕.๑๒ การปรับปรุงประมาณการรายรับ ประจําป 
๒๕๕๖, การจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย
เพิ่มกลางป ประจําป ๒๕๕๖ และการจัดทําประมาณ
การรายรบั ประจําป ๒๕๕๗ : ยย. 

  ๕.๑๓ ขอเสนอสมัชชาปฏิรปูระดับชาติทีเ่กี่ยวของกับ
อํานาจหนาที่ กสทช. 

    : กสทช. สุภิญญาฯ 
  ๕.๑๔ รางประกาศ กสทช. เรื่อง ประมวลจริยธรรม

ของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และรางระเบียบ 



กสทช. วาดวยประมวลจริยธรรมของพนักงานและ
ลูกจางของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : 
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ, นย. 

ระเบียบวาระที่  ๖  :  เรือ่งอืน่ๆ  

     

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

  

  

  

  

  

  


