
ระเบยีบวาระการประชมุ 
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน 

และกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
ครัง้ที ่๗/๒๕๕๖ 

วนัพธุที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชมุชัน้ ๑๒ อาคารอํานวยการ สาํนกังาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่  ๑  :  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒   :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที่  ๓   :  รายงานผลการดําเนินงาน 
  ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันพุธที่ ๑๙                           
                                         มิถุนายน ๒๕๕๖  
  ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง 
    และกิจการโทรทัศน 
  ๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคม 

ระเบียบวาระที่  ๔   :  เรือ่งเพ่ือทราบ  
  ๔.๑ รายงานผลการปฏบัิติงานของที่ปรกึษาประจํารอง

ประธาน กสทช. พ.อ. นที    ศุกลรตัน ประจําเดอืน
เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ : รองประธาน 
กสทช. พ.อ. นทีฯ  

  ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรกึษาประจํา กสทช. 
พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ งามสงา ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๖ : กสทช. พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ฯ 



  ๔.๓ รายงานผลการปฏบัิติงานของที่ปรกึษาประจํา กสทช. 
รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพฒัน 

    ไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๖ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
  ๔.๔ รายงานผลการปฏบัิติงานของที่ปรกึษาประจํา กสทช. 

ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท ระหวางวันที่ ๑ 
มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ : กสทช. ผศ.ดร. 
ธวัชชัยฯ  

  ๔.๕ รายงานผลการดําเนินงานตามระเบียบ กทช. วาดวย
หลักเกณฑการบรหิารจัดการสิทธิเรยีกรองคาเชาใช
เครื่องวทิยุคมนาคมและคาตอบแทนในการใชความถี่
วิทยุ พ.ศ. ๒๕๕๐ : นย.  

  ๔.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญตัวิิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แกไขเพิ่มเติม 
ประจําเดอืนเมษายน ๒๕๕๖ : มท. 

  ๔.๗ รายงานผลการปฏบัิติงานตามพระราชบัญญตัวิิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แกไขเพิ่มเติม 
ประจําเดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๖ : มท. 

  ๔.๘ แผนปฏิบัติการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน ป 
๒๕๕๖ : กสท. , อส. 

  ๔.๙ ขอเสนอแนะเก่ียวกับ (ราง) พระราชบัญญตัิจัดตัง้
กองทนุพฒันาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. .... : 
ทบ. 

  ๔.๑๐ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมตทิี่
ประชุม กสทช. ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ : ปบ. 

  ๔.๑๑ แผนที่ยทุธศาสตรของสํานักงาน กสทช. เพื่อ
จัดทําตวัช้ีวัด (KPI) ของสํานักงาน กสทช. ประจําป 
๒๕๕๖ : บย. 

  ๔.๑๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรกึษา กสทช. 
พล.อ. สุกจิ ขมะสุนทร ประจําเดือนมีนาคม ถึงเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๖ : พล.อ. สุกจิ ขมะสุนทรฯ  

ระเบียบวาระที่  ๕  :  เรือ่งเพือ่พิจารณา 



  ๕.๑ สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครือ่งวทิยุ
คมนาคมสําหรับสถานีฐานขนาดเล็ก : กทค., ทท. 

  ๕.๒ รางประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเช่ือมตอ
โครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ....  

    : กทค., ชท. 
  ๕.๓ ขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนโครงการตาม

ยุทธศาสตรในภารกิจกระจายเสียง และโทรทัศน 
ภายใตกรอบวงเงนิเดิมทีไ่ดรับจัดสรรเรียบรอยแลว 
ประจําป ๒๕๕๖ 

                                         : กสท., อส. 
  ๕.๔ สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และราง

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกํากับการ
ทดลองประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง พรอมแบบ
รับรอง 

    การปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกจิการ
วิทยุกระจายเสียง แนบทายประกาศฯ : กสท., ปส.๑ 

  ๕.๕ พิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถี่และกําหนด
ระยะเวลาการถือครองคล่ืนความถีข่องกิจการ
โทรทศัน : กสทช., คณะอนุกรรมการพิจารณาความ
จําเปนการใชคลื่นความถ่ีฯ, ปส.๓  

  ๕.๖ สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทาง
ดําเนินการตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่น
ความถี่ เพื่อใหบรกิารโทรทัศนในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. .... : กสท., 
จส. 

  ๕.๗ รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแล
เน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน พ.ศ. .... เพื่อออกรบัฟงความคิดเห็น
สาธารณะ  

    : กสท., บส., มส. 



  ๕.๘ ปรับองคประกอบคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการ
ปรับเปลี่ยนระบบการรับสงวทิยุกระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศันในระบบดิจิตอล : กสท., จส., มส. 

  ๕.๙ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสรมิบริการดาน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนอยางทัว่ถึง : 
กสท., ชส. 

  ๕.๑๐ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการการรักษาความ
ปลอดภยัของสํานักงาน กสทช. : ปบ. 

  ๕.๑๑ การต้ังคณะอนุกรรมการเพือ่ชวยปฏบัิติหนาที่
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน : ผบ. 

  ๕.๑๒ การแกไขบันทึกขอตกลงโครงการ Public 
Free Wi-Fi ระหวางสํานักงาน กสทช. กับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร : ทบ. 

  ๕.๑๓ ขอความเห็นชอบโครงการทีข่อรับการสงเสรมิ
และสนับสนุนจากเงินกองทนุวิจัยและพฒันากจิการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน และกิจการ
โทรคมนาคม  

    เพื่อประโยชนสาธารณะ ประจําป ๒๕๕๖ (ประเภทที่ 
๑) จํานวนเงิน ๑๕๒,๗๒๕,๒๙๙ บาท : ทบ. 

  ๕.๑๔ รายงานผลการประชุมเฉพาะกิจระหวาง
สํานักงาน กสทช. และ MCMC : กทค., กสท., วภ. 

ระเบียบวาระที่  ๖  :  เรือ่งอืน่ๆ  
  ๖.๑  เปลีย่นแปลงองคประกอบคณะทาํงานการมีสวนรวม

และสรางความเขาใจแนวทางการอนญุาตใหใชคลื่น
ความถี่ ๑๘๐๐ MHz : คณะทํางานการมีสวนรวมและ
สรางความเขาใจแนวทางการอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ ๑๘๐๐ MHz, ปท๒ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


