
ระเบยีบวาระการประชมุ 
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน 

และกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
ครัง้ที ่๙/๒๕๕๖ 

วนัพธุที ่๑๘ กนัยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชมุชัน้ ๑๒ อาคารอํานวยการ สาํนกังาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่  ๑  :  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒   :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที่  ๓   :  รายงานผลการดําเนินงาน 
  ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันพุธที่ ๑๔                           
                                         สิงหาคม ๒๕๕๖  
  ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง 
    และกิจการโทรทัศน 
  ๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคม 

ระเบียบวาระที่  ๔   :  เรือ่งเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ รายงานการเขารวมบรรยายในงานสัมมนา 

“Independent Media Broadcasting and 
Pluralism in Indonesia” ณ กรุงจาการตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ : 
กสทช. สุภิญญาฯ 

  ๔.๒ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถงึและบริการเพื่อ
สังคม พ.ศ. ๒๕๕๖ : กทค., สท. 



  ๔.๓ สรุปผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญระดับโลกวา
ดวยวทิยคุมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก คร้ังที่ ๒ (APG15-2) : วภ. 

ระเบียบวาระที่  ๕  :  เรือ่งเพือ่พิจารณา 
  ๕.๑ ขอความเห็นชอบโครงการทีข่อรับการสงเสรมิและ

สนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพฒันากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะประจําป ๒๕๕๖ 
(ประเภทที่ ๑) : ทบ.  

  ๕.๒ โครงการประกวดแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรยีนรู รองรับการใชงานแท็บเลต็ : ทบ. 

  ๕.๓ การคืนเงนิและเรียกชําระเงนิการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึง ประจําป ๒๕๕๒ – 
๒๕๕๓ ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม : ทบ. 

  ๕.๔ การแตงตัง้พนักงานเจาหนาที่และเจาพนกังานผูออก
ใบอนุญาตเพิ่มเติม : กสท., มส. 
  ๕.๕ การขยายระยะเวลาและการปรับเปลีย่นขอบเขต

อํานาจหนาที่คณะอนุกรรมการประสานงานการ
บริหารคล่ืนความถี่เพื่อความม่ันคงของรัฐในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., มส. 

  ๕.๖ ขอเปล่ียนแปลงองคประกอบของคณะอนุกรรมการ
ติดตามคดีปกครองและบังคับใชกฎหมายดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., มส. 

  ๕.๗ การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อพจิารณา
เปลี่ยนแปลงผังรายการ : กสท., ปส.๑., ปส.๒., ปส.๓ 

  ๕.๘ การพิจารณารางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ
การจัดทาํผังรายการสําหรับการใหบริการกระจาย
เสียงหรือโทรทศัน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. .... : กสท., ปส.๒ 



  ๕.๙ ขอเปล่ียนแปลงโครงการยอยในโครงการประเมิน
คุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนป ๒๕๕๖ : กสท., บส. 

  ๕.๑๐ การรับฟงความเหน็ของผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชนทั่วไป เรื่อง การจัดสรรคลื่นความถี่ ๒๔.๐๕ 
- ๒๔.๒๕ GHz และ ๒๔.๒๕ - ๒๖.๖๕ GHz และการ
อนุญาตใหใชเครื่องวทิยุคมนาคมระบบเรดารที่ใช
ติดตั้งในรถยนต (Vehicle Radar)  

    : กทค., คท., ทท.  
  ๕.๑๑ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการจัดเก็บรายไดเพื่อนําไปใชในการจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถงึและบริการเพื่อ
สังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ : กทค., สท.   

  ๕.๑๒ ขออนุมัตดิําเนินการโครงการจัดใหมีบริการ
โทรศัพทสาธารณะ และจัดใหมีบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงโดยทัว่ถึง จังหวัดพิษณโุลก และจังหวัด
หนองคาย ดวยวิธีการประกวดราคา : กทค., สท., พย. 

  ๕.๑๓ มาตรฐานการคํานวณอตัราคาตอบแทนการ
เช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม : กทค., ชท. 

  ๕.๑๔ การประชุมหนวยงานกํากับดูแลในภมิูภาค
เอเชียและแปซิฟก ( ITU Asia-Pacific 
Regulatory Roundtable – RR) ครั้งที่ ๓ : ตย.  

๕.๑๕ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทาง
เทคนิควาดวยการประสานและ 
  จัดสรรความถี่วทิยุตามบรเิวณชายแดนไทย – 
มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๓ ใน 
  ประเด็นดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
กิจการโทรคมนาคมและกจิการ 
  วิทยุคมนาคม : วภ. 

  ๕.๑๖ การยื่นฟองคดหีม่ินประมาทตอนักวชิาการและ
ส่ือมวลชน : กสทช. ประวทิยฯ., กสทช. สุภญิญาฯ 



  ๕.๑๗ รางระเบียบ กสทช. วาดวยการจายเงินเดือน
ของพนักงานและคาจางของลูกจาง  
    พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ
ฯ 

ระเบียบวาระที่  ๖  :  เรือ่งอืน่ๆ  
   

   

 

 
     
 
 
 
 
 

 


