
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๕ 

วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช.  

ระเบียบวาระที่  ๑    :   เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๒    :   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

                              ๒.๑    รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

                              ๒.๒    รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  

                                      วาระที่ ๕.๔ 

ระเบียบวาระที่  ๓    :   รายงานผลการดําเนินงาน 

                              ๓.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๘   กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

                              ๓.๒   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

                              ๓.๓   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  

ระเบียบวาระที่  ๔   :  เร่ืองเพ่ือทราบ  

                              ๔.๑   การพิจารณาคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิใน

การปกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดในการ

ใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก 

ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. คร้ังที่ 

๑๐/๒๕๕๕ และ ๑๑/๒๕๕๕) : กทค., คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง , วท. 

                              ๔.๒   ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เร่ืองกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เร่ืองหลักเกณฑการเผยแพรกิจการโทรทัศนที่ใหบริการเปน

การทั่วไป : กสท., วส. 

                              ๔.๓   ความเห็นคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมาย กสทช. เร่ือง การจัดทํางบประมาณรายจาย 

ประจําป ๒๕๕๕ ของสํานักงาน กสทช.  : ยย. 

                              ๔.๔   งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาสที่ ๒ ส้ินสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  : ลย. 

                              ๔.๕   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร.พีระพงษ     มานะ

กิจ) : กสทช.พลโท ดร.พีระพงษฯ 

                              ๔.๖   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พ.ต.อ.ทวีศักด์ิ   งาม

สงา)  : กสทช.พ.ต.อ.ทวีศักด์ิฯ 

                              ๔.๗   การรายงานผลการดําเนินงานการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการจําหนายหนี้คดีบริษัท สหพนา

สิทธิ์ จํากัด : นย. 

                              ๔.๘   ผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน (ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๕) :กสท., คณะอนุกรรมการ



คุมครองผูบริโภคฯ. , รส. 

                              ๔.๙   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือน

มิถุนายน ๒๕๕๕ : มท.      

                              ๔.๑๐  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม กสทช. ประจําเดือนมิถุนายน 

๒๕๕๕ : ปบ. 

                              ๔.๑๑  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม กสทช. ประจําเดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๕ : ปบ. 

                              ๔.๑๒  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา   กลาง

ณรงค) : กสทช.    สุภิญญาฯ 

                              ๔.๑๓  การลาออกของอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

                              ๔.๑๔  นโยบายและแผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ : ทบ. 

                              ๔.๑๕ การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด ( KPI) ของสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๕ ตาม

แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม 

และแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี  : บย. 

ระเบียบวาระที่  ๕    :   เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

                              ๕.๑   การแตงต้ังคณะอนุกรรมการศึกษา  Roadmap การออกใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีในกิจการ

โทรคมนาคม (เพิ่มเติม) : กทค., คณะอนุกรรมการศึกษาRoadmapฯ 

                              ๕.๒   การเพิ่มองคประกอบคณะอนุกรรมการสงเสริมและกํากับดูแลการแขงขันในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน  : กสท., สส. 

                              ๕.๓   การแตงต้ังคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคล่ืนความถ่ีเพื่อความม่ันคงของรัฐใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  : กสท., มส. 

                              ๕.๔   การแตงต้ังคณะอนุกรรมการความม่ันคงเครือขายและขอมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการ

วิทยุคมนาคม ทดแทนอนุกรรมการที่ลาออก  :กทค.,รองประธาน กสทช. (พันเอก 

เศรษฐพงคฯ) 

                              ๕.๕   ขอแตงต้ังผูชวยเลขาธิการดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เพิ่มเติมใน

คณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสํานักงาน 

กสทช. : คณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจฯ  

                              ๕.๖   แตงต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาจัดระเบียบและภูมิทัศนในการเดินสาย วางทอ และติดต้ัง

อุปกรณส่ือสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  : วท. 

                              ๕.๗   กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ กสทช.  : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน , ภบ.   

                              ๕.๘   แผนการตรวจสอบภายในประจําป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) ของสํานักงาน 

กสทช. : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน , ภบ. 

                              ๕.๙   โครงการบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดวยเทคโนโลยี  Wi-Fi โดยไมคิดคาใชจาย เพื่อ

ประโยชนสาธารณะ  : ลย., สท. 



