
ระเบยีบวาระการประชมุ 
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน 

และกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
ครัง้ที ่๘/๒๕๕๖ 

วนัพธุที ่๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชมุชัน้ ๑๒ อาคารอํานวยการ สาํนกังาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่  ๑  :  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒   :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที่  ๓   :  รายงานผลการดําเนินงาน 
  ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันพุธที่ ๑๗                           
                                         กรกฎาคม ๒๕๕๖  
  ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง 
    และกิจการโทรทัศน 
  ๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคม 

ระเบียบวาระที่  ๔   :  เรือ่งเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ รายงานผลการปฏบัิติงานของที่ปรกึษาประจํารอง
ประธาน กสทช.  
    (พ.อ. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ) ไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๖ : 
รองประธาน กสทช.  
     พ.อ.เศรษฐพงคฯ   
  ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรกึษาประจํา กสทช. 
(พลโท ดร.พีระพงษ   



    มานะกิจ) ประจําเดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๖ – เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๖  
    : กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ  
  ๔.๓ รายงานผลการปฏบัิติงานของที่ปรกึษาประจํา กสทช. 
(นางสาวสุภิญญา   
    กลางณรงค) ประจําเดือนเมษายน – มิถุนายน 
๒๕๕๖ : กสทช.สุภิญญาฯ 
  ๔.๔ รายงานการเขารวมประชุมหนวยงานกํากับดแูลระดับ

โลก (Global Symposium for Regulators–GSR–
13) ครั้งที่ ๑๓ ณ กรุงวอรซอ สาธารณรัฐโปแลนด 
ระหวางวนัที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖) : กสทช.สุ
ภิญญาฯ และ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ 

  ๔.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญตัวิิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แกไขเพิ่มเติม 
ประจําเดอืนมิถุนายน ๒๕๕๖ : มท. 

  ๔.๖ รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดานกิจการ 

    โทรคมนาคม : รท. 
  ๔.๗ งบการเงนิของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสที่ ๒ 

ส้ินสุดวันที่ ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๖ : ลย. 
  ๔.๘ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมตทิี่ประชุม 

กสทช. ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ : ปบ. 
   
  ๔.๙ การแตงตั้งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต และการ

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และการมอบหมายให
พนักงานเจาหนาทีป่ฏิบัตหินาที่แทนคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ ในการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมและกจิการวิทยุคมนาคม : กทค., 
คท., ปท.๑,มท. 



ระเบียบวาระที่  ๕  :  เรือ่งเพือ่พิจารณา 
  เรือ่งคางการพจิารณา 
  ๕.๑ การแกไขบันทึกขอตกลงโครงการ Public Free Wi-

Fi ระหวางสํานักงาน กสทช. กับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร : ทบ. 

  ๕.๒ ขอความเห็นชอบโครงการทีข่อรับการสงเสรมิและ
สนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพฒันากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน และกิจการ
โทรคมนาคม  

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

  เรือ่งเสนอใหม 
  ๕.๓ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทาํวิทยานพินธ

ระดับปรญิญาเอก กองทุนวจัิยและพฒันากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน และกิจการ
โทรคมนาคม                 เพ่ือประโยชนสาธารณะ : 
ทบ. 

  ๕.๔ พิจารณาความเหน็ของสํานักงานฯ ทีมี่ตอรางปฏิญญา
สิงคโปร (Singapore Declaration) เพื่อเสนอตอที่
ประชุมรฐัมนตรีอาเซียนดานโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN TELMIN) คร้ังที่ ๑๓ 
ระหวางวนัที่ ๑๔ - ๑๕  

    พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ประเทศสิงคโปร : ตย. 
  ๕.๕ การแตงตั้งคณะทาํงานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและ

คุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียง : 
กทค., ทท. 

  ๕.๖ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการการมีสวนรวมของ
ประชาชนดานกิจการโทรคมนาคม : กทค., กท. 

  ๕.๗ แตงตั้งคณะทํางานศึกษาเพื่อกําหนดหลักเกณฑการ
อนุญาตใหใชคลืน่ความถ่ี ๑๘๐๐ MHz : กทค., ฝาย
เลขานุการคณะทํางานศึกษาเพื่อกําหนดหลักเกณฑ 



    การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz , จท. 
  ๕.๘ รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอราง

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการ
ในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ
ใหบริการโทรศพัทเคลือ่นที่ พ.ศ. .... และขอความ
เห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุมครอง
ผูใชบริการในกรณีส้ินสุดการอนุญาตสัมปทานหรือ
สัญญาการใหบรกิารโทรศพัทเคลื่อนที่ พ.ศ. .... : 
กทค., ปท.๑ 

  ๕.๙ การจัดทาํหลักเกณฑมาตรฐานทางเทคนิคเคร่ือง
โทรคมนาคมและอุปกรณทีใ่ช  เทคโนโลยี Evolved 
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)  

    : กทค., ทท. 
  ๕.๑๐ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการ

จัดลําดับบริการโทรทัศน พ.ศ. ....  
    : กสท., วส. 
  ๕.๑๑ การอนุญาตใหใชดาวเทียมเพ่ือการประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือกจิการโทรทัศน : กสท., วส., 
มส. 

  ๕.๑๒ การคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียง
และโทรทัศน : บย. 

  ๕.๑๓ การกําหนดตวัช้ีวดั (KPI) ของสํานักงาน 
กสทช. ประจําป ๒๕๕๖ : บย. 

  ๕.๑๔ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน : นย. 

                                 ๕.๑๕ การจัดทาํรางแผนงบประมาณรายจายกลางป 
ประจําป ๒๕๕๖ และกรอบวงเงิน    

                                        งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๗ : 
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ,     
                                        ยย. 



      

        ระเบียบวาระที ่ ๖  :  เรือ่งอืน่ๆ  
  ๖.๑ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือดาํเนินการประมูลคลืน่

ความถี่ ๑๘๐๐  MHz : กทค.,             ปท. ๑ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