                              ๕.๑๐  แนวทางการบันทึกรายงานการประชุมในกรณีที่ประชุมมีมติไมเปนเอกฉันท   และกรรมการ

เสียงขางนอยไดจัดทําบันทึกความเห็นแยงตามขอ ๓๖ ของระเบียบ กสทช. วาดวย

ขอบังคับการประชุม กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕  : ปบ. 

                              ๕.๑๑ การแตงต้ังเจาพนักงานออกใบอนุญาตและพนักงานเจาหนาที่ในภารกิจกระจายเสียงและ

โทรทัศนเพิ่มเติม : กสท., มส. 

                              ๕.๑๒ การมอบหมายใหรองทุกขกลาวโทษตอผูขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของ กสท.  : กสท., ปส.๓, 

มส. 

                              ๕.๑๓  รางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและระยะเวลาการแจงรายละเอียดการใชประโยชนคล่ืน

ความถ่ีและเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคล่ืนความถ่ีเพื่อการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  : กสท., ปส.๓  

                              ๕.๑๔ รางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๓ 

แหง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 

๒๕๕๑ พ.ศ. .... : กสท., มส. 

                              ๕.๑๕  รางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ เร่ือง คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการ

โทรทัศน  : กสท., นส. 

                              ๕.๑๖  รางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ เร่ือง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผูประกาศในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน  : กสท., คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ , บส. 

                              ๕.๑๗  รางประกาศ กสทช. เร่ือง แผนการเปล่ียนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบ

ดิจิตอล, รางประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใหบริการ

โทรทัศน ๓ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล , รางประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทาง

เทคนิคสําหรับเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบ , 

                                      รางประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

และรางรายงานการประเมินผลกระทบของการเปล่ียนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุ

โทรทัศนเปนระบบดิจิตอล : กสท., จส. 

                              ๕.๑๘  การพิจารณารางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง : กสท., ปส.๑, ทส. 

                              ๕.๑๙  หลักเกณฑการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  : กสท., คณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดาน

เทคนิคฯ, ทส. 

                              ๕.๒๐  รางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม



แหงชาติ เร่ือง ยกเลิกอัตราคาบริการขั้นสูงช่ัวคราว ตามประกาศ กทช. เร่ืองอัตรา

ขั้นสูงของคาบริการและการเรียกเก็บเงินคาบริการลวงหนาในกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๙ : กทค., นท. 

                              ๕.๒๑  รางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการ

โทรคมนาคมเคล่ือนที่สากลยาน ๒.๑  GHz พ.ศ. .... และรางประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ที่

เก่ียวของ : กทค., ปท.๑ 

                              ๕.๒๒ รางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ วาดวยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน และการปฏิบัติงานเฉพาะ

อยางแทนในตําแหนงเลขาธิการ กสทช. และพนักงานของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. 

.... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในสํานักงาน 

กสทช., นย. 

                              ๕.๒๓ รางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ วาดวยการจายเงินคารับรอง พ.ศ. ....  : คณะอนุกรรมการพิจารณา

ปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในสํานักงาน กสทช. , นย. 

                              ๕.๒๔  รางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ วาดวยการงบประมาณของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. ....  : คณะอนุกรรมการ

พิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารภายในสํานักงาน กสทช. , นย. 

                              ๕.๒๕  การยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติบางฉบับ  :คณะอนุกรรมการ

พิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารภายในสํานักงาน กสทช. , นย. 

                              ๕.๒๖  (ราง) ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ วาดวยคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานของ

คณะอนุกรรมการที่ชวยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน

สาธารณะ พ.ศ. .... : ทบ. 

                              ๕.๒๗  การพิจารณาแนวทางการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในตางประเทศของอนุกรรมการและ

คณะทํางานที่ไดรับการแตงต้ังจาก กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ

องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงมิใชพนักงานหรือลูกจางสํานักงาน 

กสทช. : บย. 

                              ๕.๒๘  การประชุมเชิงปฏิบัติการ Cybersecurity Forum ณ เขตบริหารพิเศษมาเกา สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน : ปบ. 

ระเบียบวาระที่  ๖    :   เร่ืองอ่ืนๆ 

  

 


